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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

MATEMÁTICA  

PROVA 92 | 2020 

3.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 9º 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 e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura da prova; 

 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. 

 

2. Objeto da avaliação 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina (https://www.dge.mec.pt/matematica) passíveis de avaliação 

em prova escrita de duração limitada.  

https://www.dge.mec.pt/matematica
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A prova avalia a aprendizagem nos domínios: Números e Operações (NO); Geometria e Medida 

(GM); Álgebra (ALG); Funções, Sequências e Sucessões (FSS); Organização e Tratamento de 

Dados (OTD). 

 

 

3. Caraterização da Prova 

A prova é constituída por uma versão única, sendo permitido o uso de calculadora em toda a 

prova. A prova é cotada para 100 pontos. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos 

respetivos conteúdos no programa e nos documentos orientadores. Cada item pode envolver a 

mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos a este documento (Anexos 1 e 2). 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresentam-se no 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização dos domínios na prova 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Números e Operações (NO) 10 a 20 

Geometria e Medida (GM) 20 a 30 

Funções, Sequências e Sucessões (FSS) 15 a 25  

Álgebra (ALG) 15 a 25 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 20 a 30 
 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção Escolha Múltipla 6 a 10 4 a 6 

Itens de construção 

Ordenação 
Associação 

Resposta Curta 
Resposta restrita 

6 a 10 4 a 10 
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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. 

 

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 e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

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 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, e a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem 

de forma inequívoca a opção correta (apenas uma opção está correta).  

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

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

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

esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com 

zero pontos. 

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

total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas ou, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeitos de classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido, 
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segundo a ordem pela qual são apresentadas na resposta, mesmo que os elementos em 

excesso sejam corretos. Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta curta 

podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho ou poderão 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 ou a cada etapa 

corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não 

atinja o nível mínimo de desempenho no domínio específico da disciplina. 

Nos itens de construção, as respostas que apresentem pontos de vista diferentes dos 

mencionados nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma 

terminologia igual à utilizada nos critérios de classificação serão classificadas se os conteúdos 

forem considerados cientificamente válidos e estiverem adequados ao solicitado. Neste caso, 

as respostas devem ser classificadas segundo procedimentos análogos aos previstos nos 

descritores apresentados. 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma única 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. É 

classificado com zero pontos qualquer respostas que não atinja o nível mínimo de 

desempenho da disciplina. 

A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção está sujeita a desvalorizações. 

Situações específicas de desvalorização: 

- Apresentação apenas do resultado final quando a resolução do item exige cálculos ou 

justificações; 

- Ocorrência de erros de cálculo;  

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

solicitado ou com um arredondamento incorreto;  

- Apresentação do resultado final numa forma diferente da solicitada, com um número de 

casas decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto; 

- Utilização de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

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

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

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

 

 

5. Material 

Como material de escrita, os alunos apenas podem usar caneta ou esferográfica, de tinta 

azul ou preta.  

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

material de desenho. 

Os alunos devem ser também portadores de: 

 Material de desenho e de medição (régua graduada, compasso, esquadro, transferidor, 

lápis e borracha); 

 Máquina de calcular (elementar ou científica) que tenha, pelo menos as funções básicas 

+, −, ×, ÷, √ , √
3

 e que seja silenciosa. 

Não é permitido:  

 O uso de corretor; 

 O empréstimo de material (cada aluno tem que ter o seu material); 

 Outros materiais para além dos autorizados; 

 

6. Duração 

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

Nota: Não é permitido ausentar-se da sala durante a sua realização, exceto por um motivo de 

força maior. 
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Anexo 1 

FORMULÁRIO  

Números 

Valor aproximado de   (pi): 3,14159 

Geometria e Medida 

Áreas 

Paralelogramo: 𝐵𝑎𝑠𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

Losango: 
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 × 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
  

Trapézio: 
𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
× 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  

Superfície esférica: 4 × 𝜋 × 𝑟2, sendo 𝑟 o raio da esfera 

Superfície lateral do cone:  𝜋 × 𝑟 × 𝑔, sendo 𝑟 o raio da base do cone e 𝑔 a geratriz do cone 

 

Volumes 

Prisma e cilindro: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 AlturaBasedaÁrea      

Pirâmide e cone: 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 ×𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

3
  

Esfera: 
4

3
× 𝜋 × 𝑟3, sendo 𝑟 o raio da esfera  

Álgebra 

Fórmula resolvente de uma equação do segundo grau  

da forma 0
2

 cbxax :    
a

acbb
x

2

4
2


  

Trigonometria 

Fórmula fundamental: 1cos
22

 xxsen  

Relação da tangente com o seno e o cosseno: 
x

senx
tgx

cos
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Anexo 2 

Tabela trigonométrica 

 


