Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva

DISCIPLINA: Matemática (82)

INFORMAÇÃO-PROVA

PROVA A NÍVEL DE ESCOLA – 3.º ciclo do Ensino Básico
Dec. Lei n.º 54/2018, de 06 de julho. Desp. Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro

2019
INTRODUÇÃO
O presente documento divulga a informação relativa à prova de avaliação final de 9º ano de escolaridade da
disciplina de Matemática, a realizar em 2019, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios de classificação
Material
Duração

Importa ainda referir que, na prova 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.

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de Matemática tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática para o 3º ciclo do Ensino
Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, de acordo
com os quatro temas organizadores.

CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova é realizada no enunciado.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e gráficos.
A prova é cotada para 100 pontos. A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Valorização relativa dos temas
Temas

Cotação (em pontos)

Números e operações

05 a 15

Geometria e Medida

25 a 35

Funções, Sequências e Sucessões

25 a 35

Álgebra

15 a 25

Organização e tratamento de dados

15 a 25
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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.
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
ESCOLHA MÚLTIPLA
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
 uma opção incorreta;
 mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
COMPLETAMENTO
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorrecto o completamento de
cada espaço com mais do que um elemento da chave.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos critérios 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.
Se a 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.
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. As respostas incorretas são
classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de cálculos, de justificações, de composições e/ou de construções
geométricas, 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.
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MATERIAL AUTORIZADO
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, 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.
O aluno deve ser portador de:

 Material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso e transferidor);
 Calculadora - aquela com que trabalha habitualmente (gráfica ou não gráfica), desde que satisfaça
cumulativamente as seguintes condições:


ter, pelo menos, as funções básicas: + , -,×,÷;



ser silenciosa;



não necessitar de alimentação exterior localizada;



não ter cálculo simbólico (CAS);



não ter capacidade de comunicação a distância;



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

Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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