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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE CICLO (1.ºCEB)

MATEMÁTICA

2019

Prova 42

1.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência de 4.º ano da disciplina de
Matemática, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as
instruções de realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Caracterização da Prova
A prova é constituída por um caderno e realizada no enunciado.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.
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, associação/correspondência e/ou ordenação) e itens de
construção (por exemplo, resposta curta e resposta restrita). A resposta aos itens de construção pode limitar-se,
por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número (itens de resposta curta), ou pode
envolver a apresentação de cálculos, de uma justificação, de uma construção gráfica ou geométrica ou de um
raciocínio demonstrativo (itens de resposta restrita).
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A prova é cotada para 100 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios do programa e metas curriculares apresenta-se no quadro seguinte.

Distribuição da cotação
Domínios

Cotação
(em pontos)
40

Números e Operações
Geometria e Medida

30

Organização e Tratamento de Dados

30

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 e régua graduada).
Não é permitida a utilização de calculadora.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
O teste tem a duração de 90 minutos sem intervalo, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
As folhas de resposta só são recolhidas no final do tempo previsto para a realização da prova.

Aprovado em Conselho Pedagógico em 07/05/2019

Prova 42

2/2

