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INFORMAÇÃO  - PROVA   DE ESCOLA                                                                              2020 

Disciplina Matemática                                                                       3º Ciclo do Ensino Básico 

Alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho         1ª e 2ª Fases                         

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 

Matemática, a nível de escola, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de Matemática 

do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada.  

 

Excecionalmente, devido à situação originada pela pandemia do covid-19, não serão objeto de avaliação 

os conteúdos que não foram lecionados em regime presencial, a saber: “Trigonometria, Lugares 

geométricos”, “Circunferência” e “Probabilidades”. 

 

A prova incide sobre os temas seguintes: 

• Números e Operações (Operações com números racionais/reais, operações com potências, notação 

científica); 

• Geometria e Medida (Figuras semelhantes, vetores, translações e isometrias, Teorema de Pitágoras, 

Paralelismo e perpendicularidade; áreas e volumes de sólidos); 

• Álgebra (Funções, sequências, funções afim, função de proporcionalidade direta e de proporcionalidade 

inversa; equações de 1º e 2º grau, equações literais, inequações); 

• Organização e Tratamento de Dados (população, amostra, variável estatística, tabelas, gráficos, 

histograma, média, moda, mediana, quartis) 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno.  

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova, nos espaços reservados para o efeito. 

 Na resolução da prova é sempre é permitido o uso de calculadora.  
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta 

restrita). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos 

documentos curriculares. 

A prova inclui o formulário anexo a este documento (Anexo 1). 

A prova é cotada para 100 pontos.  

 

 

Material 

O aluno deve ser portador de: 

• caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor; 

• calculadora  

A calculadora deve satisfazer as seguintes condições: 

– ser silenciosa; 

– não necessitar de alimentação exterior localizada; 

– não ter cálculo simbólico (CAS); 

– não ter capacidade de comunicação à distância; 

– não ser gráfica; 

– não ser programável; 

– não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão. 

 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
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Anexo 1 

 

 

Formulário 

 
Números :   

Valor aproximado de : 3,1416 

Álgebra:   

Fórmula resolvente de uma equação do 2º grau da forma    𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0:  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Geometria 

Perímetro do círculo: diâmetro    

Áreas: 

Paralelogramo:     base altura   

Losango:    
    

2

Diagonal maior Diagonal menor
 

Trapézio:   
Base maior + Base menor

× altura
2

  

Círculo: 2raio   

Polígono regular: 
2

Perímetro apótema
  

Volumes 

Prisma e cilindro:        Área da base altura   

Pirâmide e cone: 
    

3

Área da base altura
 

Esfera: 34
  

3
r  , sendo 𝑟  o raio da esfera 


