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Prova de Equivalência à Frequência de  

Matemática 

Prova 42    2022 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: escrita 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Matemática, em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina 

de Matemática do Ensino Básico. Pretende-se avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos na 

resolução de problemas e em situações que implicam comunicação e raciocínio matemáticos. 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, para os domínios dos Números e Operações; Geometria e Medidas e 

Organização e Tratamento de Dados. 
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2. Características e estrutura da prova 

2.1. Prova escrita 

A prova é constituída por dois cadernos, num total de três grupos. 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Números e Operações 43 

II Geometria e Medidas 37 

III Organização e Tratamento de Dados 20 

 

Em cada grupo, além do domínio explícito, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios.  

A tipologia de itens: 

- Escolha múltipla; 

- Associação/correspondência; 

- Ordenação; 

- Resposta curta; 

- Resposta restrita. 
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3. Critérios gerais de classificação 

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.  

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.  

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos distribuídos da 

seguinte forma: 

• Caderno 1 – 50 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos; 

• Caderno 2 – 40 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos. 

No final do tempo previsto para a realização de cada um dos cadernos, o aluno pode utilizar o 

período de tolerância concedido, devendo, nesse caso, permanecer na sala durante esse período. 

Após o período de tolerância relativa ao caderno 1, haverá um intervalo de 15 minutos. 

O Caderno 1 é recolhido ao fim de 50 minutos ou de 70 minutos, consoante o aluno utilize ou não o 

período de tolerância. O caderno 2 é recolhido ao fim de 40 minutos ou de 50 minutos, consoante o 

aluno utilize ou não o período de tolerância. 
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5. Material autorizado 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

O uso do lápis só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, 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 e 

compasso).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

  


