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Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 
Departamento do 1.º ciclo 

Informação — Prova Extraordinária de Avaliação 
 

 

MATEMÁTICA  2020 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 
2.º ano de escolaridade 

 

                                

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação, 

do 2.º ano de escolaridade da disciplina de Matemática, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização da prova;  

 Material;  

 Duração;  

 Critérios gerais de classificação.  
 

 
1. Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Matemática 
do 2.º ano do 1º ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos diferentes domínios, de modo a 
privilegiar uma perspetiva articulada dos saberes.  
  
Os domínios/blocos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 
discriminam:  
 
DOMÍNIOS  
 

 Números e Operações (NO) 

 Geometria e Medida (GM) 

 Organização e Tratamento de Dados (OTD) 
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CONTEÚDOS 
 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

● Números Naturais 

● Relações numéricas – composição e decomposição de números 

● Comparação e ordenação de números   

● Números ordinais 

● Noção de número natural (diferentes utilizações) 

● Sistema de numeração decimal: valor posicional 

 

● Operações com números naturais 

● Adição 

● Subtração   

● Multiplicação: tabuada do 2 (dobro); tabuada do 3 (triplo); tabuada do 4 
(quádruplo); tabuada do 5 (quíntuplo); tabuada do 6; tabuada do 10 

● Divisão 

● Resolução de problemas 

● Estratégias de cálculo  

 

● Regularidades 

● Sequências 

 

● Números racionais não negativos 

● Frações (operadores dobro; triplo; quádruplo; metade; terça parte; quarta 
parte)   

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

● Figuras no plano e sólidos geométricos 

● Superfícies planas e superfícies curvas 

● Propriedades e classificação de sólidos geométricos 

● Linhas retas e curvas 

● Composição e decomposição de figuras/figuras geométricas 

● Figuras geométricas   

● Propriedades e classificação 

● Interior, exterior e fronteira   
● Padrões geométricos (frisos) 
● Reflexão:   
                     – figuras simétricas (identificação e construção) 
                     – eixos de  simetria 

 

● Dinheiro 

● Moedas e notas; contagem 

● Comparação e ordenação 

● Estimação 
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● Orientação espacial 
● Posição e localização 

● Pontos de referência e itinerários    
● Plantas 
 

● Tempo 

● Sequências de acontecimentos 

● Unidades de tempo e medida do tempo   
 

●   Comprimento, massa, capacidade e área 

● Medidas e unidades de medida (convencionais e não convencionais) 

● Medição 

● Comparação e ordenação 

● Estimativa 

● Perímetro 

● Resolução de problemas 

 

 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

● Representação e interpretação de dados 

● Leitura e interpretação de informação apresentada em tabelas e gráficos 

● Tabelas, pictogramas e gráficos 

● Classificação de dados utilizando diagramas de Venn e de Caroll 

 

 
2. Caracterização da prova  
 
A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

  

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

DOMÍNIOS/BLOCOS COTAÇÃO  

Números e Operações (NO) 40 a 50 pontos 

Geometria e Medida (GM) 30 a 40 pontos  

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 20 a 30 pontos  

 

Os itens podem ter como suporte documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, 

textos e gráficos. 

 

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

temas do Programa.  
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As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as 

aprendizagens que se pretendem avaliar, sendo as questões do tipo escolha múltipla, 

correspondência/associação; verdadeiro/falso, resposta curta e restrita. Alguns itens de 

associação ou resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

completamento.  

 

No enunciado são indicados todos os dados imprescindíveis para a correta resolução de 

cada questão.  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se 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 

 ASSOCIAÇÃO 

 ORDENAÇÃO 

 VERDADEIRO/FALSO 

 COMPLETAMENTO 
 
 

1 a 12 1 a 10 pontos  

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

 COMPLETAMENTO 

 RESPOSTA CURTA 

 RESPOSTA RESTRITA 
 

1 a 6 1 a 10 pontos  

 
3. Material  
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis, 
borracha e régua graduada. 
 
As respostas são registadas no enunciado da prova.  
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
Não é permitida o uso de máquina de calcular. 
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4. Duração  
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
5. 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. 

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), a 

classificação será de zero pontos. 

ITENS DE SELEÇÃO  
Os itens de associação e de completamento apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  
Nos itens verdadeiro/falso, a cotação 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 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.  
 
Caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são considerados, para 
efeito da classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido segundo a ordem 
pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem uma 
contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.  
 
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 
níveis de desempenho ou etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 
corresponde uma dada pontuação. 
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 
com zero pontos.  
 
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.  
 


