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Conteúdos Estrutura da Prova Cotações Critérios de Classificação

Números e Operações

● Números inteiros

● Números racionais

● Alguns itens têm 
informação fornecida por 
meio de diferentes suportes 
(figuras, tabelas, textos, 
gráficos, etc.).

● Os itens podem envolver 
a mobilização de conteúdos 
relativos a mais do que um 
dos domínios do programa.

● A sequência dos itens 
pode não corresponder à 
sequência dos domínios do 
programa e à sequência dos 
seus conteúdos.

● A prova inclui os 
seguintes tipos de itens de 
resposta:
- itens de seleção (escolha 
múltipla);
- itens de construção 
(resposta curta e resposta 
restrita).

●  A prova é 
cotada para 
100%.

10% a 20%

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.
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.

ITENS DE SELEÇÃO
Escolha múltipla
A cotação total do item só 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.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 
corretas, de acordo com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita, os 

Geometria

● Figuras geométricas

● Áreas

● Semelhanças

30% a 40%

●

● Álgebra

●

● Expressões algébricas. 

● Potenciação. 

● Raízes quadradas e 

cúbicas

30% a 40%
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● Itens de construção: a 
resposta pode resumir-se, 
por exemplo, a uma 
expressão, a uma frase ou a 
um número (itens de 
resposta curta), ou pode 
envolver a apresentação de 
cálculos/ justificações, de 
uma construção geométrica 
ou composição.

critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 
etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa 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.

● Funções

● Equações algébricas 

● Sequências e 

regularidades

Organização e 
Tratamento de Dados

 

● Planeamento estatístico

● Tratamento de dados

10% a 20%

Material necessário:
O aluno deve ser portador de:

 • caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;

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

 • 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.


