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Matriz 

Matemática                                                                                                      2020                                               

   

   Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

 

   2.º Ciclo do Ensino Básico - 5º Ano 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação, da discipli-

na de Matemática, 5.º ano, do 2.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2020, nesta Escola, nomea-

damente:  

 Estrutura da prova 

 Objetivos 

 Conteúdos 

 Cotações 

  Critérios de classificação 

 Material a utilizar 

 Duração da prova 

 

ESTRUTURA DA PROVA  

 

A prova é constituída por um caderno.  

A prova é realizada no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequên-

cia dos seus conteúdos. 
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os objetivos, os conteúdos e a valorização dos temas da prova constam no Quadro 1. 

QUADRO 1 
 

Temas Conteúdos Objetivos Cotações 
 (em pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e 

operações 

Números naturais 

- Critérios de divisibilidade por 3, 
4, 5 e 9; 

- Determinação do máximo divisor 
comum e do mínimo múltiplo co-
mum de dois números naturais 
por inspeção dos divisores/ múlti-
plos de cada um deles ou por de-
composição em fatores primos; 

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

 Números racionais (fração pró-
pria, fração imprópria, fração 
decimal, numeral misto, per-
centagem); 

 Frações equivalentes. Simplifi-
cação de frações (fração irredu-
tível); 

 Comparação e ordenação de 
números racionais; 

 

 

 Identificar números primos e 
números compostos e decom-
por um número em fatores 
primos. 
 

 Reconhecer múltiplos e diviso-
res de números naturais, dar 
exemplos e utilizar as noções 
de mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum na re-
solução de problemas em con-
textos matemáticos e não ma-
temáticos. 

 

 Representar números racio-
nais não negativos na forma 
de fração, decimal e percen-
tagem, e estabelecer rela-
ções entre as diferentes re-
presentações, incluindo o 
numeral misto. 

 

 Comparar e ordenar núme-
ros racionais não negativos, 
em contextos diversos, com 
e sem recurso à reta numéri-
ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 a 40 

 

 

 

 

 

 

Paralelismo e perpendicularida-

de. Ângulos 

 Identificação e comparação de 
ângulos; 

  Ângulos adjacentes; comple-
mentares; suplementares; verti-
calmente opostos e ângulos al-

 Exprimir a amplitude de um 
ângulo em graus e identificar 
ângulos complementares, 
suplementares, adjacentes, 
alternos internos e vertical-
mente opostos. 
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Geometria 
e Medida 

 

ternos internos.   
 

Triângulos e paralelogramos 

 Ângulos de um triângulo: soma 

dos ângulos internos e relação 

de um ângulo externo com os 

internos não adjacentes; 

 Classificação de triângulos 

(quanto aos lados e quanto aos 

ângulos); 

 Construção de triângulos; 

 Critérios de igualdade de triân-

gulos; 

 Propriedades dos paralelogra-

mos. 

 

Sólidos geométricos 

 Poliedros e não poliedros; 

 Prismas e Pirâmides.  
 

Área de figuras planas 

 Área do paralelogramo. 
 

 

 

 

 Reconhecer casos de possibi-
lidade de construção de tri-
ângulos e construir triângu-
los a partir de elementos da-
dos (amplitude de ângulos, 
comprimento de lados). 
 

 Utilizar os critérios de igual-
dade de triângulos na sua 
construção e na resolução de 
problemas em contextos ma-
temáticos e não matemáti-
cos.  

 

 

 

 

 

 

 Identificar sólidos geométri-
cos e reconhecê-los a partir 
da sua planificação. 
 
 

 Reconhecer o significado de 
fórmulas para o cálculo de 
perímetros e áreas de para-
lelogramos e usá-las na reso-
lução de problemas. 

 

 

35 a 45 

 

 

 

Álgebra 

 Expressões numéricas 

(envolvendo adição e subtração) 

e problemas. 

 Usar as propriedades das 
operações adição e subtra-
ção e a prioridade das ope-
rações no cálculo do valor de 
expressões numéricas res-
peitando o significado dos 
parêntesis, com números ra-
cionais não negativos. 

 

 

20 a 30 

 

Organização 
e Tratamen-
to de Dados 

 

 

 Diagrama de caule-e-folhas 

 

 Recolher, organizar e repre-
sentar dados recorrendo a  
diagramas de caule e folhas 
e interpretar a informação 
representada. 
 

      

      

      5 a 15 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 
 

 

Quadro 2  

 

Tipologia de itens Número de 
itens 

Cotação por 
item(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla; As-
sociação; Ordenação; 
Completamento 

5 a 8 3 

Itens de construção 

Completamento; Res-
posta curta; Resposta 

restrita 

13 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 es-

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

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

pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que sur-

gir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos.  

 

Itens de construção  

Nos itens de resposta restrita, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corre-

tas, de acordo com os critérios específicos. 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.  
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A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de de-

sempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplica-

ção dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta 

da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalo-

rização definidos para situações específicas. 

 

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. Qualquer 

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

 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, termos ou ex-

pressões constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de cir-

cunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, 

adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. 

 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cálculos 

tem em conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado 

final é classificada com zero pontos.  

 

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a 

pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento 

esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos. 

 

Em caso de transcrição incorreta de dados, se a dificuldade da resolução do item (ou de uma etapa) 

diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir à resposta a esse item (ou a essa etapa) 

é a parte inteira de metade da pontuação prevista; caso contrário, mantém-se a pontuação previs-

ta. 

 

Se, na resposta, for omitida a unidade de medida, a pontuação a atribuir é a que consta dos crité-

rios específicos, não havendo lugar a qualquer desvalorização. 
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Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual quando, em rigor, deveria ser usado o sinal de aproxi-

madamente igual, a pontuação a atribuir é a que consta dos critérios específicos, não havendo lugar 

a qualquer desvalorização. 

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

pas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta dos critérios 

específicos. Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir significativamente em 

virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de me-

tade da pontuação prevista. 

 

No quadro seguinte, apresentam-se situações específicas passíveis de desvalorização que podem 

ocorrer nas respostas aos itens de resposta restrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificando-se alguma destas situações específicas, são aplicadas as seguintes desvalorizações:  

• 1 ponto pela ocorrência de uma ou duas das situações descritas;  

• 2 pontos pela ocorrência de três ou quatro das situações descritas. 

As desvalorizações são aplicadas à soma das pontuações atribuídas às etapas ou à pontuação cor-

respondente ao nível de desempenho em que a resposta for enquadrada. 

 
MATERIAL A UTILIZAR 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica azul ou preta. 

O uso de lápis só é permitido 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, esquadro e 

transferidor);  

- calculadora, desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: ter, pelo menos, as 

quatro operações aritméticas elementares; ser silenciosa; não necessitar de alimentação exteri-

Situações específicas passíveis de desvalorização 

Ocorrência de erros de cálculo. 

Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do soli-
citado. 

Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada ou com um arredon-
damento incorreto. 

Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 
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or localizada; não ter cálculo simbólico (CAS); não ter capacidade de comunicação à distância; 

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

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Elaborado e proposto pelo Grupo de recrutamento 230, a 22 de junho de 2020 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico a ___ de              de 2020 

Afixado a __ de ________ de 2020 


