Matemática - 6ª série/7º ano-11ª Avaliação Aprendizagem em Processo

Situação de
Aprendizagem

Avaliação
Processual (MAP)
Habilidade

Identificar
2 – Frações e
informações
decimais: um
numéricas que
casamento com envolvem frações e
significado
decimais em
contextos
diversificados.
Realizar operações
de multiplicação e
divisão com
3–
frações em
Multiplicação
diferentes
e divisão com
contextos.
frações
Resolver
problemas
aritméticos com
frações utilizando
a ideia de
equivalência.
Identificar
situações e
contextos
matemáticos nos
quais se utilizam
números
4 – Números
negativos.
Negativos:
Resolver
desvendando as operações e
regra de sinais
expressões
envolvendo
números negativos
Localizar números
negativos na reta
numérica

Questão

1e2

Descrição da habilidade
Matriz SARESP
(Foco Aprendizagem)
7º Ano
H 04 – Representar medidas
não inteiras utilizando frações
G I (obsevar)

3e4
H 10 – Efetuar cálculos com
multiplicação e divisão de
números decimais
G II (realizar)
5e6

7e8

9 e 10

11 e 12

H 11 – Efetuar cálculos com
adição, subtração,
multiplicação e divisão com
negativos
G II (realizar)
H 03 – Resolver problemas que
envolvam as quatro operações
básicas entre números inteiros
(adição, subtração,
multiplicação e divisão)
G III (compreender)
“H 11 – Efetuar cálculos com
adição, subtração,
multiplicação e divisão com
negativos.
G II (realizar)”.

9º ano - H 04: Representar os
números reais
geometricamente na reta
numerada.
G I (observar).
3ª série – H17: Identificar a
localização de números reais
na reta numérica.
G I (observar).

Habilidades das Matrizes de Referência para a Avaliação SARESP - Foco
Aprendizagem
Questão
13

14

15

Código
Descrição da habilidade
Habilidade/Ano
H04 – 5º Ano Identificar diferentes representações de um
mesmo número racional.
G I (observar)
H07 – 5º Ano Identificar a fração decimal correspondente a
um número decimal dado e vice-versa.
G I (observar)
H07 – 7º Ano

Fazer cálculos que envolvam adições e
subtrações de números decimais.
G II (realizar)

