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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Matemática - Prova Escrita   

Prova 42                                                                                      2018 

1º CICLO do ENSINO BÁSICO (Decreto-lei nº 176/2014 de 12 de dezembro) 

 
O presente documento visa divulgar a informação da prova de equivalência à frequência do 1.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 objeto de avaliação 

 caracterização da prova 

 material 

 duração 

 critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o Programa e as metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico em 

vigor (homologado em 1990). A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados 

em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

A prova avalia a aprendizagem nos domínios:  

 Números e operações  

 Geometria e Medida  

 Organização e Tratamento de Dados 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por duas partes, apresentadas em dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

O aluno responde nos cadernos que constituem o enunciado da prova. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas 

do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, 

textos e gráficos. 

A prova de escola é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos três domínios apresenta-se no Quadro 1.  

 

 Quadro 1 - Valorização relativa aos domínios  

GRUPOS DOMÍNIOS COTAÇÂO 

I Números e Operações 45 

II Geometria a Medida 40 

III Organização e Tratamento de Dados 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 por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 

 Escolha múltipla  

 Ordenação 

 Associação 

 Completamento 

15 a 20 2 a 5 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

 Completamento 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

5 a 10 2 a 5 

 

Nos itens de construção, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, 

a uma frase ou a um número (itens de resposta curta); ou pode envolver a apresentação de cálculos, 

de justificações ou de uma construção geométrica.  

Nos itens de construção, deverão ser apresentados todos os passos da resolução, tais como cálculos 

efetuados ou as construções geométricas realizadas, que justifiquem o raciocínio utilizado, bem 

como a resposta final.  
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Material 

Para a realização da prova, os alunos não podem ter junto de si suportes escritos ou equipamento 

tecnológico não autorizados, nem sistemas de comunicação móvel, nomeadamente computadores, 

telemóveis, relógios com comunicação à distância e aparelhos de vídeo ou áudio, quer estejam 

ligados ou desligados. 

Antes do início da prova, os alunos devem confirmar, assinando em modelo próprio JNE, que 

efetuaram a verificação e que não se encontram na posse de nenhum dos suportes ou equipamentos 

referidos anteriormente. 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta 

indelével.  

O uso do lápis só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, nas 

construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de material de desenho e de medição: lápis, borracha, régua graduada, 

compasso. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de corretor.  

A indicação na prova de elementos suscetíveis de identificar o aluno pode implicar a sua anulação 

pelo presidente do JNE.  

O registo na prova de expressões desrespeitosas e ou descontextualizadas pode implicar a sua 

anulação, por decisão do presidente do JNE. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

Caderno 1 – 45 minutos  

Intervalo: 15 minutos 

Caderno 2 – 45 minutos  

 

Critérios gerais de classificação 

Classificações em números inteiros.  

As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são obrigatoriamente expressas em 

números.  

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

específicos apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.  
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Na classificação das respostas, não devem ser tomadas em consideração as seguintes ocorrências:  

— incorreções linguísticas que não impeçam a compreensão da resposta;  

— utilização inadequada da linguagem simbólica matemática, desde que, nos critérios específicos de 

classificação, nada seja referido em contrário.  

 

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. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 

desempenho, resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da 

aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.  

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses 

níveis, uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os 

dois tidos em consideração.  

Salvo indicação em contrário no critério específico, a classificação a atribuir a cada resposta está 

sujeita à desvalorização correspondente a erros de cálculo que envolvam as quatro operações 

elementares. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos 

e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo 

seja cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

No caso de a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade de resolução das etapas 

subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas deve ser a que consta dos 

critérios específicos. Se a dificuldade de resolução das etapas subsequentes diminuir 

significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas 

deve ser a parte inteira de metade da pontuação prevista.  
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Em caso de transcrição incorreta de dados do enunciado, se a dificuldade de resolução do item 

diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir deve ser a parte inteira de metade da 

cotação prevista; caso contrário, mantém-se a pontuação prevista. 

Se uma resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos 

elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos.  

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.  

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


