Prova de equivalência à frequência

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
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maio de 2019

PROVA /62 | 2019

2º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.° Ciclo da
disciplina de Matemática, a realizar em 2019, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Matemática do Ensino Básico e as Metas Curriculares de Matemática
para o Ensino Básico e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração
limitada, nos domínios: “ Números e Operações”; “ Geometria e Medida”; “ Álgebra” e “ Organização e
Tratamento de Dados”.
A prova permite avaliar, no âmbito dos temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação,
enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente:
• Conhecer termos básicos;
• Compreender conceitos, princípios científicos e esquemas conceptuais;
• Conhecer técnicas e processos científicos;
• Conhecer a terminologia científica;
• Utilizar uma linguagem correta e redigir sem erros ortográficos.

Caracterização da prova
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios.
A prova inclui itens de seleção: escolha múltipla, de associação/correspondência, de ordenação, de
Verdadeiro/Falso e itens de construção: resposta curta, resposta restrita, legendas e preenchimento de lacunas
com termos adequados.
A prova é cotada para 100 pontos.
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Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
O aluno pode usar material de desenho: lápis, borracha, régua, compasso, transferidor e esquadro.
As respostas são registadas no enunciado.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitido o uso de calculadora.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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