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COTAÇÕES 

Caderno 1 

Grupo I 

Pergunta 1  ........................................................................................................  2,5 pontos 

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

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

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

Pergunta 5  ...........................................................................................................  4 pontos 

Grupo II 

Pergunta 1  ............................................................................................................ 5 pontos 

Pergunta 2  ...........................................................................................................  6 pontos 

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

Grupo III 

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

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

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

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

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

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

Alínea c)  ....................................................................................................... 8 pontos 
 

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

Caderno 2 

Grupo I 

Pergunta 1  ........................................................................................................  2,5 pontos 

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

Pergunta 3  ........................................................................................................  1,5 pontos 

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

Pergunta 5  ...........................................................................................................  8 pontos 

Grupo II 

Pergunta 1  ............................................................................................................ 6 pontos 

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

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

 

Grupo III 
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Pergunta 1  ...........................................................................................................  5 pontos 

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

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

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

Alínea c)  ....................................................................................................... 4 pontos 

 Alínea d)  ....................................................................................................  5 pontos 

 
 

Subtotal do caderno 2..........................................................................................  50 pontos 

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

 

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.  

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. 
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Critérios específicos de classificação 

 

Caderno 1 

Grupo I 

Pergunta 1  ........................................................................................................  2,5 pontos 

Cada resposta correta vale 0,5 pontos  

Vinte e cinco centésimas -0,25 

Três décimas- 0,3 

Quatro décimas - 0,4 

Vinte e três unidades e oito décimas -23,8 

Cento e setenta e cinco centésimas - 1,75 

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

 Cada resposta posicionada corretamente vale 0,5 pontos  

  75,4  98       1437  3257     4 527 

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

Cada resposta correta vale 1 ponto 

- das unidades -   9 

- das centenas -    0 

- dos dezenas -    3 

- das dezenas de milhar -    5 

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

Cada resposta posicionada corretamente vale 0,5 pontos 

25 - 50- 75- 100- 125- 150-175-200 

 

Pergunta 5  ...........................................................................................................  4 pontos 

Cada resposta vale 2 pontos. 

Pinta os espaços solicitados em cada uma das barras. 

 

Grupo II 



Prova 32/ 1.ª F. • Página 5/8 

 

Pergunta 1   ................................................................................................................ 5 pontos 

Cada resposta vale 1 ponto. 

Cubo - 6- quadrangular ou quadrada - 12 - 8 

Pergunta 2 .................................................................................................................. 6 pontos 

Cada resposta vale 1 ponto. 

1 - esfera        

2 - cubo 

3 - cone 

4 - cilindro 

5 - paralelepípedo 

6 - pirâmide  

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

Cada resposta vale 1 ponto. 

Circunferência - curva - centro 

Grupo III 

Pergunta 1 alínea a)  ..............................................................................................  3 pontos 

Março 

Pergunta 1 alínea b)  ..............................................................................................  3 pontos 

400 garrafas 

Pergunta 2 alínea a)  ..............................................................................................  3 pontos 

autocarro 

Pergunta 2 alínea b)  ..............................................................................................  3 pontos 

120 

Pergunta 2 alínea c)  ..............................................................................................  8 pontos 

São necessários 5 autocarros. 

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.......................................................................................................................... 8 pontos 

 

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

.................................................................................................................................................... 6 pontos 

 

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

incorreta ..................................................................................................................................... 4 pontos 

 

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

explicação ................................................................................................................................ 2 pontoss 
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Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

 

Caderno 2 

Grupo I 

Pergunta 1  ........................................................................................................  2,5 pontos 

Cada resposta posicionada corretamente vale 0,5 pontos 

401     422     443     464 485 506 527 548 

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

Cada resposta posicionada corretamente vale 0,5 pontos 

820   810  800  780 770 700  650  

Pergunta 3  ........................................................................................................  1,5 pontos 

225+225 

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

0,4 

Pergunta 5  ...........................................................................................................  8 pontos 

A cotação divide-se em 4 pontos para cada uma das situações (soma+barra) 

 

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

Apresenta as somas corretas e pinta a parte correspondente 
corretamente.......................................................................................................................... 8 pontos 
 
Apresenta as somas corretas mas não pinta corretamente a parte correspondente ............... 6 pontos 
 
Não efetua corretamente as somas mas pinta adequadamente a barra de acordo com o resultado que 
obteve  e completa de resolução do problema, mas não responde .......................................... 2 pontos 
 
Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

Grupo II 

Pergunta 1   ................................................................................................................ 6 pontos 

Cada resposta vale 3 ponto. 

canteiro A - 40 dm2  canteiro B - 32 dm2  

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

7 

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

B 

Grupo III 
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Pergunta 1  ...........................................................................................................  5 pontos 

Cada resposta posicionada corretamente vale 0,5 pontos 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO ATLETA RESULTADO OBTIDO 

1º lugar Luís 2 metros 

2º lugar João 1,98 metros 

3º lugar Vítor 1,92 metros 

4º lugar Ricardo 1,84 metros 

5º lugar Rui 1,75 metros 

  

Pergunta 2 alínea a)  ..............................................................................................  3 pontos 

17 de outubro 

Pergunta 2 alínea b)  ..............................................................................................  3 pontos 

21 de novembro 

Pergunta 2 alínea c)  ..............................................................................................  4 pontos 

22 rapazes 

 

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

 

Pergunta 2 alínea d)  ..............................................................................................  5 pontos 

30 raparigas 

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 
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Responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada, ou sem apresentar uma 
explicação ................................................................................................................................ 1 pontoss 
Apresenta uma resposta diferente das anteriores ................................................................... 0 pontos 

 


