
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
Módulo A1-GEOMETRIA 

 

 

 

 
MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

MÓDULO: A1 – GEOMETRIA 
 
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                 TIPO DE PROVA: ESCRITA 
 

 
 

Este documento visa dar a conhecer as aprendizagens e as competências que são 

objeto de avaliação, a estrutura e as características da prova, o material a utilizar e 

a duração da mesma. 

 

 

1) APRENDIZAGENS/COMPETÊNCIAS 

 

As aprendizagens e competências que vão ser avaliadas são as que constam do 

programa em vigor. 

 

 

2)  ESTRUTURA, TIPOS DE QUESTÕES E COTAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por um único grupo que inclui itens de escolha múltipla e itens 

de construção, subdivididos em alíneas. 

A prova inclui os seguintes tipos de itens de construção: 

• de resposta restrita 

• de resposta extensa 

 A resposta aos itens de construção pode envolver, por exemplo, a produção de          

uma composição, a apresentação de um raciocínio demonstrativo ou a resolução de 

problemas com apresentação de cálculos, de justificações, recorrendo ou não às 

potencialidades da calculadora. 

A classificação da prova escrita será expressa na escala de 0 a 200 pontos. 

Os itens de resposta múltipla representam no máximo 40% da cotação total da prova. 
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As cotações distribuem-se pelos conteúdos de acordo com o seguinte critério 

 

 

MÓDULO CONTEÚDOS COTAÇÕES 

GEOMETRIA 

 
• Amplitude do ângulo externo/interno de um polígono   

regular de n lados; 
• Referencial cartesiano ortonormado no plano; 
• Coordenadas de pontos dados no plano; 
• Relações entre pontos simétricos relativamente aos 

eixos coordenados, às bissetrizes dos quadrantes e à 
origem do referencial; 

• Equação de retas paralelas aos eixos coordenados; 
• Equação reduzida de uma reta, não vertical, no 

plano; 
• Perímetros e áreas de figuras planas; 
• Resolução de problemas por via geométrica ou 

analítica. 
• Volumes de sólidos; 
• Poliedros regulares; 
• Composição e decomposição de figuras 

tridimensionais; 
• Referencial cartesiano ortonormado no espaço; 
• Coordenadas de pontos dados no espaço; 
• Relações entre pontos simétricos relativamente à 

origem do referencial, aos planos coordenados, aos 
eixos coordenados, aos planos x = y,  x= − y, x = z,  
x = −z,  y = z e y = −z; 

• Equação de planos paralelos aos planos coordenados. 
• Resolução de problemas por via geométrica ou 

analítica; problemas de empacotamento. 
 

200 

 TOTAL 200 
 

 

         3) MATERIAL A UTILIZAR 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta de 

tinta azul ou preta indelével. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

Deve ser portador de material de desenho (régua, esquadro, compasso e 

transferidor) e de calculadora, científica ou gráfica, de modelo aprovado pelo 

Ministério da Educação. 
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4) CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Nas questões de escolha múltipla se o examinando apresentar mais do que uma 

resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo se a letra transcrita for 

ilegível.  

Uma questão anulada ou não respondida vale zero pontos. 

Nas questões de resposta aberta os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por etapas e / ou por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada 

nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

• A classificação de uma questão não deve ser prejudicada pela utilização 

de dados incorretos obtidos em cálculos anteriores, desde que o grau de 

dificuldade se mantenha. 

• Erros ocasionais, que não alterem significativamente a estrutura ou a 

dificuldade da questão, não devem ser penalizados em mais de 20% da 

cotação atribuída. 

• Na resposta a uma questão cuja resolução pressuponha cálculos ou 

justificações, a simples apresentação do resultado final será cotada com 

zero pontos. 

• Sempre que, na resolução de um problema, houver recurso à calculadora 

gráfica devem ser apresentados todos os elementos recolhidos na sua 

utilização. 

• Algumas questões da prova podem ser corretamente resolvidas por mais 

de um processo. Sempre que o aluno utilize um processo de resolução não 

contemplado nos critérios de correção, será utilizado um critério de 

distribuição da cotação adequado, aplicando-o sempre que surja, na 

mesma questão, ou em outras, uma resolução do mesmo tipo. 

• A cotação de cada alínea será sempre um número inteiro. 
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