INFORMAÇÃO

PROVA FINAL A NÍVEL DE ESCOLA
Ensino BÁSICO
Disciplina:

2019/2020
Código:

9º Ano

92

MATEMÁTICA

Tipo de prova:

Escrita

Duração:

90 Minutos+ 30 Minutos
de Tolerância

1ª e 2ª Fases

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os
cinco domínios de referência: Números e Operações (NO), Geometria e Medida (GM), Funções,
Sequências e Sucessões (FSS), Álgebra (ALG) e Organização e Tratamento de Dados (OTD).

2. Caracterização da prova







O enunciado da prova está organizado num único caderno. A resolução permite o uso de
calculadora (não gráfica) e as respostas são registadas no enunciado da prova.
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova inclui um formulário (anexo 1) e uma tabela trigonométrica (anexo 2).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e
gráficos e podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos
conteúdos no programa e nos documentos orientadores.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1



Temas

Cotação (em pontos)

Números e Operações (NO)

10 a 20

Geometria e Medida (GM)

25 a 35

Funções Sequências e Sucessões (FSS)

15 a 20

Álgebra (ALG)

15 a 25

Organização e Tratamento de Dados (OTD)

15 a 20

A prova integra diferentes tipos de itens. A tipologia de itens, o número de itens e a cotação
por item apresentam-se no Quadro 2:
Quadro 2
Tipologia dos itens
Itens de seleção
Itens de construção

•Escolha múltipla
•Preenchimento
•Resposta curta
•Resposta restrita

Número de
itens

Cotação por item
(em pontos)

12 a 17

2a4

12 a 17

2a7

Nos itens de escolha múltipla, a única resposta correta deverá ser selecionada entre as alternativas
que são apresentadas; nos itens de preenchimento e resposta curta, a resposta pode resumir-se,
por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número; nos itens de resposta
restrita, a resposta pode envolver a apresentação de cálculos, de justificações e de construções
geométricas.
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3. 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), deve ser considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
Itens de seleção
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.
Não há lugar a classificações intermédias. São classificadas com zero pontos as respostas em que
seja assinalada uma opção incorreta e/ou mais do que uma opção.
Itens de construção
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
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 e as
respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações
intermédias.
Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de cálculos, de justificações 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.

4. Materiais a utilizar e material não 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, esquadro e
transferidor);
 Calculadora (não gráfica). – aquela com que trabalhou habitualmente durante as atividades
letivas.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração da Prova
A prova tem a duração de 90 minutos, acrescida de 30 minutos de tolerância.
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Anexo 1
Formulário
NÚMEROS
Valor aproximado de  ( pi) : 3,14159

GEOMETRIA
Perímetro do círculo: 2  r , sendo r o raio do círculo.
Perímetro de qualquer polígono: soma das medidas dos comprimentos de todos os seus lados.

Áreas
Triângulo:

base  altura
2

Quadrado: lado  lado
Retângulo e Paralelogramo:

base  altura

Losango:

diagonal maior  diagonal menor
2

Trapézio:

base maior  base menor
 altura
2

Polígono regular: perímetro  apótema
2
Círculo:  r 2 , sendo r o raio do círculo

Volumes
Prismas e cilindro: área da base  altura

Pirâmides e cone:

1
 área da base  altura
3

ÁLGEBRA
 b  b2  4ac
Fórmula resolvente de uma equação do 2º grau na forma ax  bx  c  0 é x 
.
2a
2

Exemplo: Na equação

tem-se

e

.
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