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Matriz da Prova de Matemática Módulo A1 Geometria 

Taxa  

Professor  
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Teorema de Pitágoras  
  
  
 Volumes  
  
  
 Frisos  
  
  
Referenciais cartesianos no 
plano  
Equação reduzida da reta no 
plano e a equação x=x0 
 
Conjunção/Disjunção de 
condições no plano  
  

 Referenciais cartesianos no 
espaço  
  
 
  
 

-Aplicar o teorema de Pitágoras no calculo da 
medida de um cateto, ou de uma hipotenusa, 
num triângulo retângulo. 
-Calcular o volume de: prismas 
quadrangulares, cilindros, cones e esferas.  
  
-Identificar os diferentes tipos de simetria 
presentes num friso.  
  
- Reconhecer a diferença entre abcissa e 
ordenada.  
  
- Indicar as coordenadas de um ponto num 
referencial cartesiano do plano.  
  
- Indicar as coordenadas de pontos simétricos 
no plano.  
  
- Distinguir os quatro quadrantes num 
referencial cartesiano do plano.   
  
- Indicar/Reconhecer a equação reduzida de 
uma reta no plano.  
  
- Determinar o valor do declive e da ordenada 
na origem de uma reta no plano. 
Indicar/Reconhecer equações do tipo x=x0   
  

.  
  

A prova tem  
itens de 
seleção 
(escolha 

múltipla), 
sendo os 

restantes de 
resposta 
aberta.   

  
  
 

Itens de seleção: 
10 pontos cada.  

  
Itens de resposta 

aberta: 3 a 24 
pontos cada.  

  
A prova é cotada 
para 200 pontos 

A classificação atribuir a cada resposta é 
expressa por um número inteiro de pontos.  
  
 As respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos.   
  
 Se for apresentada mais do que uma resposta 
ao mesmo item, só é classificada a resposta 
que surgir em primeiro lugar.   
  
 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.   
  
 A classificação das respostas aos itens de 
resposta aberta que impliquem a realização de 
cálculos tem em conta a apresentação de todos 
os cálculos efetuados. A apresentação apenas 
do resultado final é classificada com zero 
pontos.   
  
 Em caso de transcrição incorreta de dados, se 
a dificuldade da resolução do item diminuir 
significativamente, a pontuação 
máxima a atribuir à resposta a esse item é a 



- Reconhecer a relação existente entre os 
declives de duas retas paralelas no plano.  
  
- Representar num referencial cartesiano do 
plano a conjunção, ou disjunção, de duas 
condições.  
  
- Indicar as coordenadas de um ponto num 
referencial cartesiano do espaço.  
  
- Indicar as coordenadas de pontos simétricos 
no espaço. 
Distinguir os quatro quadrantes num 
referencial cartesiano do plano 

parte inteira de metade da pontuação prevista; 
caso contrário, mantém-se a pontuação 
prevista.   
 
Se, na resposta, for omitida a unidade de 
medida, não há lugar a qualquer 
desvalorização.   
  
 Se, na resposta, for utilizado o sinal de igual 
quando, em rigor, deveria ser usado o sinal de 
aproximadamente igual, não há lugar a 
qualquer desvalorização.   
  
 As situações específicas passíveis de 
desvalorização de 1 ponto, que podem ocorrer 
nas respostas aos itens de resposta aberta são:  
 - Ocorrência de erros de cálculo.  
 - Apresentação de cálculos intermédios com 
um número de casas decimais diferente do 
solicitado ou com um arredondamento 
incorreto.   
 - Apresentação do resultado final numa forma 
diferente da solicitada, com um número de 
casas decimais diferente do solicitado ou com 
um arredondamento incorreto.   
 - Utilização de simbologia ou de expressões 
incorretas do ponto de vista formal. 

     

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: 
- A folha de resposta tem de ser escrita com caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Poderá usar material de desenho (régua, esquadro, transferidor, 
lápis, borracha) como material auxiliar. 
- Alguns itens exigem o recurso de calculadora gráfica (de preferência) ou calculadora científica; compete ao aluno saber usar a calculadora. 
- Não é permitido o uso de tinta ou fita corretora. Em caso de engano o aluno deve riscar e escrever de novo. Frases ilegíveis não são classificadas. 

 


