
 Página | 1 

 
 

Informação – Prova final a nível de escola 

Matemática  

Prova 82| 2021 
PROVA ESCRITA 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho) 

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova final a nível de escola do 3.º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2021.  

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

Programa da disciplina. 

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

1. Objeto de avaliação; 

2. Características e estrutura; 

3. Critérios gerais de classificação 

4.  Material autorizado;  

5. Duração; 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que 

fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA  

 

A prova é constituída por um único caderno, sendo o uso de calculadora permitido ao longo de 

toda a prova. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, tabelas, 

figuras e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos 

documentos orientadores ou à sequência dos seus conteúdos. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

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

restrita). 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1- Distribuição da cotação por domínios 

 

 

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

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

classificação. 

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

pontos. 

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

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

As respostas aos itens de construção são classificadas de forma dicotómica, 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. 

As respostas que apresentem apenas o resultado final, quando a resolução do item exige a 

apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero pontos.  

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Números e 

Operações 

(NO) 

 Os números reais    

      - Noção de intervalo em IR, operações com intervalos; 

      - Comparação de números reais; 

      - Operações com números reais; 

 Representação de números em notação científica. 

 

10 a 20 pontos 

Geometria e Medida 

(GM) 

  Teorema de Pitágoras;  

 Circunferência -amplitudes de arcos, ângulos ao centro e 

de ângulo inscritos num arco de circunferência;  

 Trigonometria no triângulo retângulo;   

  Sólidos Geométricos   

        - Área da superfície; 

         - Volumes; 

 Posição relativa de retas e de planos. 

20 a 30 pontos  

Funções Sequências 

e Sucessões 

(FSS) 

 Sequências e Regularidades;  

 Função de proporcionalidade inversa; funções do tipo 

𝑦 = 𝑎𝑥2 ; 

 Representação gráfica de funções. 

10 a 30 pontos 

Álgebra (ALG) 

 Equações do 1º e do 2º grau;   

 Sistemas de equações;  

 Inequações.    

10 a 30pontos 

   

Organização e 

Tratamento de 

Dados 

(OTD) 

 Tratamento de dados; média, mediana e moda de um 

conjunto de dados; 

  Probabilidade de um acontecimento.   

 10 a 20 pontos  
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A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção pode estar sujeita a desvalorizações 

de acordo com os critérios gerais e específicos. 

 

4. MATERIAL AUTORIZADO 

 

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

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 As respostas são registadas no próprio enunciado. 

 

O aluno deve ser portador de: 

         - caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha; 

         – calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

 ter, pelo menos, as funções básicas  +, −,×,÷, √ , √
3

 

 ser silenciosa; 

 não necessitar de alimentação exterior localizada; 

 não ter cálculo simbólico (CAS); 

 não ter capacidade de comunicação à distância; 

 não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

 

 

5. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fim 
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Anexo 1 - Formulário  

 
Números 
 

Valor aproximado de 𝜋 (𝑝𝑖): 3,14159  

 
 
Geometria 

 
Perímetro do círculo: 2𝜋𝑟 ; sendo r o raio do círculo 
 
 
Áreas  
 

Paralelogramo: 𝐵𝑎𝑠𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  

Triângulo: 
𝐵𝑎𝑠𝑒×𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

2
  

Losango: 
  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 ×𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
 

Trapézio: 
    𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟×𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟    

2
× 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  

Círculo: 𝜋𝑟2  , sendo r o raio do círculo 

Superfície esférica: 4𝜋𝑟2, sendo r o raio da esfera 

 
 

Volumes 
 

Prisma e cilindro: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  
 

Pirâmide e cone: 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒×𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

3
 

 

Esfera: 
4

3
𝜋𝑟3 , sendo 𝑟 o raio da esfera 

 

 
Álgebra  

 

Fórmula resolvente de uma equação do segundo grau da forma  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  :  

 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 
Trigonometria  

 

Fórmula Fundamental da trigonometria: 𝑠𝑒𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 
 

Relação entre o seno e o cosseno: tan 𝑥 =
  sen 𝑥  

  cos 𝑥  
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ANEXO 2 _ TABELA TRIGONOMÉTRICA 

 


