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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

MATEMÁTICA         2022 

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 5.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 e 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”. Permite avaliar estas últimas numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios / 

as aprendizagens essenciais seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DO 5º ANO 

 
2º Ciclo do Ensino Básico  
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Domínios Aprendizagens Essenciais - Conhecimentos, Competências e Atitudes 

Números e Operações 

. Números naturais 

. Prioridades das operações 

. Adição. Propriedades 

. Multiplicação. Propriedades 

. Critérios de divisibilidade 

. Propriedades dos divisores 

. Números primos e números 
compostos 

. Decomposição em fatores 
primos  

. Máximo divisor comum 

. Mínimo múltiplo comum 

 

• Identificar números primos e números compostos e decompor um 
número em fatores primos.  

• Reconhecer múltiplos e divisores de números naturais, dar exemplos 

e utilizar as noções de mínimo múltiplo comum e máximo divisor 

comum na resolução de problemas em contextos matemáticos e não 

matemáticos. 

Geometria e medida 

Figuras geométricas  
Ângulos  

. Ângulos convexos e ângulos 
côncavos 
. Ângulos verticalmente opostos 
. Ângulos nulos, rasos e giros 
. Critérios de igualdade de ângulos 
 . Ângulos adjacentes 
. Comparação das amplitudes de 
ângulos 
. Ângulos retos, agudos e obtusos 
 

Paralelismo e 
perpendicularidade ângulos 
. Paralelismo e perpendicularidade 
. Classificação de ângulos 
. Pares de ângulos 
. Ângulos determinados por uma 
secante em duas retas 
. Planificação de sólidos geométricos 
 
 

• Exprimir a amplitude de um ângulo em graus. 

• Identificar ângulos complementares, suplementares, adjacentes, alternos 
internos, ângulos alternos externos, ângulos correspondentes e 
verticalmente opostos. 

 

• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e 
nas relações entre os seus elementos e fazer classificações explicitando os 
critérios utilizados.  

• Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua construção e na 
resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.  

• Reconhecer casos de possibilidade de construção de triângulos e construir 

triângulos a partir de elementos dados (amplitude de ângulos, comprimento 

de lados).  
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Números e Operações 

. Frações 

. Frações equivalentes 

. Simplificação de frações 

. Comparação e ordenação de 
números racionais não 
negativos 

. Adição e subtração de 
números racionais não 
negativos 

. Numerais mistos 

. Operações com numerais 
mistos 

. Percentagens 

. Propriedades das operações: 
Expressões numéricas 

 

• Representar números racionais não negativos na forma de fração, decimal 
e percentagem, e estabelecer relações entre as diferentes representações, 
incluindo o numeral misto.  

• Comparar e ordenar números racionais não negativos, em contextos 
diversos, com e sem recurso à reta numérica.  

• Reconhecer relações numéricas e propriedades dos números e das 
operações, e utilizá-las em diferentes contextos, analisando o efeito das 
operações sobre os números.  

• Adicionar e subtrair números racionais não negativos nas diversas 
representações, recorrendo ao cálculo mental e a algoritmos, e fazer 
estimativas plausíveis.  

• Usar as propriedades das operações adição e subtração e a prioridade das 
operações no cálculo do valor de expressões numéricas respeitando o 
significado dos parêntesis, com números racionais não negativos.  

• Usar expressões numéricas para representar uma dada situação e compor 
situações que possam ser representadas por uma expressão numérica.  

Geometria e medida 

Triângulos e paralelogramos 

. Polígonos 

. Triângulos. Soma dos ângulos 

internos de um triângulo 

. Triângulos. Ângulos externos 

. Construção de triângulos. Critérios 

de igualdade de triângulos 

. Relação entre os elementos de um 

triângulo 

. Paralelogramos 

 

• Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e 
nas relações entre os seus elementos e fazer classificações explicitando os 
critérios utilizados.  

• Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua construção e na 
resolução de problemas em contextos matemáticos e não matemáticos.  

• Reconhecer casos de possibilidade de construção de triângulos e construir 
triângulos a partir de elementos dados (amplitude de ângulos, comprimento 
de lados).  

Organização e Tratamento de Dados 

. Tabela de frequências 
absolutas e relativas 

. Diagrama de caule e folhas 

. Gráfico de barras 

. Moda e amplitude  

 

1. Identificar a «frequência relativa» de uma categoria/classe de 
determinado conjunto de dados como o quociente entre a frequência 
absoluta dessa categoria/classe e o número total de dados.  

2. Exprimir qualquer fração própria em percentagem arredondada às 
décimas.  

Resolver problemas  
1. Resolver problemas envolvendo o cálculo e a comparação de frequências 
relativas 

• Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de frequência 
absoluta e relativa, diagramas de caule e folhas e gráficos de barras e 
interpretar a informação representada.  

• Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 
contextos familiares variados e utilizar medidas estatística (moda e 
amplitude) para os interpretar e tomar decisões.  

• Exprimir, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e conclusões, 
utilizando linguagem própria da estatística, baseando-se nos dados 
recolhidos e tratados. 
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Geometria e medida 

Medida  
Área  
. Unidades de área do sistema 
métrico;  
. Medições de áreas em unidades do 
sistema métrico; conversões;  
 

• Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de perímetros e áreas 
de paralelogramos e triângulos, e usá-las na resolução de problemas em 
contextos matemáticos e não matemáticos.  

• Calcular perímetros e áreas de polígonos, por enquadramento ou por 
decomposição e composição de figuras planas.  

 

 

 

Características e estrutura 

 

Caracterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Grupo Itens Tipologia dos itens Cotações 

Sequencialização de 

instruções. 

12 a 16 Seleção: 

- Escolha múltipla 

- Associação/correspondência 

- Ordenação 

40 

10 a 15 Construção: 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

60 

Total   100 

 

 

Valorização relativa dos Domínios temáticos 

  

Critérios de classificação 
A classificação a atribuir a cada tarefa resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação 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. 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.  

 

 

Domínios temáticos Cotação 

Números e Operações  50 a 60 

Geometria e medida 25 a 40 

Organização e Tratamento de Dados 10 a 15 
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Itens de seleção  

Escolha múltipla 

 A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: – uma opção incorreta; – mais do que uma 

opção. Não há lugar a classificações intermédias.  

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 dada pontuação.  

Verdadeiro/Falso  

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras 

ou como falsas.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que sejam assinaladas as duas opções.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

Ordenação  

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta 

e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que: – seja apresentada uma sequência incorreta; – seja 

omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

Itens de construção  

Resposta curta  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Resposta restrita  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 A classificação das respostas aos itens de resposta restrita que impliquem a realização de cálculos tem em 

conta a apresentação de todos os cálculos efetuados. A apresentação apenas do resultado final é classificada 

com zero pontos. Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios 

específicos, a pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou 

conhecimento esteja implícito na resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos. No caso de 

a resposta apresentar um erro numa das etapas, se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes se 

mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que consta dos critérios específicos. Se a dificuldade 

da resolução das etapas subsequentes diminuir significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação 

máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista. Caso as respostas 

contenham elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação apenas os tópicos que 

não apresentem esses elementos. 
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 Material  

O aluno realiza a prova com base no enunciado e deve ser portador de: 

 • Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 • Lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor; 

 • Calculadora básica silenciosa.   

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. 

 

 
 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


