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Objetivo

Construir itens de avaliação com foco nas

habilidades de leitura.



Itens e questões de múltipla escolha

 Estrutura de questões de múltipla 

escolha 

1º) Seleção/ escolha da habilidade;

2º) Seleção do suporte (textos, desenhos, 

figuras);

3º) Enunciado da situação problema e 

comando da resposta;

4º) Elaboração das alternativas de respostas 

(Resposta correta e distratores)



 Comentários e recomendações 
pedagógicas

É importante que o elaborador de um item de avaliação
deixe claro como ele espera que a questão seja vista.
Os “comentários e recomendações pedagógicas” têm o
objetivo de embasar reflexões sobre o que se está
avaliando, o que a análise dos distratores e da resposta
correta nos informam, como podemos organizar o
trabalho de intervenção, além de sugestões de materiais
de apoio para trabalho com a habilidade foco da
questão.



 Tipos de questões objetivas de múltipla escolha

 Resposta única

 Afirmação  incompleta;

 Resposta múltipla;

 Foco negativo;

 Asserção ou razão;

 Lacuna;

 Interpretação;

 Associação;

 Ordenação ou seriação;

 Alternativas constantes.



Resposta única



Afirmação incompleta



Resposta múltipla



Foco negativo



Asserção e razão



Questão de lacuna



Questão de interpretação (a questão construída 

com base em texto, gráfico, tabela, gravura, fotografia e outros materiais para que o 

aluno faça interpretações, inferências, generalizações, conclusões e críticas)



Questão de associação



Questão de ordenação ou seriação



Questões de alternativas constantes 
(certo/errado; verdadeiro/ falso)



Exemplos –Avaliação da 

Aprendizagem em Processo





(A) Estabelecem relação causal

(B) Referem-se à palavra anterior

(C) Passam a ideia de consequência

(D) Relacionam-se à ideia de lugar



(A) retrata a relação amorosa entre João e Lili.

(B) expressa a relação amorosa entre Teresa e J. Pinto.

(C) retrata a desilusão amorosa com exceção de Lili

(D) reflete as relações de casamento por interesse







(A) convencer

(B) surpreender

(C) emocionar

(D) alegrar



(A) complemento, pois, mesmo não tendo o tempo para ler, o taxista

conhece todas as obras que carrega.

(B) explicação, pois o taxista afirma não ter tempo para ler os livros 

oferecidos aos passageiros.

(C) negação, pois o taxista diz que nunca tem folga para ler os livros

que carrega no carro.

(D) contradição, pois, embora existam livros no carro, o motorista não tem 

tempo para ler.

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes em um texto (de

opinião, resumo, narrativo) por meio de elementos de referenciação.

(Avaliação Processual – Matriz de Avaliação Processual)







OFICINA: CONSTRUÇÃO DE 

ITENS















SOCIALIZAÇÃO DOS ITENS 

ELABORADOS



ENCAMINHAMENTOS



• Socializar a Orientação Técnica nas ATPC para realizar a

formação dos demais docentes;

• Os itens de avaliação serão socializados/disponibilizados em

ambiente virtual;

• Contribuir para o aprofundamento das discussões e

aprimoramento das práticas relativas à competência leitora;

• Acompanhamento do NPE.


