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Modalidade: Prova Escrita Duração: 60 minutos 

 
 

Competências 
 

 
Unidades Temáticas 

 
Estrutura 

 
Cotações 

• Determinar os múltiplos e os divisores de um número. 
• Aplicar os critérios de divisibilidade por 2,3 e 5. 
• Obter números, a partir de outros, por composição e 

decomposição. 
• Procurar estratégias adequadas à resolução de problemas com 

números. 
• Identificar grandezas que variam em sentidos opostos e utilizar 

números inteiros para representar as suas medidas. 
• Localizar e posicionar números inteiros positivos e negativos na 

recta numérica. 
• Interpretar a subtracção como a operação inversa da adição, 

compreendendo que ela é sempre possível no conjunto dos 
números inteiros. 

• Operar números inteiros relativos. 

 
• Números Inteiros 
 

 
• Alguns itens têm 

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

• Atendendo à 
relevância que é 
atribuída às conexões, 
no Programa e no 
Currículo Nacional de 
Matemática, alguns 
itens podem envolver 
mais do que um 
domínio temático. 

 

 
22% 

 

• Compreender a noção de termo. 
• Compreender a noção de ordem. 
• Compreender a relação entre termo e ordem. 
• Compreender e pôr em prática estratégias de resolução de 

problemas, verificando a adequação dos resultados obtidos e dos 
processos utilizados. 

 
• Sequências e 

Regularidades 
 

 
6% 

 



• Identificar pares ordenados no plano cartesiano. 
• Interpretar a variação numa situação representada por um gráfico. 
• Compreender o conceito de função como relação entre variáveis e 

como correspondência entre dois conjuntos, e utilizar as suas 
várias notações. 

• Analisar situações de proporcionalidade directa como funções do 
tipo 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ≠ 0. 

• Resolver problemas e modelar situações utilizando funções. 
• Interpretar a variação de uma função representada por um gráfico. 

 
• Funções 
 

 
• A prova inclui os 

seguintes tipos de 
itens de resposta: 
• Itens de resposta 
fechada curta; 
• Itens de resposta 
aberta. 
 

 
20% 

 

• Identificar e usar raciocínio indutivo e dedutivo. 
• Identificar os dados, as condições e o objectivo do problema. 
• Usar as relações entre ângulos de lados paralelos, ângulos internos 

e ângulos externos de um triângulo, na justificação de raciocínios. 
• Compreender critérios de congruência de triângulos e usá-los na 

resolução de problemas. 
• Representar informação, ideias e conceitos matemáticos de 

diversas formas. 
• Compreender e pôr em prática estratégias de resolução de 

problemas, verificando a adequação dos resultados obtidos e dos 
processos utilizados. 

• Compreender e usar a fórmula da área de um paralelogramo e 
investigar as propriedades deste quadrilátero. 

 
• Triângulos e 

Quadriláteros 
 

 
18% 

 

• Recolher e organizar dados respeitantes a situações do dia-a-dia. 
• Construir, analisar e interpretar representações de dados e tirar 

conclusões. 
• Compreender e determinar a moda, a mediana, os quartis e a 

amplitude interquartis de um conjunto de dados, e utilizar estas 
medidas estatísticas na sua interpretação. 
 

 
• Organização e 

Tratamento de Dados 
 

 
19% 

 

• Compreender a noção de semelhança. 
• Identificar polígonos semelhantes. 
• Compreender critérios de semelhança de triângulos e usá-los na 

resolução de problemas. 
• Compreender e pôr em prática estratégias de resolução de 

problemas, verificando a adequação dos resultados obtidos e dos 
processos utilizados. 
 

 
• Semelhança 
 

 
15% 

 



 
Critérios Gerais de Classificação 

 
 
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios de classificação relativos a cada 
tipologia de itens: 
 
 

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

 
 

Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou 
nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Itens de resposta aberta 

 
 

 
Material necessário para a realização da Prova 

 
 

• O aluno só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica, de tinta indelével azul ou preta.  
• O aluno deve ser portador de: 

         – máquina de calcular com que trabalha habitualmente (gráfica ou não), desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: 

• ter, pelo menos, as funções básicas +, –, ×, ÷, ; 
• ser silenciosa; não necessitar de alimentação exterior localizada; 
• não ter cálculo simbólico (CAS); não ter capacidade de comunicação à distância; 
• não ter teclado Qwerty; não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

 
• Não é permitido o uso de corrector. 

 
 


