
 
 

 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

Matemática – 4º ano                                                                                                                                

Ano letivo 2019/2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova O presente documento divulga 

informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina de Matemática do 1.º ciclo, a 

realizar em 2020. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina 

e as Aprendizagens Essenciais da mesma. 

 

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

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Conteúdos; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios de classificação; 

▪ Material. 

 

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. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

A prova tem por referência o Programa de Matemática em vigor, homologado em 2013, e 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 temas do programa, organizados em três domínios. Assim, cada 

grupo que constitui o teste pode incluir itens sobre conteúdos de diferentes temas articulados de 

forma coerente, sempre numa perspetiva de ciclo. 

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

disciplina, já que os alunos devem ser capazes de estabelecer conexões entre diferentes relações e 

conceitos matemáticos e, também, entre estes e situações não matemáticas. A mesma respeitará as 

adequações no processo de avaliação constantes nos programas educativos individuais dos alunos 
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2. CONTEÚDOS 

 

Tema/Domínio Conteúdos/aprendizagens 

 Números e operações 

•  Números Naturais – Ler números, contar e registar quantidades; 
reconhecer o valor posicional dos algarismos; o milhão.  

• Multiplicação de números naturais – Reconhecer o múltiplo de 
um número; cálculo mental: produto por 10,100 e 1000; efetuar o 
algoritmo da multiplicação envolvendo números até um milhão; 
critério de reconhecimento dos múltiplos de 2, 5 e 10. ; 

• Divisão inteira – Efetuar o algoritmo da divisão inteira; 
determinação dos divisores de um número natural até 100; 
problemas de vários passos envolvendo números naturais e as 
quatro operações. 

• Números racionais não negativos – Multiplicar e dividir números 
racionais não negativos; representar números racionais por dízimas; 
simplificar frações. 

 Geometria e Medida  

• Localização e orientação no espaço – Situar-se e situar objetos no 
espaço; reconhecer ângulos formados por duas direções; vértice de 
um ângulo e ângulos com a mesma amplitude; a meia volta e o 
quarto de volta associados a ângulos. 

• Figuras geométricas – Identificar e comparar ângulos; reconhecer 
propriedades geométricas. 

• Medida – Medir comprimentos e áreas; reconhecer unidades de 
massa do sistema métrico; efetuar conversões com as diversas 
medidas de grandeza; resolver problemas de vários passos 
relacionando medidas de diferentes grandezas; leitura do tempo em 
relógios de ponteiros; conversões de medidas de tempo; adição e 
subtração de quantias de dinheiro. 

 Organização e tratamento de 
dados. 

• Tratamento de dados – Resolução de problemas envolvendo 
análise e organização de dados; frequência absoluta, moda e 
amplitudes; utilizar frequências relativas e percentagens. 

 
 

3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada 

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

sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas Orientações 

Curriculares da disciplina. 

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

do Programa.  

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova apresenta entre 12 a 17 itens, distribuídos por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

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

tabelas, e gráficos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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          Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Tema/Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

 Números e operações 35 a 40 

 Geometria e Medida  35 a 45 

 Organização e tratamento de dados. 12 a 20 

 

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 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

•Escolha múltipla  
•Verdadeiro /falso  
•Associação/correspondência  
•Ordenação  

5 a 10 2 a 6 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  
• Resposta curta 
• Resposta restrita 
• Completamento 

15 a 20 1 a 10 

 

4. 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 de forma quantitativa. 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. 

 

 VERDADEIRO/FALSO  
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A indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras ou falsas, levará à desvalorização total da 

questão.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma resposta incorreta;  

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa.  

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

– uma associação/correspondência incorreta;  

– uma associação/correspondência incompleta.  

 

ORDENAÇÃO  

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma sequência incorreta;  

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias.  

 

Itens de construção 

As respostas aos itens de construção 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. 

Resposta curta:  

Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeitos de classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados 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. 

Resposta restrita:  
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Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita são organizados por nível de desempenho. 

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero pontos 

qualquer resposta que não atinja o nível mínimo de desempenho no domínio específico da disciplina. 

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

pontos. 

 

5. MATERIAL 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O uso de 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, e 

compasso). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

• Caderno 1 – 45 minutos   

• Caderno 2 – 45 minutos 

 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de pausa de 5 minutos, 

durante o qual será distribuído o Caderno 2, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. 


