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5ºano de escolaridade 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as orientações curriculares da disciplina de Matemática, em 

conformidade com os conteúdos lecionados até ao presente momento.   

Objetivo  

Constituir mais um momento formal de avaliação/aferição no agrupamento e aferir o nível das 

aprendizagens essenciais dos alunos do agrupamento na disciplina envolvida. 

Caracterização da prova 

As provas incluem itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou 

ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita). Nos itens de resposta curta, a 

resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um 

número. Nos outros itens de construção, deverão ser apresentados todos os passos da resolução, 

tais como os cálculos efetuados, que justifiquem o raciocínio utilizado, bem como a resposta final. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova de Matemática 5º ano 

Temas Tópicos Cotação 

Números • Números naturais 

• Frações e decimais – Adição e subtração. 

  •Frações e decimais – Multiplicação e divisão 

 

 55 - 60 

 

 

Geometria e Medida 

• Retas, semirretas e segmentos de reta. 

• Retas paralelas e concorrentes. 

• Construção de pares de retas com diferentes   

posições relativas 

• Amplitude de um ângulo;  

• Medição de amplitude ângulos.  

• Construção de ângulos 

 

 

 40 - 45 

 

 

Critérios 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 são classificadas com zero pontos. 

 

 

 



 

 

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. 

 
Associação/Correspondência 
 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 - uma associação/correspondência incorreta; 

 - uma associação/correspondência incompleta. 

 

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. 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta 

solicitados e apresentados. 

Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de cálculos, justificações, os critérios de 

classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de 

desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Material 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de: 

- material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e transferidor) 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

A Devolver ao Diretor de Turma: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu____________________________________________________ do aluno __________________ 

_______________________________ nº___ da Turma ______, declaro que tomei conhecimento da 

informação sobre a prova comum. 

Enc. (a) de Educação______________________________________________Data:___/___/___ 


