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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

MATEMÁTICA           2022 

PROVA DO 2º ANO 

 
1º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 2.º ano do ensino 
básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 34.º 
da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Perfil dos 
Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
• Objetivos;  
• Conteúdos;  
• Caraterísticas e estrutura;  
• Critérios de classificação;  
• Material;  
• Duração. 

 
Objetivos da prova  
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. 

 
Domínios 

Grupo I – Números e operações 

Grupo II – Geometria e Medidas 

Grupo III – Organização e Tratamento de Dados 
 

 
Conteúdos 
 

Domínios Conteúdos 

 
I – Números e operações 
 

Números naturais 
Adição, subtração e multiplicação 
Números racionais não negativos 
Valor posicional do algarismo 
Sequências e igualdades 
Resolução de problemas 
Raciocínio e comunicação matemático 

 
II – Geometria e Medidas 

Localização e orientação no espaço 
Formas e figuras geométricas 
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 Unidade de medida de área 
Capacidade 
Dinheiro 
Horas 
Raciocínio e comunicação matemático 

 
III – Organização e tratamento de Dados 
 

Representação e interpretação de dados: tabela e 
gráfico de barras 
Resolução de problemas 
Raciocínio e comunicação matemático 

 

 
Características e estrutura 
A prova é realizada no enunciado. 
A prova apresenta três grupos de itens. 
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. A distribuição da cotação pelos grupos 
apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Domínios, questões e cotações 
 

Domínios Nº de questões 
Cotação 
(pontos) 

Grupo I – Números e operações 6 
45 

 

Grupo II – Geometria e Medidas 9 45 

Grupo III – Organização e Tratamento de Dados 
 

1 10 

Total 16 100 

 

 
Tipologia dos itens 

 
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de 
construção. 
Os itens podem ter como suporte um documento, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e gráficos. 
A tipologia de itens utilizada na prova apresenta-se no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Tipologia dos itens 

 
Tipologia de itens 

          Itens de seleção 
Escolha múltipla/Associação – Correspondência / Ordenação 
 

          Itens de construção 
      Resposta curta 
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Critérios de classificação 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e os critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
As cotações encontram-se referidas no final da prova. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
Sempre que haja duas respostas ao mesmo item, apenas é cotada a que se apresenta, na prova, em primeiro 
lugar. 

 

Itens de Seleção 
 

Escolha múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma clara a opção/ opções corretas. 
 

Associação / Correspondência 
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. 
A cada nível de desempenho corresponde uma pontuação. 
 

Ordenação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e 
completa. 
A cada nível de desempenho é atribuída uma classificação intermédia de acordo com os critérios específicos. 
 

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 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. 
 

Material  
O aluno realiza a prova com base no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta e régua de 15 cm. 
 
Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 
O Presidente do Conselho Pedagógico 

 
Maria Fernanda Bica 


