
 

 

RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 
Critérios transversais 

da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
5 ou 20-18 4 ou 17-

14 
3 ou 13-10 2 ou 9-

8 
1 ou 7-1 

Descritores de desempenho 

Aquisição/Aplicação 
 

 
Compreende, utiliza e relaciona, com 
significado e em situações diversas, os 
conhecimentos matemáticos e mobiliza-
os, de forma adequada, para resolver o 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 

Compreende, utiliza e relaciona, com significado e em 
situações diversas, a maioria dos conhecimentos e 
mobiliza-os para resolver o problema, apresentando 
alguns erros. 

 
 

Raramente aplica conhecimentos 
matemáticos de forma correta nem os 
mobiliza, de forma adequada, para 
resolver o problema. 

 
 
 

Plano de resolução 
 

 
Aplica e adapta estratégias diversas de 
resolução de problemas. Identifica, de 
forma adequada, o ponto de partida e 
ponto de chegada do problema. Sempre 
que necessário, utiliza 
convenientemente a tecnologia. 
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Aplica e adapta estratégias diversas de resolução na 
maioria dos problemas. Identifica, de forma adequada, o 
ponto de partida e ponto de chegada do problema, mas 
apresenta muita dificuldade em traduzi-los por palavras 
suas. Sempre que necessário, utiliza a tecnologia. 
   N
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Identifica, de forma adequada, o ponto de 
partida e ponto de chegada do problema, 
mas não aplica nem adapta estratégias de 
resolução de problemas. 
Não utiliza a tecnologia, quando 
necessário. 

Rigor 

 
Usa linguagem simbólica matemática.  
Apresenta raciocínios cientificamente 
válidos e justifica todos os passos. 
Obedece a todas as condições do 
problema. 

 

Usa linguagem simbólica matemática. Apresenta 
raciocínios cientificamente válidos na maioria das 
vezes. 

 

Raramente apresenta raciocínios 
cientificamente válidos. 

Adequação/Correção 
 

 
Recorre a palavras suas para explicar 
informação, ideias e processos 
matemáticos, explicitando todos os 
elementos matemáticos essenciais. 

 
Recorre a palavras suas para explicar informação, 
ideias e processos matemáticos, explicitando alguns 
dos elementos matemáticos essenciais.  

 
Não descreve a sua forma de pensar de 
forma oral e, por escrito, raramente 
apresenta raciocínios válidos. 


