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INFORMAÇÃO- PROVA COMUM 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova comum, do ensino 

secundário, da disciplina de Matemática, a realizar em 2015, conforme decisão do Conselho 

Pedagógico quanto à definição de metodologias para a redução do insucesso escolar, 

pelos alunos que se encontram efetivamente matriculados no presente ano letivo. 

 

 O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração; 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no programa de Matemática em vigor. 

A avaliação sumativa interna, realizada através de uma prova escrita de duração 

limitada,só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no 

programa. 

Objetivos gerais e competências 

 Utilizar o círculo trigonométrico.  

 Utilização das capacidades da máquina calculadora para resolver problemas. 

 Analisar as funções seno, cosseno e tangente. 

 Resolver equações trigonométricas. 

 Calcular o produto escalar de dois vetores e aplicá-lo na resolução de problemas. 

 Determinar ângulo formado por dois vetores. 

 Determinar ângulo formado por duas retas. 

 Identificar conjuntos de pontos definidos por condições. 

 Determinar a interseção de planos e respetiva interpretação geométrica. 

 Resolver sistemas de três equações com três incógnitas. 

 Resolver problemas de programação linear. 

 Descrever o comportamento de uma função nos ramos infinitos. 

 Interpretar os resultados do estudo de uma função em diversos contextos. 

 Resolver equações e inequações fracionárias. 
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Conteúdos 

 Geometria no plano e no espaço II; 

 Introdução ao cálculo diferenciaI. 

 

3. Caracterização da prova 

 São disponibilizadas duas versões da prova (Versão 1 e Versão 2). A prova é constituída 

por itens de seleção (escolha múltipla), com cotação total de 50 pontos, e por itens de 

construção, com a cotação total de 150 pontos, perfazendo 200 pontos. Nos itens de 

construção, pode ser pedida uma demonstração ou uma composição. A prova inclui um 

formulário. 

A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 — Valorização dos temas 

Temas 

 

Cotação 

(em pontos) 

Geometria no plano e no Espaço II 
130 a 160 

 

Introdução ao cálculo diferencial   
40 a 70 

 

 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla 5 10 

Itens de 

construção 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

8  a  12 5 a 20 

 

 

4. 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.  

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

com zero pontos.  

 

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

apresentem de forma inequívoca a opção correta.  
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero 

pontos das respostas aos itens de escolha múltipla. 

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de construção apresentam-se 

organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. Em relação aos itens de construção, os 

critérios gerais apresentam situações para as quais se prevêem desvalorizações na 

classificação da resposta. Apresentam-se em seguida algumas dessas situações.  

- Utilização de processos de resolução que não respeitam as instruções dadas.  

- Apresentação apenas do resultado final, se a resolução do item exige cálculos e/ou 

justificações.  

- Ausência de apresentação dos cálculos e/ou das justificações necessárias à resolução de 

uma etapa.  

- Apresentação de elementos em excesso face ao solicitado.  

- Ausência de resposta ao solicitado. 

 

5. Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Os alunos devem ser portadores de uma calculadora gráfica. A lista 

das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação. Não é permitido o 

uso de corretor. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 100 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos. 

 

Equipa de elaboração da prova: 

 
 …………………………………………………… (coordenador) 

…..……………………………………….  

…………………………………………… 

…………………………………………… 


