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COTAÇÕES 

Caderno I 

Grupo I 

Pergunta 1  ...........................................................................................................  4 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  4 pontos 

Pergunta 3  .........................................................................................................................   

Alínea a)  ....................................................................................................... 3 pontos 

Alínea b)  .....................................................................................................  3 pontos 

Pergunta 4  ...........................................................................................................  2 pontos 

Grupo II 

Pergunta 1  .........................................................................................................................   

Alínea a)  ....................................................................................................... 5 pontos 

 Alínea b)  ....................................................................................................  5 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  5 pontos 

 

Pergunta 3  ...........................................................................................................  3 pontos 

 

Grupo III 

Pergunta 1  ...........................................................................................................  8 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  8 pontos 

 
 

Subtotal do caderno I  ..........................................................................................  50 pontos 

Caderno II 

Grupo I 

Pergunta 1  .........................................................................................................................   

Alínea a)  ....................................................................................................... 2 pontos 

Alínea b)  .....................................................................................................  2 pontos 

Alínea c) ……………………………………………………………………………….2 pontos 

Alínea d) ……………………………………………………………………………….2 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  3 pontos 

Pergunta 3 …………………………………………………………………………………….. 3 pontos 

Pergunta 4  ...........................................................................................................  3 pontos 

Pergunta 5  ...........................................................................................................  3 pontos 
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Grupo II 

Pergunta 1  .........................................................................................................................   

Alínea a)  ....................................................................................................... 5 pontos 

 Alínea b)  ....................................................................................................  5 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  5 pontos 

Pergunta 3  ...........................................................................................................  5 pontos 

 

Grupo III 

Pergunta 1  .........................................................................................................................  

 Alínea a)  ...................................................................................................... 2 pontos 

Alínea b)  .....................................................................................................  2 pontos 

Alínea c) …………………………………………………………………………………....2 pontos 

Pergunta 2  .........................................................................................................................   

Alínea a)  ....................................................................................................... 2 pontos 

Alínea b)  .....................................................................................................  2 pontos 

 

 
 

Subtotal do caderno I I .........................................................................................  50 pontos 

Total da prova  ....................................................................................  100 pontos 

 

 

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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação da resposta, 

esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz 

respeito. 

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.  
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Nos itens de ordenação, a cotação do item é atribuída às respostas que estejam corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

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

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

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação total do item só é atribuída 

às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de 

desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

Critérios específicos de classificação 
 

Caderno I 

Grupo I 

Pergunta 1  ...........................................................................................................  4 pontos 

Um milhão setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta unidades 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  4 pontos 

40020      41981        42003       43054       

Pergunta 3  Alínea a)  ................................................................................................. 3 pontos 

5   

Pergunta 3  Alínea b)  ................................................................................................. 3 pontos 

4 

Pergunta 4  ...........................................................................................................  2 pontos 

3456 

Grupo II 

Pergunta 1 Alínea a)  .................................................................................................. 5 pontos 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho: 

Traça, utilizando a régua, de modo a obter a figura simétrica  ………………………. 5 pontos   

Representa, sem utilizar a régua, a figura simétrica ………………………………….   3 pontos 

Apresenta uma resposta diferente das anteriores ...................................................  0 pontos 
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Pergunta 1 Alínea b)  .................................................................................................. 5 pontos 

5 braços 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  5 pontos 

28cm2 

Pergunta 3  ...........................................................................................................  3 pontos 

mm, cm, dm, m, dam, hm, km 

Grupo III 

Pergunta 1  ...........................................................................................................  8 pontos 

Cada item certo corresponde de a 2 pontos 

Sílvia  -    B      Sónia -  D     Mariana - C         Marta - A 

 

Resposta  

Consegue fazer 6 instrumentos musicais 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho: 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, e responde 

corretamente.......................................................................................................................... 5 pontos 

 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas não responde 

.................................................................................................................................................... 4 pontos 

 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas dá uma resposta    

incorreta ..................................................................................................................................... 3 pontos 

 

Responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada, ou sem apresentar uma 

explicação .................................................................................................................................. 1 pontos 

 

Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

Caderno II 

Grupo I 

Pergunta 1  Alínea a)  ................................................................................................. 2 pontos 

1000,05 

Pergunta 1  Alínea b)  ................................................................................................  2 pontos 

57,1 

Pergunta 1  Alínea c) ……………………………………………………………………………….2 pontos 

5475 

Pergunta 1  Alínea d) ……………………………………………………………………………….2 pontos 

324 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  3 pontos 
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1200        1250        1350 

Cada item certo corresponde de a 1 ponto 

Pergunta 3 …………………………………………………………………………………….. 2 pontos 

12       18       30       36       48       60 

Pergunta 4  ...........................................................................................................  3 pontos 

9,734             9,735           9,737 

Cada item certo corresponde de a 1 ponto 

Pergunta 5  ...........................................................................................................  3 pontos 

centésimo 

Grupo II 

Pergunta 1 Alínea a)  .................................................................................................. 3 pontos 

cubo                paralelepípedo           pirâmide 

Cada item certo corresponde de a 1 ponto 

Pergunta 1 Alínea b)  .................................................................................................  3 pontos 

esfera 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  5 pontos 

 

Pergunta 3  ...........................................................................................................  5 pontos 

6 quadrados 

 

Grupo III 

Pergunta 1 Alínea a)  .................................................................................................. 2 pontos 

Filipe 

Pergunta 1 Alínea b)  .................................................................................................  3 pontos 

              Zeca        Agostinho       Rogério 

           Cada item certo corresponde de a 1 ponto 

Pergunta 1 Alínea c) ……………………………………………………………………………….4 pontos 

Resposta: 

Serão 290 animais. 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho: 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, e responde 

corretamente.......................................................................................................................... 4 pontos 

 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas não responde 

.................................................................................................................................................... 3 pontos 
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Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas dá uma resposta    

incorreta ..................................................................................................................................... 2 pontos 

 

Responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada, ou sem apresentar uma 

explicação .................................................................................................................................. 1 pontos 

 

Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

 

Pergunta 2  Alínea a)  ................................................................................................. 2 pontos 

Rodeia 3 gelados 

 

Pergunta 2  Alínea b)  ................................................................................................  4 pontos 

Resposta: 

A mãe do Luís pagou 5 € pelos gelados. 

A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho: 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, e responde 

corretamente.......................................................................................................................... 4 pontos 

 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas não responde 

.................................................................................................................................................... 3 pontos 

 

Apresenta uma estratégia adequada e completa de resolução do problema, mas dá uma resposta    

incorreta ..................................................................................................................................... 2 pontos 

 

Responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada, ou sem apresentar uma 

explicação .................................................................................................................................. 1 pontos 

 

Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

 


