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Disciplina: Matemática 2021 

 Código da Prova: 92          Tipo de Prova: Escrita  

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Matemática e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

         • Números e Operações  

         • Geometria e Medida  

         • Álgebra  

         • Organização e Tratamento de Dados 

 

 

Caracterização e estrutura da prova  

A prova é constituída por um caderno, durante a resolução do qual é permitido o uso de calculadora.  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta e resposta 

restrita). A resposta aos itens de construção pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma 

expressão, a uma frase, ou a um número (itens de resposta curta), ou pode envolver a apresentação 

de cálculos, de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica (itens de resposta 

restrita). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos 

nos documentos curriculares.  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do 

que um dos temas.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova inclui o formulário e a tabela trigonométrica anexos a este documento (Anexos 1 e 2).  
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Material  

O aluno deve ser portador de:  

     • caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

     • lápis, borracha e régua graduada;  

     • calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:  

             – ser silenciosa;  

             – não necessitar de alimentação exterior localizada;  

             – não ter cálculo simbólico (CAS);  

             – não ter capacidade de comunicação à distância;  

             – não ser gráfica;  

             – não ser programável;  

             – não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.  

 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

As respostas aos itens são classificados por níveis de desempenho ou por etapas, de acordo com os 

critérios específicos. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.  

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

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

A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção pode estar sujeita a desvalorizações 

de acordo com os critérios gerais e específicos. 
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