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O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 2º Ciclo do 

Ensino Básico 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 Extraordinária de Avaliação da disciplina de Matemática tem por referência o Programa de 

Matemática do Ensino Básico, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Matemática, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

2. Caracterização da prova 

 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

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

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

do Programa, podendo a informação ser fornecida por meio de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, 

gráficos, etc.). 

     A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa ou à sequência dos seus 

conteúdos. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

  A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1.  
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Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Números e Operações (NO) 15 a 30 

Geometria e Medida (GM) 35 a 50 

Álgebra (ALG) 10 a 20 

Organização e Tratamento de Dados (OTD) 10 a 20 

 

3. Material 

    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 e 

transferidor).  

    Não é permitida a utilização de calculadora. 

    Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 

   A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Critérios de classificação 

       As respostas devem ser apresentadas de forma clara e legível. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. 

   Na prova, vais encontrar: 

     • itens em que tens espaço para apresentar a resposta; nestes itens, se apresentares mais do que uma resposta a um 

mesmo item, só a primeira será classificada; 

      • itens em que tens de colocar “X” no quadrado correspondente à opção que considerares correta; nestes itens, se 

assinalares mais do que uma opção, a resposta será classificada com zero pontos. 

     Não é permitido o uso de corretor. Sempre que precisares de alterar ou de anular uma resposta, mesmo nos itens em 

que a resposta é assinalada com “X”, risca, de forma clara, o que pretendes que fique sem efeito. 

A folha de rascunho que te for fornecida não pode, em caso algum, ser entregue para classificação. 

Apenas o enunciado da prova será recolhido. 

As cotações dos itens da prova encontram-se no final do respetivo caderno da prova. 


