
Informação - Prova de Extraordinária de Avaliação de Matemática  Página 1 

 

    
 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO — 2021 
Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

  Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto 
 
  

Disciplina: Matemática  

 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 5.º ano de escolaridade 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar 

conhecimentos na resolução de problemas e em situações que implicam comunicação e raciocínio matemático.  

A prova tem como objeto de avaliação dos conteúdos programáticos de Matemática, do 5º ano de escolaridade: 

- Simplificação de frações e frações irredutíveis;  

- Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais não negativos representados na forma de fração; 

- Problemas de vários passos envolvendo números racionais. 

- Critérios de divisibilidade por 3, 4 e 9; 

 - Determinação do máximo divisor comum de dois números naturais por inspeção dos divisores de cada um deles;  

- Determinação do mínimo múltiplo comum de dois números naturais por inspeção dos múltiplos de cada um deles;  

- Problemas envolvendo o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum de dois números. 

- Bissetriz de um ângulo; construção com régua e compasso;  

- Ângulos complementares e suplementares; 

 - Igualdade de ângulos verticalmente opostos;  

- Ângulos internos, externos e adjacentes a um lado de um polígono;  

- Triângulos acutângulos, obtusângulos e retângulos;  

- Paralelogramos; ângulos opostos e adjacentes de um paralelogramo;  
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- Critérios de igualdade de triângulos: critérios LLL,LAL e ALA ; construção de triângulos dados os comprimentos de 

lados e/ou as amplitudes de ângulos internos; 

 - Relações entre lados e ângulos num triângulo ou em triângulos iguais;  

- Igualdade dos lados opostos de um paralelogramo; 

 - Desigualdade triangular;  

- Área de retângulos de lados de medida racional; 

 - Fórmulas para a área de paralelogramos e triângulos; 

 - Problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. 

- Utilização do transferidor para medir amplitudes de ângulos e para construir ângulos de uma dada medida de 

amplitude;  

- Prioridades convencionadas das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; utilização de parêntesis;  

- Propriedades associativa e comutativa da adição e multiplicação e propriedades distributivas da multiplicação em 

relação à adição e subtração;  

- Elementos neutros da adição e da multiplicação e elemento absorvente da multiplicação de números racionais não 

negativos;  

- Inversos dos números racionais positivos;  

- Cálculo de expressões numéricas envolvendo as quatro operações aritméticas e a utilização de parêntesis;  

- Tabelas de frequências absolutas e relativas;  

- Gráficos de barras e de linhas;  

- Média aritmética;  

- Problemas envolvendo a média e a moda;  

- Problemas envolvendo dados em tabelas, diagramas e gráficos. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

 Características e estrutura: 

O aluno realiza a prova no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos, sendo constituída por itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção.  

As perguntas serão curtas e objetivas.  

A linguagem a utilizar será de fácil interpretação e compreensão. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos e 

mapas.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa ou à sequência dos seus 

conteúdos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/tópicos do Programa. 
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                                                                  Quadro 1 – Distribuição da cotação  

Grupos                                                    Domínios                 Cotação (em pontos) 

        I                                         Números e operações                              20 a 30  

       II                                          Geometria e Medida                              35 a 45 

      III                                                        Álgebra                              20 a 30 

      IV                              Organização e tratamento de dados                               5 a 15 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

                                                           Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

                                                        Tipologia de itens        Número de itens Cotação (em pontos) 

      

          Itens de seleção 

         Escolha múltipla 

              Associação 

             Ordenação  

          Completamento 

   

                  10 a 12  

 

                      3 

 

       Itens de construção 

          Completamento  

           Resposta curta  

        Resposta restrita           

 

                  15 a 21 

 

                   3 a 8 

 

 

 Critérios gerais de classificação: 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

A classificação final da prova é expressa em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que 

não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 Itens de seleção:  

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 - uma opção incorreta;  

- mais do que uma opção. 

 

 



Informação - Prova de Extraordinária de Avaliação de Matemática  Página 4 

 

 

 Itens de construção: 

 Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho.  

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos.  

Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de cálculos e justificações, os critérios de classificação das respostas 

apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho.  

A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

MATERIAL

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.  

Não é permitido o uso de corretor.  

O aluno deve ser portador de: 

- Material de desenho e de medição (lápis, borracha e régua graduada); 

- Calculadora . aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não), desde que satisfaça cumulativamente as 

seguintes condições: 

. ter, pelos menos, as quatro operações aritméticas elementares; 

. ser silenciosa; 

. não necessitar de alimentação exterior localizada; 

. não ter cálculo simbólico (CAS); 

. não ter capacidades de comunicação à distância; 

. não ter fitas, rolos de papel ou outro meios de impressão. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
 

 

 

 

  


