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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Matemática  

PROVA 62 | 2020  

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência 

à frequência da disciplina de Matemática do 2.º ciclo, a realizar em 2020 pelos alunos 

abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de 

março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina e as metas curriculares da mesma. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Matemática em vigor (homologado pelo 

Despacho n.º 9888-A/2013), aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares da 

disciplina (homologação pelo Despacho n.º 10874/2012) e as Aprendizagens Essenciais 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico de Matemática de acordo com o previsto no artigo 38.º 

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

A prova desta disciplina 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 de números e 

operações, geometria e medida, álgebra, organização e tratamento de dados. 

 

3. Caraterização da Prova 

A prova está estruturada em dois cadernos, caderno 1 e caderno 2. Cada caderno 

incide sobre questões relacionadas com os domínios de avaliação das 

aprendizagens. A tipologia da resposta às questões apresentadas é do item de 

construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa, composição) e do 

item de seleção (escolha múltipla). 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínio Conteúdo Cotação 

Números e operações 

 
- Números naturais 
- Números inteiros 
- Números racionais não negativos 

20 a 30 

Geometria e Medida 

 
- Sólidos geométricos 
- Figuras no Plano 
- Perímetros 

- Áreas 

35 a 45 

Álgebra - Relações e regularidades 
20 a 30 

Organização e Tratamento 
de Dados 

 
- Representação e interpretação de dados 5 a 15 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de 

seleção 

- Escolha múltipla. 6 3 a 4 

 
 
Itens de 
construção 

- Resposta Curta; 
-Cálculo; 
-Completamento; 
-Construção 
geométrica; 
-Resolução de 
problemas. 

 

 

19 

 

 

3 a 7 

 

4. Critérios 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

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. 

Itens de construção 

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

atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível 

de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 



 
  Agrupamento de Escolas 

Fernando Casimiro Pereira 
da Silva (170513) 

 Informação n.º 62.20 

  Data: 05/06/2020 

 

4 Informação a Exame de Equivalência à Frequência de Matemática | 2.º ciclo 

 

 

5. Material 

 
O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de 

escrita, caneta de tinta azul ou preta. 

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

de desenho. 

O aluno deve ser portador do material que a seguir se indica. 

• Material de desenho e de medição: 

- lápis; 

- borracha; 

- régua graduada; 

- compasso; 

- transferidor 

- esquadro. 

• Calculadora: 

- Pode ser utilizada no caderno um e ter as funções básicas +, -, x, ÷. 

 

6. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, 

distribuídos da seguinte forma: – Caderno 1 (é permitido o uso de calculadora) — 35 

minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos; – Caderno 2 (não é permitido o 

uso de calculadora) — 55 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos. Entre a 

resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de 5 minutos, para que 

sejam recolhidas as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos, não sendo, 

contudo, recolhidos o Caderno 1 nem as folhas de respostas. Durante este período, 

bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não 

poderão sair da sala. As folhas de resposta relativas aos dois cadernos serão 

recolhidas no final do tempo previsto para a realização da prova. 

 


