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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Matemática                                                                                                      maio de 2020 

Prova 62| 2020 

6º Ano de Escolaridade – 2º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho) 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da 

disciplina de Matemática a realizar no ano letivo de 2019/2020. 

 

Natureza da prova: escrita. 
 

Objeto de avaliação: A prova da disciplina de Matemática, a que esta informação se refere, incide sobre a 
aprendizagem definida para o final do ciclo/ totalidade dos anos que constituem o plano curricular da 
disciplina. 
 
 

Competências (Domínios conceptual, procedimental) 

 
 
 

➢ Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais; 

➢ Conhecer e aplicar propriedades dos números primos; 

➢ Efetuar operações com potências; 

➢ Representar e comparar números positivos; 

➢ Adicionar números racionais; 

➢ Subtrair números racionais; 

➢ Efetuar operações com potências; 

➢ Calcular o valor de expressões numéricas 

➢ Reconhecer casos de possibilidade de construção de triângulos; 

➢ Construir triângulos a partir de elementos dados e classificá-los. 

➢ Relacionar circunferências com ângulos, retas e polígonos; 

➢ Medir o perímetro e a área de polígonos regulares e de círculos; 

➢ Identificar  sólidos geométricos; 

➢ Reconhecer propriedades dos sólidos geométricos; 

➢ Calcular volumes de sólidos; 

➢ Relacionar grandezas diretamente proporcionais; 

➢ Organizar e representar dados; 

➢ Identificar variáveis estatísticas; 

➢ Determinar a média e a moda num conjunto de dados; 

➢ Interpretar tabelas e gráficos; 

➢ Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 

matemáticos e avaliar a plausibilidade dos resultados. 
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Conteúdos e capacidades a avaliar 
 

 
Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

 

Tema/Unidade Conteúdos Valorização 

Números e 
operações 

Números naturais. 
Números racionais. 

20 a 30 

 
Geometria e 

Medida 
 

 
Figuras Geométricas Planos. Perímetros e áreas. 
Sólidos Geométricos. Volumes 

 
35 a 45 

Álgebra 
 

Sequências e Regularidades. 
 

20 a 30 

Organização 

e tratamento 

de dados 

 
 
Organização e tratamento de dados. 

 
5 a 15 

   
Total = 100 pontos 

 
  Nota: Pelo facto da prova ser realizada numa situação de ensino à distância devido à Covid 19, não serão 

contemplados os conteúdos do domínio Números e Operações que envolvam números racionais negativos 

nem as isometrias no domínio da Geometria. 

     

Caracterização da prova 
 

➢ Organização da prova:  

       - A prova tem dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido o uso de calculadora apenas no 

caderno 1. 

      - O aluno realiza a prova no enunciado. 

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

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 apresenta entre 18 e 22 itens, distribuídos por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). 

     - A prova é cotada para 100 pontos. 

 

➢ Documentos de suporte:  

- Textos, tabelas, esquemas, gráficos. 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

 
 

Itens de seleção  
 
 
 

Itens de construção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

 

5 a 8 

 

3 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

 

13 a 21 

 

3 a 8 

 
 
 
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 por um número inteiro) 
 
 
Critérios de desvalorização  
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

➢ 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. 

➢ A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro previsto na grelha de 

classificação. 

➢ No caso de omissão ou engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

➢ Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

➢ Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

➢ Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

➢ Nos itens de completamento, 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. 

➢ Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.  

➢ Nos itens de resposta restrita os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 

➢ Se os alunos responderem a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificadas (s), deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

 

 

Os critérios de desvalorização estão implícitos nos critérios de classificação. 
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➢ 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, 

compasso e transferidor) e calculadora. 

  - É permitida a utilização de calculadora do tipo não alfanumérico, não programável. 

  - Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
➢ Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.  
 
 
 - A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

  Parte 1- 30 minutos. 

  Parte 2- (sem recurso à calculadora) - 60 minutos. 

  Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de 5 minutos, para que sejam 

recolhidas as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. 

Durante este período, relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não poderão sair da sala. Os dois cadernos 

apenas serão recolhidos no final do tempo previsto para a realização da prova. 

 
 
 

 
 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

 

 


