
 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

3º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 2º ano EF) 
CBC - Matemática 

 

Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/Detalhamento: 6.1 - Comparar e ordenar comprimento, altura e espessura. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/Detalhamento: 2.3 - Resolver problemas que demandam as ações de comparar e/ou 
completar quantidades. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico 1 - Mobilização de idéias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.1 - Associar a contagem de coleções de objetos à representação 
numérica das suas respectivas quantidades. 
 
 
Eixo:  II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 
Habilidade/ Detalhamento: 5.1 - Identificar figuras geométricas planas. 
 

Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros 
textuais. 
Habilidade/ Detalhamento: 7.1 - Identificar informações apresentadas em listas, quadros e 
tabelas. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/Detalhamento: 2.2 - Calcular a adição e subtração de números naturais.. 
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Eixo:  I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.5 - Reconhecer números ordinais e/ou indicadores de posição. 
 
 
 
Eixo:  VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros 
textuais. 
Habilidade/ Detalhamento: 7.2 - Identificar informações apresentadas em gráficos de colunas. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações     
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.3 - Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar 
igualdade ou desigualdade numérica. 
 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.2 - Associar o número ao seu nome. 
 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 4 – Identificação e localização de objetos ou personagens em representações planas do 
espaço. 
Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Identificar a posição de um objeto ou personagem a partir de 
uma referência. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a 
multiplicação e a divisão. 
Habilidade/Detalhamento: 3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/ Detalhamento: 6.2 - Identificar e relacionar cédulas e moedas. 
 
 
Eixo: Eixo: I - Reconhecimento de números e operações  
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas representações.  
Habilidade/ Detalhamento:  1.4 - Comparar ou ordenar quantidades e números naturais. 
 



 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a 
multiplicação e a divisão. 
Habilidade/Detalhamento: 3.2 - Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas  
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/ Detalhamento: 6.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes 
sistemas de medida. 
 

Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma        
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 
Habilidade/ Detalhamento:  5.2 - Reconhecer as representações de figuras geométricas 
espaciais. 
 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/ Detalhamento: 2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, 
separar, acrescentar e retirar, quantidades. 
 
 
Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros 
textuais. 
Habilidade/ Detalhamento:  7.3 - Identificar informações relacionadas à Matemática, 
apresentadas em diferentes gêneros textuais. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/Detalhamento: 2.2 - Calcular a adição e subtração de números naturais. 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

4º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 3º ano EF) 
CBC - Matemática 

 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão. 

Habilidade/Detalhamento: 3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 

 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/Detalhamento: 6.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 

medida. 

 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.1 - Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas 

respectivas quantidades. 

 
 
Eixo:  I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/ Detalhamento: 2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e 

retirar, quantidades. 

 

Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/ Detalhamento: 7.2 - Identificar informações apresentadas em gráficos de colunas. 

 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 4 – Identificação e localização de objetos ou personagens em representações planas do espaço. 

Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Identificar a posição de um objeto ou personagem a partir de uma referência. 

 
 
Eixo:  II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 4 – Identificação e localização de objetos ou personagens em representações planas do espaço. 

Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Identificar a posição de um objeto ou personagem a partir de uma referência. 
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Eixo:  I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.2 - Associar o número ao seu nome. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas    

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/Detalhamento: 6.1 - Comparar e ordenar comprimento, altura e espessura. 

 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão. 

Habilidade/Detalhamento: 3.2 - Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão. 

 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 

Habilidade/Detalhamento: 5.2 - Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais. 

 
 
Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/Detalhamento: 7.3 - Identificar informações relacionadas à Matemática, apresentadas em diferentes 

gêneros textuais. 

 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/ Detalhamento: 6.2 - Identificar e relacionar cédulas e moedas. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.2 - Associar o número ao seu nome. 
 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 

Habilidade/Detalhamento: 5.1 - Identificar figuras geométricas planas. 
 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 

Habilidade/ Detalhamento: 5.1 - Identificar figuras geométricas planas. 
 

 



Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas     

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/ Detalhamento:  6.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 

medida. 

 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/ Detalhamento: 2.3 - Resolver problemas que demandam as ações de comparar e/ou completar 

quantidades. 

 
 
Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/ Detalhamento:  7.1 - Identificar informações apresentadas em listas, quadros e tabelas. 

 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.4 - Comparar ou ordenar quantidades e números naturais. 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

5º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 4º ano EF) 
CBC - Matemática 

 

Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/Detalhamento: 7.2 - Identificar informações apresentadas em gráficos de colunas. 

 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.4 - Comparar ou ordenar quantidades e números naturais. 

 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão. 

Habilidade/ Detalhamento: 3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 

 
 
Eixo:  III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/ Detalhamento: 6.2 - Identificar e relacionar cédulas e moedas. 

 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão. 

Habilidade/ Detalhamento: 3.1 - Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação. 

 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/Detalhamento: 6.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 

medida. 

 
 
Eixo:   I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a multiplicação e a divisão. 

Habilidade/Detalhamento: 3.2 - Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão. 
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Eixo:  I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/ Detalhamento: 2.3 - Resolver problemas que demandam as ações de comparar e/ou completar 

quantidades. 

 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações    
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/Detalhamento: 2.3 - Resolver problemas que demandam as ações de comparar e/ou completar 

quantidades. 

 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 

Habilidade/Detalhamento: 5.1 - Identificar figuras geométricas planas. 

 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/Detalhamento: 2.2 - Calcular a adição e subtração de números naturais. 

 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.1 - Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas 

respectivas quantidades. 

 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 4 – Identificação e localização de objetos ou personagens em representações planas do espaço. 

Habilidade/ Detalhamento: 4.1 - Identificar a posição de um objeto ou personagem a partir de uma referência. 

 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.2 - Associar o número ao seu nome. 
 
Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/Detalhamento: 7.1 - Identificar informações apresentadas em listas, quadros e tabelas. 

 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/ Detalhamento: 6.1 - Comparar e ordenar comprimento, altura e espessura. 

 

 



 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações     
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 
Habilidade/ Detalhamento:  1.3 - Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou 

desigualdade numérica. 

 

Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 

Habilidade/ Detalhamento: 5.2 - Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais. 

 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 

Habilidade/ Detalhamento:  2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e 

retirar, quantidades. 

 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 

Habilidade/Detalhamento: 6.3 - Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 

medida. 

 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado dos números e suas 

representações. 

Habilidade/Detalhamento: 1.5 - Reconhecer números ordinais e/ou indicadores de posição. 

 
 

Eixo: VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 

Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros textuais. 

Habilidade/Detalhamento: 7.3 - Identificar informações relacionadas à Matemática, apresentadas em diferentes 

gêneros textuais. 

 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

6º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 5º ano EF) 
CBC - Matemática 

 

Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/Detalhamento: 2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, 
acrescentar e retirar, quantidades. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/Detalhamento: 6.5 - Reconhecer e utilizar, em situações problema, as unidades 
usuais de medida de tempo: dia, semana, mês e ano. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas 
representações. 
Habilidade/ Detalhamento: 1.8 - Reconhecer a composição e a decomposição de números 
naturais nas suas diversas ordens e na sua forma polinomial. 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/ Detalhamento: 2.4 - Resolver problema com números naturais, envolvendo 
diferentes significados das operações de adição e subtração. 
 
 
Eixo:  VI - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas outros gêneros textuais 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 7 - Leitura e interpretação de dados em gráficos, quadros, tabelas e outros gêneros 
textuais. 
Habilidade/Detalhamento: 7.4 - Ler informações e dados apresentados em tabela. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações  
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas 
representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.9 - Relacionar números a diferentes representações escritas. 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 



Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a 
multiplicação e a divisão. 
Habilidade/Detalhamento: 3.3 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números 
naturais. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas 
representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.10 - Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e 
moedas do sistema monetário brasileiro. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas 
representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.7 - Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração 
decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 6- Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/ Detalhamento: 6.4 - Ler horas em relógio de ponteiros ou digital. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/ Detalhamento: 6.6 - Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades 
de medida: km/m/cm/mm,t/kg/g/mg, L/mL. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 1 - Mobilização de ideias, conceitos e estruturas relacionadas à construção do significado 
dos números e suas 
representações. 
Habilidade/Detalhamento: 1.6 - Identificar a localização de números 
naturais/inteiros/racionais/reais na reta numérica. 
 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 5 - Reconhecimento das representações de figuras geométricas. 
Habilidade/ Detalhamento: 5.4 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras 
bidimensionais pelo número de lados e tipos de ângulos. 
 
 
 
 



Eixo: I - Reconhecimento de números e operações     
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  2 - Resolução de problemas por meio da adição ou da subtração 
Habilidade/ Detalhamento:  2.1 - Resolver problemas que demandam as ações de juntar, 
separar, acrescentar e retirar, quantidades. 
 
 
Eixo: III - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  6 - Identificação, comparação, relacionamento e ordenação de grandezas. 
Habilidade/ Detalhamento: 6.7 - Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do 
sistema monetário brasileiro, em função dos seus valores. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de números e operações 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  3 - Resolução de problemas por meio da aplicação das ideias que preparam para a 
multiplicação e a divisão. 
Habilidade/ Detalhamento:  3.4 - Resolver problema com números naturais, envolvendo 
diferentes significados das operações de multiplicação e divisão. 
 
 
Eixo: II - Domínio de noções de espaço e forma 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 4 – Identificação e localização de objetos ou personagens em representações planas do 
espaço. 
Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Identificar a posição de um objeto ou personagem a partir de 
uma referência. 
 
 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 
7º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 6º ano EF) 
CBC - Matemática 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 20 - Áreas e suas medidas 
Habilidade: 20.1 - Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e submúltipos. 
Detalhamento: 20.1.1 - Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Conjunto dos números naturais 
Habilidade: 1.7 - Resolver problemas que envolvam técnicas simples de contagem. 
Detalhamento: 1.7.1 - Resolver problemas que envolvam técnicas simples de contagem 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 2 - Probabilidade 
Subtema: Não tem Tópico: 25 - Contagem 
Habilidade: 25.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o diagrama 
da árvore.  
Detalhamento: 25.1.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o 
diagrama da árvore. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.1 - Organizar e tabular um conjunto de dados. 
Detalhamento: 23.1.1 - Organizar e tabular um conjunto de dados. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 19 - Medidas de comprimento e perímetros 
Habilidade: 19.1 - Reconhecer a necessidade de medidas padrão. 
Detalhamento: 19.1.1 - Reconhecer a necessidade de medidas padrão. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados 
Tema: 2 - Probabilidade 
Subtema: Não tem Tópico: 25 - Contagem 
Habilidade: 25.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o diagrama 
da árvore. 
Detalhamento: 25.1.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o 
diagrama da árvore. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Conjunto dos números naturais 
Habilidade: 1.2 - Utilizar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 
Detalhamento: 1.2.1 - Utilizar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 
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Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 1 - Relações Geométricas entre Figuras Planas 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Figuras planas 
Habilidade: 13.2 - Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, disco, raio, diâmetro, corda, retas 
tangentes e secantes. 
Detalhamento: 13.2.1 - Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, disco, raio, diâmetro, corda, retas 
tangentes e secantes. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.6 - Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de colunas. 
Detalhamento: 23.6.1 - Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de colunas. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.5 - Utilizar um gráfico de colunas para representar um conjunto de dados. 
Detalhamento: 23.5.1 - Utilizar um gráfico de colunas para representar um conjunto de dados. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 20 - Áreas e suas medidas 
Habilidade: 20.3 - Fazer estimativas de áreas. Detalhamento: 20.3.1 - Fazer estimativas de áreas 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Conjunto dos números racionais 
Habilidade: 3.2 - Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. 
Detalhamento: 3.2.1 - Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.1 - Organizar e tabular um conjunto de dados. 
Detalhamento: 23.1.1 - Organizar e tabular um conjunto de dados. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 1 - Relações Geométricas entre Figuras Planas 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Figuras planas 
Habilidade: 13.5 - Reconhecer e descrever objetos do mundo físico utilizando termos 
geométricos. 
Detalhamento: 13.5.1 - Reconhecer e descrever objetos do mundo físico utilizando termos 
geométricos. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Porcentagem 



Habilidade: 5.2 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 
Detalhamento: 5.2.1 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.2 - Interpretar e utilizar dados apresentados em tabelas. 
Detalhamento: 23.2.1 - Interpretar e utilizar dados apresentados em tabelas. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 22 - Medidas de ângulo 
Habilidade: 22.1 - Utilizar o grau como unidade de medida de ângulo. 
Detalhamento: 22.1.1 - Utilizar o grau como unidade de medida de ângulo. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 22 - Medidas de ângulo 
Habilidade: 22.2 - Utilizar instrumentos para medir ângulos.  
Detalhamento: 22.2.1 - Utilizar instrumentos para medir ângulos. 
 
Eixo: II - Álgebra  
Tema: 1 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 7 - Linguagem Algébrica 
Habilidade: 7.2 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
Detalhamento: 7.2.1 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 22 - Medidas de ângulo 
Habilidade: 22.2 - Utilizar instrumentos para medir ângulos.  
Detalhamento: 22.2.1 - Utilizar instrumentos para medir ângulos. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 1 - Relações Geométricas entre Figuras Planas 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Figuras planas  
Habilidade: 13.4 - Identificar retas concorrentes, perpendiculares e paralelas. 
Detalhamento: 13.4.1 - Identificar retas concorrentes, perpendiculares e paralelas. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 21 - Volume, capacidade e suas medidas 
Habilidade: 21.2 - Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro. 
Detalhamento: 21.2.1 - Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o mililitro. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 21 - Volume, capacidade e suas medidas 
Habilidade: 21.3 - Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos do metro cúbico para 
efetuar medidas. 
Detalhamento: 21.3.1 - Escolher adequadamente múltiplos ou submúltiplos do metro cúbico para 
efetuar medidas. 
 



Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Porcentagem 
Habilidade: 5.1 - Interpretar e utilizar o símbolo %.  
Detalhamento: 5.1.1 - Interpretar e utilizar o símbolo % 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 19 - Medidas de comprimento e perímetros 
Habilidade: 19.2 - Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. 
Detalhamento: 19.2.1 - Relacionar o metro com seus múltiplos e submúltiplos. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Conjunto dos números racionais 
Habilidade: 3.3 - Associar uma fração à sua representação decimal e vice-versa. 
Detalhamento: 3.3.1 - Associar uma fração à sua representação decimal e vice-versa. 
 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

8º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 7º ano EF) 
CBC - Matemática 

 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.6 - Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de colunas. 
Detalhamento: 23.6.1 - Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de colunas. 
 
Eixo: II - Álgebra  
Tema: 2 - Equações Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 10 - Equações do Primeiro Grau 
Habilidade: 10.3 - Resolver problemas que envolvam uma equação do primeiro grau. 
Detalhamento: 10.3.1 - Resolver problemas que envolvam uma equação do primeiro grau. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 2 - Probabilidade 
Subtema: Não tem Tópico: 25 - Contagem 
Habilidade: 25.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o diagrama 
da árvore.  
Detalhamento: 25.1.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o 
diagrama da árvore. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 1 - Relações Geométricas entre Figuras Planas 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Figuras planas 
Habilidade: 13.2 - Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, disco, raio, diâmetro, corda, retas 
tangentes e secantes. 
Detalhamento: 13.2.1 - Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo e seus 
elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, disco, raio, diâmetro, corda, retas 
tangentes e secantes. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Porcentagem 
Habilidade: 5.1 - Interpretar e utilizar o símbolo %.  
Detalhamento: 5.1.1 - Interpretar e utilizar o símbolo % 
 

Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 4 - Proporcionalidade Direta e Inversa 
Habilidade: 4.3 - Resolver problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente 
proporcionais. 
Detalhamento: 4.3.1 - Resolver problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente 
proporcionais. 
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Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 2 - Probabilidade 
Subtema: Não tem Tópico: 25 - Contagem 
Habilidade: 25.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o diagrama 
da árvore. 
Detalhamento: 25.1.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o 
diagrama da árvore.  
 
Eixo: II - Álgebra Tema: 2 - Equações Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 10 - Equações do Primeiro Grau 
Habilidade: 10.1 - Identificar a raiz de uma equação do primeiro grau. 
Detalhamento: 10.1.1 - Identificar a raiz de uma equação do primeiro grau. 
 
Eixo: II - Álgebra  
Tema: 1 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 7 - Linguagem Algébrica 
Habilidade: 7.2 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
Detalhamento: 7.2.1 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
 
Eixo: II - Álgebra Tema: 1 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Valor Numérico de uma Expressão 
Habilidade: 8.2 - Utilizar valores numéricos de expressões algébricas para constatar a falsidade 
de igualdade ou desigualdades. 
Detalhamento: 8.2.1 - Utilizar valores numéricos de expressões algébricas para constatar a 
falsidade de igualdade ou desigualdades. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 2 - Conjunto dos números inteiros 
Habilidade: 2.1 - Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais 
através de situações contextualizadas e resolução de equação. 
Detalhamento: 2.1.1 - Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números 
naturais através de situações contextualizadas e resolução de equação. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Conjunto dos números naturais 
Habilidade: 1.5 - Fatorar números naturais em produto de primos. 
Detalhamento: 1.5.1 - Fatorar números naturais em produto de primos. 
 
Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 2 - Probabilidade 
Subtema: Não tem Tópico: 25 - Contagem 
Habilidade: 25.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o diagrama 
da árvore. 
Detalhamento: 25.1.1 - Resolver problemas simples de contagem utilizando listagens ou o 
diagrama da árvore. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 1 - Relações Geométricas entre Figuras Planas 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Figuras planas 
Habilidade: 13.6 - Reconhecer a altura de um triângulo relativa a um de seus lados. 
Detalhamento: 13.6.1 - Reconhecer a altura de um triângulo relativa a um de seus lados. 



 
Eixo: II - Álgebra  
Tema: 1 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Valor Numérico de uma Expressão 
Habilidade: 8.1 - Calcular o valor numérico de uma expressão. 
Detalhamento: 8.1.1 - Calcular o valor numérico de uma expressão. 
 
Eixo: II - Álgebra  
Tema: 1 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 7 - Linguagem Algébrica 
Habilidade: 7.2 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
Detalhamento: 7.2.1 - Traduzir informações dadas em textos ou verbalmente para a linguagem 
algébrica. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 4 - Proporcionalidade Direta e Inversa 
Habilidade: 4.1 - Identificar grandezas diretamente proporcionais. 
Detalhamento: 4.1.1 - Identificar grandezas diretamente proporcionais. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 2 - Grandezas Proporcionais 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Porcentagem 
Habilidade: 5.2 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 
Detalhamento: 5.2.1 - Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Conjunto dos números naturais 
Habilidade: 1.8 - Resolver problemas envolvendo operações com números naturais. 
Detalhamento: 1.8.1 - Resolver problemas envolvendo operações com números naturais. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Conjunto dos números racionais 
Habilidade: 3.2 - Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. 
Detalhamento: 3.2.1 - Operar com números racionais em forma decimal e fracionária: adicionar, 
multiplicar, subtrair, dividir e calcular potências e calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 22 - Medidas de ângulo 
Habilidade: 22.1 - Utilizar o grau como unidade de medida de ângulo. 
Detalhamento: 22.1.1 - Utilizar o grau como unidade de medida de ângulo. 
 
Eixo: III - Espaço e Forma  
Tema: 2 - Expressões Algébricas 
Subtema: Não tem Tópico: 22 - Medidas de ângulo 
Habilidade: 22.2 - Utilizar instrumentos para medir ângulos.  
Detalhamento: 22.2.1 - Utilizar instrumentos para medir ângulos. 
 
 
 
 



Eixo: IV - Tratamento de Dados  
Tema: 1 - Representação Gráfica e Média Aritmética 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Organização e apresentação de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 
Habilidade: 23.2 - Interpretar e utilizar dados apresentados em tabelas. 
Detalhamento: 23.2.1 - Interpretar e utilizar dados apresentados em tabelas. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 2 - Conjunto dos números inteiros 
Habilidade: 2.2 - Operar com números inteiros: adicionar, multiplicar, subtrair, calcular potências. 
Detalhamento: 2.2.1 - Operar com números inteiros: adicionar, multiplicar, subtrair, calcular 
potências. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 2 - Conjunto dos números inteiros 
Habilidade: 2.3 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros. 
Detalhamento: 2.3.1 - Resolver problemas que envolvam operações com números inteiros. 
 
Eixo: I - Números e Operações  
Tema: 1 - Conjuntos Numéricos 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Conjunto dos números naturais 
Habilidade: 1.3 - Utilizar o algoritmo da divisão de Euclides.  
Detalhamento: 1.3.1 - Utilizar o algoritmo da divisão de Euclides. 
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                                                          TEMA TÓPICOS 
GRAU DE 

DIFICULDA
DE 

Habilidade Descrição da Habilidade 

I. Número e 
Operações 

1. Conjuntos 
Numéricos 

1-Conjunto dos números 
naturais 

Fácil 1.1 
Operar com os números naturais: adicionar, 
multiplicar, subtrair, calcular potências, calcular a raiz 
quadrada de quadrados perfeitos. 

I. Número e 
Operações 

1. Conjuntos 
Numéricos 

1-Conjunto dos números 
naturais 

Fácil 1.8 
Resolver problemas envolvendo operações com 
números naturais. 

I. Número e 
Operações 

1. Conjuntos 
Numéricos 

3 - Conjunto dos números 
racionais 

Fácil 3.4 
Resolver problemas que envolvam números 
racionais. 

I. Número e 
Operações 

2. Grandezas 
Proporcionais 

4-Proporcionalidade Direta e 
Inversa 

Médio 4.3 
Resolver problemas que envolvam grandezas direta 
ou inversamente proporcionais. 

I. Número e 
Operações 

2. Grandezas 
Proporcionais 

5. Porcentagem 
Médio/ 
Fácil 

5.2 
Resolver problemas que envolvam o cálculo de 
porcentagem. 

I. Número e 
Operações 

2. Grandezas 
Proporcionais 

6. Juros Fácil 6.1 Calcular descontos, lucros e prejuízos. 

II. Álgebra 
1. Expressões 
Algébricas 

7. Linguagem Algébrica Médio 7.3 
Utilizar a linguagem algébrica para resolução de 
problemas. 

II. Álgebra 
1. Expressões 
Algébricas 

8. Valor Numérico de uma 
Expressão 

Médio 8.1 Calcular o valor numérico de uma expressão. 

II. Álgebra 
1. Expressões 
Algébricas 

9. Operações com Expressões 
Algébricas Básicas 

Fácil 9.1 Somar, multiplicar e subtrair polinômios. 

II. Álgebra 
2. Equações 
Algébricas 

10. Equações do Primeiro Grau Fácil 10.3 
Resolver problemas que envolvam uma equação do 
primeiro grau. 

II. Álgebra 
2. Equações 
Algébricas 

11. Sistemas de Equações do 
Primeiro Grau 

Médio 11.2 
Resolver problemas que envolvam um sistema de 
duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. 



III. Espaço e Forma 
1. Relações 
Geométricas entre 
figuras Planas 

13. Figuras planas Fácil 13.1 

Reconhecer as principais propriedades dos triângulos 
isósceles e eqüiláteros, e dos principais quadriláteros: 
quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, 
losango. 

III. Espaço e Forma 
1. Relações 
Geométricas entre 
figuras Planas 

13. Figuras planas Fácil 13.2 

Identificar segmento, ponto médio de um segmento, 
triângulo e seus elementos, polígonos e seus 
elementos, circunferência, disco, raio, diâmetro, 
corda, retas tangentes e secantes. 

III. Espaço e Forma 
1. Relações 
Geométricas entre 
figuras Planas 

14. Ângulos formados entre 
paralelas e 
transversais 

Fácil 14.2 
Reconhecer as relações entre os ângulos formados 
por retas paralelas com uma transversal. 

III. Espaço e Forma 
1. Relações 
Geométricas entre 
figuras Planas 

15. Congruência de triângulos Médio 15.1 
Reconhecer triângulos congruentes a partir dos 
critérios de congruência. 

III. Espaço e Forma 
1. Relações 
Geométricas entre 
figuras Planas 

16. Construções geométricas Fácil 16.1 
Construir perpendiculares, paralelas e mediatriz de 
um segmento usando régua e compasso. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

19. Medidas de comprimento e 
perímetros 

Fácil 19.2 
Relacionar o metro com seus múltiplos e 
submúltiplos. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

19. Medidas de comprimento e 
perímetros 

Médio 19.4 Utilizar instrumentos para medir comprimentos. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

20. Áreas e suas medidas Fácil 20.1 
Relacionar o metro quadrado com seus múltiplos e 
submúltiplos. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

20. Áreas e suas medidas Médio 20.4 

Resolver problemas que envolvam a área de figuras 
planas: triângulo, quadrado, retângulo, 
paralelogramo, trapézio, discos ou figuras compostas 
por algumas dessas. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

21. Volume, capacidade e suas 
medidas 

Fácil 21.2 
Relacionar o decímetro cúbico com o litro e o 
mililitro. 



III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

21. Volume, capacidade e suas 
medidas 

Médio 21.5 

Resolver problemas que envolvam cálculo de volume 
ou capacidade de blocos retangulares, expressos em 
unidade de medida de volume ou em unidades de 
medida de capacidade: litros ou mililitros. 

III. Espaço e Forma 
2. Expressões 
Algébricas 

22. Medidas de ângulo Fácil 22.3 
Resolver problemas que envolvam o cálculo de 
medida de ângulos internos ou externos de um 
polígono. 

IV. Tratamento de 
dados 

1. Representação 
Gráfica e Média 
Aritmética 

23. Organização e apresentação 
de um conjunto de dados em 
tabelas ou gráficos 

Fácil 23.8 
Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico 
de setores. 

IV. Tratamento de 
dados 

2. Probabilidade 25. Contagem Médio 25.1 
Resolver problemas simples de contagem utilizando 
listagens ou o diagrama da árvore. 

 


