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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Matemática Módulo A3   
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 
 
 

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

I. Estatística - 
Generalidades: 

    - Objecto da estatística.  
    - Vocabulário estatístico.  
 
II. Organização e 

interpretação de 
caracteres estatísticos 
(qualitativos e 
quantitativos) 

    - Tipos de caracteres 
estatísticos; 
    - Formas de 
representação; 
    - Medidas de tendência 
central; 
    - Medidas de dispersão. 
 
III. Distribuições 
bidimensionais 
    - Diagrama de dispersão; 
    - Coeficiente de 
correlação; 
    - Reta de regressão. 

- Definir o problema a estudar;  

- Organizar e tratar os dados através do cálculo das 
medidas estatísticas (de centralidade e dispersão);  

- Interpretar a informação fornecida sob a forma de 
tabelas e/ou gráficos; 

- Construir gráficos de extremos e quartis; 

- Desenvolver o sentido crítico face ao modo como a 
informação é apresentada; 

- Comunicar raciocínios e/ou argumentos matemáticos 
com clareza e rigor lógico; 

- Desenvolver a aptidão para fazer e investigar 
matemática recorrendo ao uso das tecnologias; 

- Usar corretamente o vocábulo específico da 
Matemática; 

- Usar a simbologia da Matemática; 

- Interpretar o coeficiente de correlação relativamente 
a distribuições bidimensionais; 

-Resolver problemas envolvendo a reta de regressão 
linear. 

Grupo I 
 Questões de Escolha 

Múltipla 
 
 
 
 

Grupo II 
Questões de Resposta 

Aberta subdivididas 
em vários itens 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 pontos 
 
 
 
 
 
 

100 pontos 

1. A classificação a atribuir a cada resposta deve 
ser sempre um número inteiro de pontos. 

2. Deve ser atribuída a classificação de zero pontos 
a respostas ilegíveis. 

3. Nos itens de escolha múltipla, se além da opção 
correta, o aluno selecionar outra opção que não 
esteja anulada, de forma inequívoca, deve ser 
atribuída a classificação de zero pontos. 

4. Nos itens que não são de escolha múltipla, 
sempre que o aluno apresente mais do que uma 
resolução do mesmo item e não indique, de 
forma inequívoca, a(s) que pretende anular, 
apenas a primeira deve ser classificada. 

 

5. Será aplicada a desvalorização de 1 (um) ponto 
nos casos de :  
- resultado final mal arredondado; 
-desrespeito da forma específica de 
apresentação do resultado final; 

- erros ocasionais de contas; 
- transposições erradas de dados do enunciado, 
desde que o grau de dificuldade da etapa não 
diminua. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO 
Apenas poderá utilizar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
Poderá utilizar material de desenho e de medição (régua graduada, compasso, esquadro, transferidor, lápis e borracha) nos exercícios que exijam construção geométrica. 
É permitido o uso de calculadora gráfica ou científica. 

         Não é permitido o uso de corretor. 

 


