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QUESTÃO 11
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Prova Semestral - 2019 2º ano

QUESTÃO 11
(11002010)

Escreva a palavra que será ditada. 

______________________________________

QUESTÃO 12
(11002011)

Escreva a palavra que será ditada.  

______________________________________

QUESTÃO 13
(11002012)

Escreva o nome do objeto ilustrado.
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Habilidade para resolução da questão:

H2LP05 - Grafar palavras ditadas a partir do conhecimento do Sistema de Escrita 
Alfabético.

Nível Letra (*) Hipótese de escrita Caracterização / Possibilidades de Respostas

1 A

AUSÊNCIA DE ESCRITA A(o) estudante não apresenta nenhum registro escrito da palavra ouvida 
“APONTADOR”. 

PRÉ-SILÁBICA 

A(o) estudante desenha, rabisca, faz garatujas ou pseudoletras, seu re-
gistro pode ocupar toda a largura da folha, grafa letras aleatórias sem 
correspondência sonora, sem controle de quantidade e ordem das mes-
mas (podendo escrever com muitas letras ou somente com uma para 
representar toda a palavra). 

2 B SILÁBICA A(o) estudante representa cada sílaba da palavra com uma letra, com ou 
sem correspondência sonora. 

3 C SILÁBICO-ALFABÉTICA A(o) estudante, ora escreve uma letra, ora escreve a sílaba completa e 
com correspondência sonora para representar a sílaba. 

4 D ALFABÉTICA A(o) estudante já se apropriou do Sistema de Escrita Alfabético mesmo 
ainda não aplicando todas as suas convenções ortográficas. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

 

APONTADOR
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QUESTÃO 11
(11002010)

Escreva a palavra que será ditada. 

______________________________________

QUESTÃO 12
(11002011)

Escreva a palavra que será ditada.  

______________________________________

QUESTÃO 13
(11002012)

Escreva o nome do objeto ilustrado.
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Habilidade para resolução da questão:

H2LP05 - Grafar palavras ditadas a partir do conhecimento do Sistema de Escrita 
Alfabético.

Nível Letra (*) Hipótese de escrita Caracterização / Possibilidades de Respostas

1 A

AUSÊNCIA DE ESCRITA A(o) estudante não apresenta nenhum registro escrito da palavra ouvida 
“VESTIDO”. 

PRÉ-SILÁBICA 

A(o) estudante desenha, rabisca, faz garatujas ou pseudoletras, seu re-
gistro pode ocupar toda a largura da folha, grafa letras aleatórias sem 
correspondência sonora, sem controle de quantidade e ordem das mes-
mas (podendo escrever com muitas letras ou somente com uma para 
representar toda a palavra). 

2 B SILÁBICA A(o) estudante representa cada sílaba da palavra com uma letra, com ou 
sem correspondência sonora. 

3 C SILÁBICO-ALFABÉTICA A(o) estudante, ora escreve uma letra, ora escreve a sílaba completa e 
com correspondência sonora para representar a sílaba. 

4 D ALFABÉTICA A(o) estudante já se apropriou do Sistema de Escrita Alfabético mesmo 
ainda não aplicando todas as suas convenções ortográficas. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

VESTIDO
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QUESTÃO 11
(11002010)

Escreva a palavra que será ditada. 

______________________________________

QUESTÃO 12
(11002011)

Escreva a palavra que será ditada.  

______________________________________

QUESTÃO 13
(11002012)

Escreva o nome do objeto ilustrado.
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Habilidade para resolução da questão:

H2LP06 - Grafar palavras a partir de uma ilustração, tendo por base o conhecimento do 
Sistema de Escrita Alfabético.

Nível Letra (*) Hipótese de escrita Caracterização / Possibilidades de Respostas

1 A

AUSÊNCIA DE ESCRITA A(o) estudante não apresenta nenhum registro escrito do objeto ilustra-
do “CADEIRA”. 

PRÉ-SILÁBICA 

A(o) estudante desenha, rabisca, faz garatujas ou pseudoletras, seu re-
gistro pode ocupar toda a largura da folha, grafa letras aleatórias sem 
correspondência sonora, sem controle de quantidade e ordem das mes-
mas (podendo escrever com muitas letras ou somente com uma para 
representar toda a palavra). 

2 B SILÁBICA A(o) estudante representa cada sílaba da palavra com uma letra, com ou 
sem correspondência sonora. 

3 C SILÁBICO-ALFABÉTICA A(o) estudante, ora escreve uma letra, ora escreve a sílaba completa e 
com correspondência sonora para representar a sílaba. 

4 D ALFABÉTICA A(o) estudante já se apropriou do Sistema de Escrita Alfabético mesmo 
ainda não aplicando todas as suas convenções ortográficas. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

CADEIRA
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QUESTÃO 14
(11002013)

Escreva o nome do objeto ilustrado.

           ______________________________________

QUESTÃO 15
(11002014)

Escreva o texto que será ditado.
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Habilidade para resolução da questão:

H2LP06 - Grafar palavras a partir de uma ilustração, tendo por base o conhecimento do 
Sistema de Escrita Alfabético.

Nível Letra (*) Hipótese de escrita Caracterização / Possibilidades de Respostas

1 A

AUSÊNCIA DE ESCRITA A(o) estudante não apresenta nenhum registro escrito do objeto ilustra-
do “ESCADA”. 

PRÉ-SILÁBICA 

A(o) estudante desenha, rabisca, faz garatujas ou pseudoletras, seu re-
gistro pode ocupar toda a largura da folha, grafa letras aleatórias sem 
correspondência sonora, sem controle de quantidade e ordem das mes-
mas (podendo escrever com muitas letras ou somente com uma para 
representar toda a palavra). 

2 B SILÁBICA A(o) estudante representa cada sílaba da palavra com uma letra, com ou 
sem correspondência sonora. 

3 C SILÁBICO-ALFABÉTICA A(o) estudante, ora escreve uma letra, ora escreve a sílaba completa e 
com correspondência sonora para representar a sílaba. 

4 D ALFABÉTICA A(o) estudante já se apropriou do Sistema de Escrita Alfabético mesmo 
ainda não aplicando todas as suas convenções ortográficas. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

ESCADA
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QUESTÃO 15

14

Prova Semestral - 2019 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

2º ano

QUESTÃO 14
(11002013)

Escreva o nome do objeto ilustrado.

           ______________________________________

QUESTÃO 15
(11002014)

Escreva o texto que será ditado.
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Habilidade para resolução da questão:

H2LP07 - Grafar uma frase com correspondências regulares e separação entre palavras.

Nível Letra (*) Caracterização / Possibilidades de Respostas

1 A

A(o) estudante não apresenta nenhum registro escrito do texto ouvido “O LOBO MAU SE VESTIU COM A 
ROUPA DA VOVÓ PARA ENGANAR A CHAPEUZINHO VERMELHO”.

A(o) estudante utiliza sinais não convencionais de escrita, grafa letras aleatórias sem correspondência 
sonora.

2 B A(o) estudante grafa palavras relacionadas ao texto ouvido com escrita silábica, com ou sem correspon-
dência sonora.

3 C A(o) estudante grafa o texto ouvido com escrita silábico-alfabética, com ou sem segmentação entre as 
palavras.

4 D A(o) estudante grafa o texto ouvido com escrita alfabética, com segmentação entre as palavras, apresen-
tando ou não erros ortográficos. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

O LOBO MAU SE VESTIU COM A ROUPA DA VOVÓ 
PARA ENGANAR A CHAPEUZINHO VERMELHO.



Prova SemeStral - 2019 GradeS de Correção  •  línGua PortuGueSa e matemátiCa   • 2o ano

7Secretaria Municipal de educação de São paulo

QUESTÃO 26

25Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Prova Semestral - 2019 2º ano

QUESTÃO 26
(2100208) 

Observe a imagem da coleção de bonecas.  

Quantas bonecas há nessa coleção? 
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Prova Semestral - 2019 2º ano

QUESTÃO 26
(2100208) 

Observe a imagem da coleção de bonecas.  

Quantas bonecas há nessa coleção? 
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Habilidade para resolução da questão:

H2MT01 - Contar elementos, organizados ou dispersos, ou registrar sua quantidade 
(números de até duas ordens).

Nível Letra (*) Caracterização Possibilidades de Respostas - Exemplos

1 D

O estudante não identifica números (familiares, frequentes, 
opacos, transparentes, com zero) expressos na forma de 
algarismos ou por meio da língua materna (por extenso) ou 
não distingue algarismo de letra. Pode apresentar rabiscos 
ou desenhos quaisquer para representar um número.

Ausência de resposta (em branco). 
Apresenta desenhos e rabiscos aleatórios, 
ou letras. 
Apresenta números que não possuem nenhuma 
relação com o número fornecido, ex.: 8, 1, 5, 30. 

2 C

O estudante está em fase de consolidação quanto à identi-
ficação, leitura ou escrita de números, como os familiares, 
frequentes ou transparentes, em situações de identificação 
e/ou contagem, expressos na forma de algarismo ou por 
meio da língua materna (por extenso). Não mostra conhe-
cimentos sistematizados a respeito das regras do sistema 
de numeração decimal, escrevendo um número do modo 
como se lê, por exemplo: 200301, no caso de 231, não 
associa um número a uma de suas decomposições, etc. 

Apresenta números próximos ao solicitado 
(no caso de números familiares, frequentes 
ou transparentes), como 10, por exemplo. 
Apresenta números formados pelos algaris-
mos que compõem o número fornecido, em-
bora não recorrendo à correta escrita consi-
deradas as ordens do número, ex: 101, 111, 1.

3 B

O estudante identifica, lê e/ou escreve alguns números como 
os familiares, frequentes ou transparentes, em algumas de 
suas funções (quantificar, medir, ordenar, e codificar), notada-
mente a de quantificação, expressos na forma de algarismo 
ou por meio da língua materna (por extenso).   

Representa a quantidade correta por meio 
de outro desenho ou esquema (exemplo: faz 
11 tracinhos).   

4 A

O estudante identifica, lê e escreve números diversos (opa-
cos, transparentes, familiares, frequentes ou com zero), 
em suas diferentes funções (quantificar, medir, ordenar, e 
codificar), expressos na forma de algarismo ou por meio da 
língua materna (por extenso).   

Apresenta o número correto, expresso na 
forma de algarismo (11) ou por meio da lín-
gua materna, ou seja, por extenso: onze. 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.

MATEMÁTICA



8

Prova SemeStral - 2019 

Secretaria municiPal de educação de São Paulo

GradeS de correção  •  línGua PortuGueSa e matemática   • 2o ano

QUESTÃO 27
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QUESTÃO 27
(2100209) 

Desenhe aqui um triângulo.

Habilidade para resolução da questão:

H2MT09 - Registrar figuras poligonais e circulares ou reconhecê-las em sólidos 
geométricos ou em superfícies planas, representadas em diferentes posições.

Nível Letra (*) Caracterização Possibilidades de Respostas - Exemplos

1 D
O estudante não representa, por meio de desenho, polígo-
nos simples, como triângulo, quadrado e retângulo.   Não 
associa o nome do polígono à sua representação.   

Ausência de resposta (em branco). 
Apresenta desenhos e rabiscos aleatórios, 
ou letras e números que não possuem rela-
ção com o desenho do triângulo. 

2 C

O estudante não identifica figuras geométricas simples, 
como triângulo, quadrado e retângulo, e representa, por 
meio de desenho ou outro tipo de registro, uma figura dife-
rente do triângulo, como o quadrado, o retângulo, o círculo, 
ou mesmo uma figura não plana.  O estudante também 
pode apresentar registros de várias dessas figuras, uma 
vez que não as identifica, ou figuras diversas entre as quais 
está o triângulo. 

Apresenta uma ou mais representações de 
figuras geométricas, que não correspondem 
ao triângulo, ou que o incluem.    

3 B

O estudante identifica figuras geométricas simples, como 
triângulo, quadrado e retângulo, e apresenta uma represen-
tação próxima à representação da figura, com pequenas 
variações, como uma figura plana de 3 lados retilíneos mas 
não fechada, figura plana de 3 lados, dois retilíneos e um 
aparentemente curvo, figura com lados pontilhados etc. O 
estudante reconhece algumas características geométricas 
do triângulo, explicitando-as por meio da língua materna ou 
de outro tipo de registro.   

Apresenta a representação de uma figura 
plana aberta com 3 lados retilíneos, ou de 
figura fechada de 3 lados não retilíneos 
(aparentemente curvos), ou ainda, registra 
alguma propriedade geométrica da figura, 
por meio de algum registro (ex.: escreve: 3 
lados, ou três lados retos, etc.). Também 
apresenta o registro da figura sendo que 
os lados não são traços contínuos, mas 
sim pontilhados.

4 A

O estudante identifica e representa figuras geométricas 
planas simples, como o triângulo, retângulo e quadrado e, 
dado o seu nome, representa a figura utilizando o desenho 
ou cita alguma de suas propriedades geométricas, utilizan-
do registro em língua materna ou outro.

Apresenta corretamente o desenho do triân-
gulo, como polígono de 3 lados, fechada. No 
desenho apresentado, os lados, por serem 
feitos à mão livre, não apresentam precisão 
retilínea. A representação apresentada pode-
rá ser de um triângulo qualquer (equilátero, 
isósceles, retângulo ou escaleno). 

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.
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QUESTÃO 28
(2100210) 

Dona Claudia possui ao todo 12 animais. Alguns deles estão no pet 
shop tomando banho e os outros estão retratados na imagem a seguir. 

Quantos animais da Dona Claudia estão no pet shop tomando banho?
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Habilidade para resolução da questão:

H2MT05 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo ideias da adição ou da 
subtração (acrescentar e retirar).

Nível Letra (*) Caracterização Possibilidades de Respostas - Exemplos

1 D

O estudante não interpreta adequadamente o problema, 
indicando apenas dados presentes no texto ou registros 
aleatórios, sem relação com o problema (números isolados, 
rabiscos, desenhos simples ou outros registros), ou não 
apresenta nenhum registro (deixa em branco).

Ausência de Resposta (deixou em branco). 
Apresenta rabiscos aleatórios, sem relação 
com o problema. 

2 C

O estudante não interpreta adequadamente o problema, 
apresentando uma estratégia que não leva à solução correta 
(aplica outra operação, por exemplo), independentemente 
de ter realizado ou não o procedimento de forma correta. 

Apresenta a adição de 12 com 3, obtendo 
como resposta 15 animais, ou outras opera-
ções, que não levam à solução.

3 B

O estudante interpreta adequadamente o problema e 
apresenta uma estratégia que leva à solução (podendo 
recorrer a desenho, esquema, algoritmo ou a outra estra-
tégia ou à combinação dessas), mas realiza inadequada-
mente o procedimento, chegando a uma resposta errada, 
ou ainda, apresenta apenas a resposta final, no caso cor-
reta, mas não explicita a compreensão do problema nem 
a estratégia utilizada. 

Apresenta esquema da junção de 3 animais 
com uma quantidade desconhecida, totali-
zando 12, mas não descobre qual é a quan-
tidade desconhecida.  
Apresenta um algoritmo que resolve o pro-
blema, como 12 – 3, mas não apresenta o 
resultado correto, 9. 

4 A

O estudante interpreta adequadamente o problema e 
resolve-o por meio de algoritmo, desenho, esquema ou 
outra estratégia, ou por combinação delas, ou apresen-
tou uma estratégia que resolve o problema e não regis-
trou o processo de resolução, apenas a resposta final. 
Em todas essas circunstâncias, o estudante fornece a 
resposta correta.  

Apresenta os desenhos dos animais, agru-
pando 3 com 9, totalizando 12. 
Apresenta algoritmo da subtração: 12 – 3 = 9.  
Apresenta resolução partindo da resposta 
final: 3 + 9 = 12.   

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.
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QUESTÃO 29
(2100211)

As crianças se organizarão para jogar peteca. Será formado um grupo 
de crianças para cada peteca, sendo que cada grupo terá a mesma 
quantidade de crianças. Observe na imagem a quantidade de petecas e 
de crianças. 
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Petecas Crianças

Quantas crianças ficarão em cada grupo?

Habilidade para resolução da questão:

H2MT06 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo a multiplicação ou 
a divisão por 3, 4 e 5, particularmente as ideias de proporcionalidade, comparação 
multiplicativa (dobro e metade) e distribuição equitativa.

Nível Letra (*) Caracterização Possibilidades de Respostas - Exemplos

1 D

O estudante não interpreta adequadamente o problema, 
indicando apenas dados presentes no texto ou registros 
aleatórios, sem relação com o problema (números isolados, 
rabiscos, desenhos simples ou outros registros), ou não 
apresenta nenhum registro (deixa em branco).

Ausência de Resposta (deixou em branco). 
Apresenta rabiscos aleatórios, sem relação 
com o problema. 

2 C
O estudante não interpreta adequadamente o problema, 
apresentando uma estratégia que não leva à solução correta 
(aplica outra operação, por exemplo), independentemente 
de ter realizado ou não o procedimento de forma correta. 

Apresenta desenhos de grupos com números ina-
dequados de petecas e crianças em cada grupo. 
Apresenta algoritmos que não levam à solu-
ção, utilizando, ou não, dados do problema. 

3 B

O estudante interpreta adequadamente o problema e apre-
senta uma estratégia que leva à solução (podendo recorrer a 
desenho, esquema, algoritmo ou a outra estratégia ou à com-
binação dessas), mas realiza inadequadamente o procedi-
mento, chegando a uma resposta errada, ou ainda, apresenta 
apenas a resposta final, no caso correta, mas não explicita a 
compreensão do problema nem a estratégia utilizada. 

Apresenta desenhos dos 3 grupos, com uma 
peteca para cada, mas um número de crian-
ças, diferente de 4, em cada grupo. 
Apresenta algoritmo da divisão: 12:3, que resol-
ve o problema, mas não o resolve corretamente.  
Apresenta algoritmo da multiplicação: 3 x 4, 
mas não o resolve corretamente.   

4 A

O estudante interpreta adequadamente o problema e re-
solve-o por meio de algoritmo, desenho, esquema ou outra 
estratégia, ou por combinação delas, ou apresentou uma 
estratégia que resolve o problema e não registrou o proces-
so de resolução, apenas a resposta final. Em todas essas 
circunstâncias, o estudante fornece a resposta correta.  

Apresenta desenhos dos 3 grupos, com uma 
peteca e 4 crianças em cada grupo.   
Apresenta algoritmo da divisão: 12:3 = 4. 
Apresenta algoritmo da multiplicação: 3 x 4 = 12.

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.
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QUESTÃO 30
(2100212)

? ?
Vaca Leão                            Zebra             Vaca Leão Zebra            

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Três animais se repetem na sequência, em uma ordem estabelecida, 
conforme se observa na imagem. 
Escreva o nome dos dois próximos animais que aparecerão na
sequência ou desenhe-os. 

7º animal 8º animal
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Habilidade para resolução da questão:

H2MT07 - Identificar ou registrar a regularidade ou padrão de uma sequência repetitiva 
ou recursiva de figuras, objetos ou representações desses, ou de números naturais, por 
meio de palavras ou representações pessoais.

Nível Letra (*) Caracterização Possibilidades de Respostas - Exemplos

1 D
O estudante não identifica os próximos elementos da sequ-
ência apresentada. Deixa em branco ou apresenta registros 
que não possuem relação com os elementos da sequência.  

Ausência de Resposta (deixou em branco). 
Apresenta desenhos, letras ou rabiscos alea-
tórios, sem relação com os animais da sequ-
ência (ex.: desenha um morcego, um jacaré, 
o número 4, a letra f etc.).

2 C

O estudante não identifica corretamente os próximos ele-
mentos da sequência apresentada, representando-os em 
ordem que não atende ao padrão de repetição. Utiliza 
registros diversos: desenho, texto produzido em língua 
materna, letras que identificam o elemento (V, L, Z), etc. 
Apresenta também um único elemento da sequência, que 
não corresponde ao próximo.  

Apresenta o desenho de um ou mais ele-
mentos da sequência, que não satisfazem a 
ordem correta do padrão de repetição, e/ou 
escreve seu(s) nome(s) completos ou de for-
ma abreviada: Leão, Vaca, Zebra, ou Zebra, 
Vaca Leão, etc. Também pode apresentar, 
por meio de frase, esses elementos. 

3 B O estudante identifica apenas o próximo elemento da 
sequência.

Apresenta desenho do próximo elemento 
da sequência, somente (vaca), ou escre-
ve seu nome, de forma abreviada, ou não. 
Também pode apresentar, por meio de fra-
se, esse elemento.    

4 A

O estudante identifica corretamente os próximos elemen-
tos da sequência apresentada, representando-os por meio 
de registros diversos: desenho, texto produzido em língua 
materna, letras que identificam o elemento (V, L, Z), etc.   

Apresenta desenhos dos dois próximos ele-
mentos da sequência (Vaca, Leão) ou escre-
ve seus nomes, de forma abreviada, ou não. 
Também pode apresentar, por meio de frase, 
os dois próximos elementos da sequência.   

(*) Letra hipotética considerada para fins de processamento na plataforma SERAp.
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