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A Classificação da Prova deve respeitar integralmente 

os critérios gerais e os critérios específicos a seguir apresentados. 

 

 
 

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. 

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

 
Itens de seleção  
 
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. 

 

Itens de construção 
 
Na classificação das respostas, não devem ser tomadas em consideração as seguintes 

ocorrências: 

-incorreções linguísticas que não impeçam a compreensão da resposta; 

-utilização inadequada da linguagem simbólica matemática, desde que, nos critérios específicos 

de classificação, nada seja referido em contrário. 

Se uma resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, é classificada com zero pontos.  

 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas 

total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma 

dada pontuação.  

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 

desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da 

aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.  

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas 

resulta da soma das pontuações atribuídas as etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de 

desvalorização definidos para situações específicas. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível 

a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tipos em consideração. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.  
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As respostas que não apresentem exatamente os mesmos processos de resolução, termos ou 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de 

circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente 

valido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.  

Nas respostas em que não sejam explicitadas todas as etapas previstas nos critérios específicos, a 

pontuação a atribuir a cada uma das etapas não expressas, mas cuja utilização ou conhecimento 

estejam implícitos na resolução apresentada, é a que consta dos critérios específicos. 

Em caso de transcrição incorreta de dados do enunciado, se a dificuldade da resolução do item 

diminuir significativamente, a pontuação máxima a atribuir a resposta a esse item é a parte 

inteira de metade da pontuação prevista; caso contrário, mantem-se a pontuação prevista. 

No caso de a resposta apresentar um erro de cálculo numa das etapas, se a dificuldade da 

resolução das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação a atribuir a cada uma delas é a que 

consta dos critérios específicos. Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir 

significativamente em virtude do erro cometido, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas 

é a parte inteira de metade da pontuação prevista.  

 

Situações especificas passíveis de desvalorização 

Às respostas com incorreções resultantes de erros de cálculo que põem em causa, nos respetivos 

contextos, o sentido do número ou o sentido das operações envolvidas deve ser atribuída: 

- a classificação de zero pontos às etapas onde esse erro é cometido, nos itens cujos critérios 

específicos se apresentam organizados por etapas; 

-a parte inteira de metade da pontuação prevista para o nível de desempenho em que a resposta 

foi enquadrada, nos itens cujos critérios específicos se apresentam organizados por níveis de 

desempenho. 

 

Às respostas com incorreções resultantes exclusivamente de erros de cálculo que não põem em 

causa, nos respetivos contextos, o sentido do número ou o sentido das operações envolvidas 

aplica-se a desvalorização de 1 ponto. Esta desvalorização é aplicada a soma das pontuações 

atribuídas as etapas ou a pontuação do nível de desempenho em que a resposta for enquadrada. 
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Itens Resposta 

Nº Objetivos Descrição dos níveis de desempenho Cotação 

1 

 
Identificar a leitura correta de 
dízimas. 
 

1.Assinala corretamente a opção que indica a leitura do número:  Trezentos e vinte e seis 

mil e cinquenta e três décimas.  3 

1. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

2 
 
Localizar dízimas na reta numérica.  

2.Representa corretamente, na reta numérica, todas as letras correspondentes aos 
números indicados. 
 
 
 

4 

2.  Representa corretamente três das quatro letras na reta numérica. 3 

2. Representa corretamente duas das quatro letras na reta numérica. 2 

2. Representa corretamente uma das quatro letras na reta numérica. 1 

2. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

3 

Identificar corretamente os 
Múltiplos Comuns e não Comuns 
de dois números inteiros não 
negativos, até um dado limite. 

3. Completa corretamente os diagramas representados, com os múltiplos de 3 e 5 
menores que 21.  
                                            

3 

3. Completa os Diagramas de Venn com alguns dos múltiplos de 3 e de 5, mas não todos 
(cada múltiplo corretamente respondido vale 0,3)  

0,3 x 10 

3. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

4 

 
Indicar corretamente a opção que 
corresponde ao enunciado de uma 
situação problemática apresentada 

 
 

 
 
 

Identificar corretamente a fração 
irredutível equivalente a uma dada 

 
 

Transformar corretamente uma 
dada fração na dízima 

correspondente 

4.1. Identifica corretamente as duas opções que correspondem à quantidade de torta 
comida por cada um: 
Os dois irmãos comeram a mesma quantidade de torta e Não sobrou nenhuma parte da 

torta. 
4 

4.1. Identifica corretamente uma das duas opções que corresponde apenas a uma das 
duas imagens representadas. 

2 

4.1. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

4.2. Indica corretamente o número racional não negativo equivalente a 
4

8
 :     

𝟏

𝟐
 

 
3 

4.2. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

4.3. Transforma corretamente  o número racional não negativo  
1

2
 na dízima 

correspondente:  0,5 
3 

4.3. Apresenta o raciocínio operatório correto mas o cálculo da operação realizada errado. 1,5 

4.3. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 
 

0 

5 Selecionar corretamente as opções 5. Circunda as duas planificações corretas do cubo: B e C 4 

 
Duração da Prova: 90 minutos 

 
COTAÇÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

 DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Caderno 1 

 

1 
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que representam a planificação 
dum cubo. 
 
Calcular corretamente o perímetro 

de polígonos 

 

5. Circunda uma planificação correta do cubo 2 

5. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

5.1. Calcula corretamente o perímetro da planificação B:  14 x 3,5 = 49 cm 
 

3 

 5.1. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

6 

 
Localizar, numa planta, uma rua 
paralela a outra dada como 
referência 
 
Identificar a posição relativa de 
uma rua relativamente a outra 
dada como ponto de referência.  

6.1. Identifica corretamente a rua paralela a outra apresentada como referência: Rua 
Fernando Pessoa 
 

3 

6.1. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

6.2. Assinala corretamente a opção: A rua Virgílio Ferreira é perpendicular à rua 
Fernando Pessoa. 

3 

6.2. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

7 

Estabelecer relações numéricas de 
base entre números inteiros não 
negativos, tendo em conta as 
ordens até às unidades de milhar, 
bem como as noções de dobro, 
quádruplo e meia dúzia 

7. Representa corretamente o número natural, identificando o valor posicional dos 
algarismos que o decompõem, tendo em conta as noções de diferenciação entre 
algarismo e número; dobro; quádruplo; meia dúzia:     6844 

4 

7. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

8 

Resolver situações problemáticas 
de um passo, que apelem à 
conversão e cálculo de unidades de 
medida de capacidade  

8. Resolve problemas de um passo calculando corretamente o número de garrafas de 50cl 
necessárias para encher uma garrafa de 1,5l de capacidade. 
Cenário de resposta correta:  1,5l = 150cl 
                                                     150 : 50 = 3 
                                                     15:5 = 3 
Outro cenário possível: Conversão inicial, antecipada da resolução. 
 

4 

8. Resolve o problema mas não efetua a conversão correta. 2 

8. Efetua a conversão mas não apresenta uma resolução correta. 2 

8. Apresenta um raciocínio operatório adequado mas a operação está incorreta. 1 

8. Apresenta uma estratégia de resolução e não apresenta uma resposta. 1 

8. Dá uma resposta correta mas não apresenta nenhuma estratégia de resolução. 1 

8. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

9 

 
Relacionar a massa de objetos com 
os correspondentes pesos que os 
equilibram nos pratos duma 
balança  
 

9. Desenha corretamente os pesos necessários que equilibram a balança representada. 
Cenário de resposta correta:  
 
 
                   500g + 500g                                              
  
 
 
Existem outros cenários possíveis que integrem as relações numéricas que envolvam as 
correspondentes unidades de medida de massa. 
 

4 

9. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

10 

Resolver corretamente situações 
problemáticas de um passo que 
apelem ao uso das unidades de 
massa 

10. Calcula corretamente a massa (em quilogramas) dos quatro alimentos indicados, 
efetuando a sua conversão para a correspondente unidade de medida equivalente. 
Cenário de resposta correta:  15000 g = 15 kg 
                                                     12 + 35 + 325 + 15 = 387 kg 
 

4 

10. Apresenta uma estratégia de resolução correta mas os procedimentos de cálculo e 
resposta incorretos. 

3 

10. Apresenta uma estratégia de resolução e procedimentos de cálculos correta mas dá 
uma resposta incorreta. 

2 

10. Dá uma resposta correta mas não apresenta nenhuma estratégia de resolução nem 
procedimentos de cálculo. 

1 

  10. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

11 
Representar corretamente os 
ângulos reto, agudo e obtuso nos 
ponteiros dum relógio analógico 

11. Desenha corretamente os ponteiros dos relógios formando um ângulo reto, agudo e 
obtuso. 
Cenário de resposta correta:  
 
 
 
 
 
 

3 
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Existem outros cenários possíveis desde que os ponteiros se posicionem sempre, a horas 
certas, respeitando a formação de um ângulo de 90 graus (ângulo reto), de amplitude 
maior que 90 graus (ângulo obtuso) e amplitude menor que 90 graus (ângulo agudo). 
 

11. Desenha corretamente os ponteiros do relógio formando entre si dois dos ângulos 
pedidos. 

2 

11. Desenha corretamente os ponteiros do relógio formando entre si apenas um dos 
ângulos pedidos. 

1 

11. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

 
 
 
 
 

 

 
12 

 

Pintar as quadriculas 
correspondentes à simetria de 
reflexão duma figura representada, 
relativamente a um dado eixo de 
simetria marcado 

12. Pinta corretamente as quadrículas de modo a que a figura tenha simetria de reflexão 

em relação ao eixo marcado.  

 

 

 

 

4 

12. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

13 

Relacionar corretamente os 
algarismos apresentados, de modo 
a formar um número que seja 
simultaneamente divisível por dois 
números dados 

13. Utiliza os algarismos dos cubos representados para formar um número de 4 dígitos, 

divisível por 2 e por 5, em simultâneo: 2470   ou   2740   ou   7240   ou 7420   ou   4270   

ou   4720. 

 

3 

13. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

14 

Resolver corretamente situações 
problemáticas, de um passo,  
relacionando medidas de 
diferentes grandezas (volume e 
capacidade) 

14.1. Calcula corretamente a quantidade de água, em litros, que a piscina levará para ficar 
totalmente cheia e dá uma resposta adequada. 

Cenário de resolução correta:   V = C x l x h 

                                                       V = 15 x 10 x 2 = 300 𝑚3  

                                                        300 𝑚3 = 300 000 𝑑𝑚3  

       Como 1l = 1 𝑑𝑚3 , então     300 000 𝑑𝑚3 = 300 000 l 

4 

14.1. Apresenta uma fórmula de cálculo do volume e procedimento operatório corretos, 
mas dá uma resposta incorreta. 

3 

14.1. Apresenta uma fórmula correta de cálculo do volume mas o procedimento 
operatório e resposta incorretos. 

2 

14.1. Apresenta uma fórmula de cálculo do volume e procedimento operatório corretos, 
mas com dados ou conversões incorretos.. 

1 

14.1. Dá uma resposta, mas não apresenta nenhuma fórmula do cálculo do volume nem 
nenhum procedimento operatório. 

1 

14.1.  Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

 
 
 

15 

 
Identificar corretamente a moda 
numa tabela de frequência 
apresentada 
 

15.1. Indica corretamente a moda de um conjunto de dados apresentados numa tabela de 
frequência: 1 irmão. 
 

3 

15.1  Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 2 

15.2. Calcula corretamente o número de alunos que responderam ao questionário: 3 

Caderno 2 
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Interpretar corretamente os dados 
apresentados em tabelas de 
frequência  

10+18+15+5+2= 50 

15.2. Apresenta um raciocínio e cálculos corretos mas não dá uma resposta. 2 

15.2. Dá uma resposta correta mas não apresenta nenhuma estratégia de cálculo nem de 
resolução. 

1 

15.2. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

16 

Efetuar corretamente o algoritmo 
da multiplicação de um número 
inteiro não negativo por outro de 
dois algarismos  
 
 

16. Calcula corretamente o produto de 478 por 63, com recurso ao algoritmo: 30 114 
 

4 

16. Calcula corretamente o produto de 478 por 63, sem recurso ao algoritmo. 2 

16. Apresenta corretamente o resultado do produto de 478 por 63, sem recurso ao 
algoritmo nem qualquer outro tipo de estratégia de cálculo. 

1 

16. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

17 

Resolver corretamente situações 
problemáticas de dois passos que 
apelem ao produto de números 
racionais não negativos por 
números inteiros não negativos e 
ao algoritmo da subtração entre 
números inteiros não negativos 

17. Resolve corretamente o problema de dois passos calculando 
1

3
  x 1500 = 1500:3=500 e 

identifica a diferença dos dados que deverá corretamente manipular para identificar o 

valor monetário daí resultante, com recurso a estratégias livres de resolução e dá uma 

resposta correta.  

Cenário de resolução correta:   
1

3
  x 1500 = 1500:3=500 € 

                                                      1500 – 500 = 1000 € 

4 

17. Resolve o problema, mas apenas manipula os dados do segundo passo e dá uma 

resposta correta. 3 

17. Resolve corretamente  
1

3
  x 1500 = 1500:3=500, mas de modo incorreto a diferença 

entre os dados subsequentes e apresenta a resposta com base nesse resultado. 
3 

17. R  

17. Resolve corretamente apenas o primeiro passo do problema e dá uma resposta 
baseada nesse resultado. 

2 

17. Dá uma resposta correta, mas não apresenta nenhuma estratégia de resolução. 1 

17. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

18 

Descrever corretamente sólidos 

geométricos representados 

 

18. Descreve corretamente o sólido geométrico representado, sem o nomear, tendo por 

base as propriedades geométricas inerentes. 

Cenário de resposta correta: A imagem representa um poliedro, cujas propriedades 

principais são apresentar três faces laterais retangulares e duas faces triangulares que 

correspondem às respetivas bases, situadas em dois planos paralelos. Apresenta ainda 9 

arestas e 6 vértices.  

4 

18. Apresenta uma descrição incompleta do sólido geométrico representado, sem o 

nomear, tendo por base as propriedades geométricas que lhe são inerentes. 3 

18. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 
0 

19 

Verificar as afirmações corretas 
relativas à identificação das 
características de sólidos 
geométricos apresentados 

19. Completa corretamente com verdadeiro (V) ou falso (F) as 4 afirmações apresentadas, 
relacionadas com as propriedades geométricas dos poliedros e não poliedros, na 
sequência: F, V, V, F. 

4 

19. Completa corretamente com verdadeiro (V) ou falso (F) apenas 3 das 4 afirmações 
apresentadas, relacionadas com as propriedades geométricas dos poliedros e não 
poliedros. 

3 

19. Completa corretamente com verdadeiro (V) ou falso (F) apenas 2 das 4 afirmações 
apresentadas, relacionadas com as propriedades geométricas dos poliedros e não 
poliedros. 

2 

19. Completa corretamente com verdadeiro (V) ou falso (F) apenas 1 das 4 afirmações 
apresentadas, relacionadas com as propriedades geométricas dos poliedros e não 
poliedros. 

1 

19. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

20 

Desenhar corretamente uma 
circunferência, com utilização do 
compasso, com centro num ponto 
e sendo dado o respetivo diâmetro. 

20. Utiliza corretamente o compasso e traça uma circunferência de 6 centímetros de 
diâmetro e com centro num ponto O devidamente assinalado. 

4 

20. Utiliza corretamente o compasso, mas traça de modo incorreto a amplitude do raio, 
sendo dado o diâmetro. 

2 

20. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

20.1. Dá uma resposta correta com base na relação estabelecida entre o diâmetro e o raio 3 
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de uma circunferência (d = 2r): 6 : 2 = 3cm 

20.1. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

21 

 
 
Interpretar representações de 
conjuntos de dados em 
pictogramas 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver situações problemáticas 
de dois passos que apelem à 
relação numérica estabelecida 
entre dados apresentados 

21.1. Retira informação representada num pictograma identificando a característica em 
estudo, seguida da recolha correta de dados, de modo a operar sobre eles: 200:10 = 20 

4 

21.1. Retira corretamente a informação representada num pictograma, mas  manipula de 
modo incorreto o uso dos dados de uma quantidade discreta. 

2 

21.1. Retira informação representada num pictograma identificando a característica em 
estudo, mas não opera, apesar de dar uma resposta correta. 

2 

21.1. Dá uma resposta correta, mas não apresenta qualquer estratégia de recolha nem 
manipulação de dados, de modo a operar sobre eles. 

1 

21.1.  Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 

21.2. Resolve uma situação problemática de dois passos, estabelecendo relações 
numéricas de dados apresentados, apelando às relações de “dobro” e “metade” e dá uma 
resposta correta. 
 
Cenário de resposta correta: 4 x 10 = 40 
                                                    40 x 2 = 80 

4 

21.2. Estabelece uma relação numérica dos dados apresentados num problema, mas 
manipula-os incorretamente, dando uma resposta também incorreta. 

2 

21.2. Estabelece de modo incorreto os dados apresentados, mas manipula-os 
corretamente operando sobre eles e dá uma resposta correta, de acordo com os dados 
que relacionou. 

2 

21.2. Dá uma resposta correta, mas não apresenta qualquer estratégia de recolha nem 
manipulação operatória de dados. 

1 

21.2. Não responde, responde incorretamente ou dá outro tipo de resposta. 0 
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Cotação 

 

Questão Cotação 

1. 3 pontos 

2. 4 pontos 

3. 3 pontos 

4.  

   4.1. 4 pontos 

   4.2. 3 pontos 

   4.3. 3 pontos 

5. 4 pontos 

    5.1. 3 pontos 

6.  

6.1. 3 pontos 

6.2. 3 pontos 

7. 4 pontos 

8. 4 pontos 

9. 4 pontos 

10. 4 pontos 

11. 3 pontos 

12. 4 pontos 

13. 3 pontos 

14.  

    14.1. 4 pontos 

15.  

    15.1. 3 pontos 

    15.2. 3 pontos 

16. 4 pontos 

17. 4 pontos 

18. 4 pontos 

19. 4 pontos 

20. 4 pontos 

    20.1. 3 pontos 

21.  

    21.1. 4 pontos 

    21.2. 4 pontos 

Total 100 pontos 

 
 
 


