MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
MATEMÁTICA

Maio de 2022

1 º Ciclo do Ensino Básico

Tipo de Prova: Escrita

2º Ano
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de
Matemática, a realizar em 2022, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

Objetivos
Conteúdos
Estrutura e Cotações
Critérios de classificação
Material
Duração

Objetivos
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Matemática do
Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração
limitada.

Conteúdos
São objeto de avaliação as competências nos domínios de:
Domínios/Temas

Números e Operações
Geometria e Medida
Organização e Tratamento de Dados.

Estrutura e Cotações
A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado.
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas,
figuras e gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência
dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
A prova é cotada para 100 pontos.
Tipologia, número de itens e cotação

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens de seleção

Escolha múltipla
Associação
Ordenação
Completamento

5 a 10

3

Itens de construção

Completamento
Resposta curta
Resposta restrita

10 a 15

3a7

Tipologia de itens

Critérios 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.

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem
ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.

Itens de construção
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Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas
totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo
com os critérios específicos.
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja
classificada com zero pontos.

Material
O aluno deve ser portador de:

Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta;
Lápis, borracha, apara-lápis e régua graduada;
O uso de lápis só é permitido questões que o indicam.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos de 45 minutos, com um intervalo
de 20 minutos.
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