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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 e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

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 de uma 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 em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. Caso o aluno cometa apenas uma troca na ordenação, é atribuída metade da 

cotação. 

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 do item é atribuída às respostas 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. 

Salvo indicação em contrário no critério específico, à classificação do item deve ser aplicada a desvalorização 

correspondente a erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares.  

 
Por níveis de desempenho 

Indica-se uma descrição para cada nível e a respetiva pontuação. Cabe ao professor classificador enquadrar a 

resposta do aluno numa das descrições apresentadas, sem atender a erros de cálculo que não coloquem em causa, 

nos respetivos contextos, o sentido do número e/ou o sentido das operações envolvidas. 

Salvo indicação em contrário no critério específico, à classificação a atribuir à resolução destes itens deve ser 
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aplicada a desvalorização de 1 ponto por erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares 

(independentemente do número de erros cometidos). 

 

Por etapas de resolução do item  

Indica-se uma descrição de cada etapa e a respetiva pontuação. A classificação a atribuir à resposta é a soma das 

pontuações obtidas em cada etapa. 

Em cada etapa, a pontuação a atribuir, salvo indicação em contrário no critério específico de classificação, deve 

ser: 

 a pontuação indicada, se a etapa estiver inteiramente correta ou, mesmo não o estando, se as incorreções 

resultarem apenas de erros de cálculo que não coloquem em causa, nos respetivos contextos, o sentido do 

número e/ou o sentido das operações envolvidas; 

 zero pontos, nos restantes casos.  

No caso de o aluno cometer um erro numa das etapas, as etapas subsequentes devem ser pontuadas de acordo 

com o parágrafo anterior. 

Se, apesar do erro cometido, o grau de dificuldade das etapas subsequentes se mantiver, a pontuação dessas 

etapas continua a ser a indicada. 

Se, em virtude do erro cometido, o grau de dificuldade das etapas subsequentes diminuir significativamente, a 

pontuação dessas etapas deve ser metade da indicada, arredondada por defeito. 

Pode acontecer que um aluno, ao resolver um item, não explicite todas as etapas previstas nos critérios 

específicos de classificação. Todas as etapas não expressas pelo aluno, mas cuja utilização e/ou conhecimento 

estejam implícitos na resolução apresentada, devem ser pontuadas com a pontuação total para elas prevista. 

Salvo indicação em contrário no critério específico, à classificação a atribuir à resolução destes itens deve ser 

aplicada a desvalorização de 1 ponto por erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares 

(independentemente do número de erros cometidos). 

Alguns itens da prova podem ser corretamente resolvidos por mais do que um processo. Sempre que o aluno 

utilizar um processo de resolução que não esteja previsto no critério específico de classificação, cabe ao professor 

classificador, tendo como referência os níveis de desempenho ou as etapas de resolução do item previstos nos 

critérios específicos e as respetivas pontuações, adotar um critério de distribuição da cotação total do item e 

utilizá-lo em situações idênticas. 
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Critérios Específicos de Classificação 

(componente escrita) 

 
CADERNO 1 

Itens 
Nº DESCRITORES 

COTAÇÃO 
(pontuação) 

1. 
O aluno responde corretamente: 
Setenta e nove milhões, quinhentas e oitenta mil, duzentas e quatro unidades. 

4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

2.1. 
O aluno responde corretamente: 5  2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

2.2. 
O aluno responde corretamente: 8  2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

2.3. 
O aluno responde corretamente: 

7 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 3 centenas, 8 dezenas, 2 unidades. 
2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

3.1 
O aluno responde corretamente: 865431 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

3.2 
O aluno responde corretamente: 134568 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

4. 
O aluno responde corretamente: 124 + 225 = 349 3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

5. 

O aluno responde corretamente: 
… 1260 – 1255 – 1250 – 1245 
… 600 – 750 – 900 – 1050 

4 

O aluno responde corretamente a uma sequência. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

6. 

O aluno responde corretamente: 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

http://pintandoecolorindo.com.br/wp-content/uploads/2012/11/relógio-sem-ponteiros-para-atividades.jpg
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7.  

O aluno assinala corretamente no quadro todos os números: 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37  38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47  48 49 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

7. 1. 

O aluno responde corretamente: F; V. 2 

O aluno responde corretamente a um item. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

8. 
O aluno pinta corretamente: 1 quadrado e 4 triângulos. 4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

9. 
O aluno apresenta uma estratégia válida e assinala corretamente: 720 : 2 = 360  4 

O aluno responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada. 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

10. 1. 

O aluno responde corretamente: “Cubo, prisma pentagonal e  prisma triangular.” 4 

O aluno identifica e nomeia dois poliedros. 2 

O aluno identifica e nomeia um poliedros. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

10. 2. 
O aluno responde corretamente: “O sólido C tem 10 vértices.” 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

10. 3. 
O aluno responde corretamente: “O sólido F tem 9 arestas.” 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

11. 
O aluno completa corretamente o friso. 4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

12. 

O aluno desenha corretamente a sequência relativa ao 4º termo: 

     

     

    

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 
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12.1. 
O aluno responde corretamente: “O 4.º termo tem 15 quadradinhos.” 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

13. 

O aluno faz corretamente a simetria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

 

CADERNO 2 

 

14.1. 
O aluno responde corretamente: “A construção B.” 3 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

15.1. 

O aluno apresenta uma estratégia válida e responde corretamente: 

“A embalagem de leite dá para 3 dias.”  
3 

O aluno responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

15.2. 

O aluno apresenta uma estratégia válida e responde corretamente: 

“No mês de março, em casa do Duarte, gastam-se 62 litros de leite.”  
3 

O aluno responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

16. 
O aluno responde corretamente: Um peso de 30 Kg. 4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

17. 

O aluno responde corretamente: 

Área B: 6 Área C: 8 
 

3 

O aluno responde corretamente a um item. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

18.1. 

O aluno apresenta uma estratégia válida e responde corretamente: 

“A Ana teve de pagar 4,10 euros.”  
4 

O aluno responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada. 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

18.2. 

O aluno apresenta uma estratégia válida e responde corretamente: 

“A Ana recebeu de troco 15,90 euros.”  
4 

O aluno responde corretamente, sem apresentar uma explicação adequada. 2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

19. 
O aluno responde corretamente: 18 gramas. 4 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

a 
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Nota: Para a classificação da Prova de Equivalência à Frequência de Matemática, será fornecido ao professor classificador, 

uma pen com uma grelha em excel com os critérios específicos para a classificação da prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1. 

Constrói corretamente o gráfico: 
 

 
 

6 

Por cada barra desenhada corretamente. 1 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

20.2. 
O aluno e responde corretamente: “Foram requisitados mais livros na 6.ª feira.”  2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

20.3. 
O aluno e responde corretamente: 

 “Foram requisitados a mesma quatidade de livros na  2.ª e 5.ª feira.”  
2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 

20.4. 
O aluno e responde corretamente: “Foram requisitados mais 40 livros.”  2 

Dá outra resposta ou não responde. 0 
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COTAÇÕES 

CADERNO 1 

1. .............................................................................................................................. 4 
2.1. .............................................................................................................................. 2 
2.2. .............................................................................................................................. 2 
2.3. .............................................................................................................................. 2 
3.1. .............................................................................................................................. 2 
3.2. .............................................................................................................................. 2 

4. .............................................................................................................................. 3 
5. .............................................................................................................................. 4 
6. .............................................................................................................................. 4 
7. .............................................................................................................................. 4 

7.1. .............................................................................................................................. 2 
8. .............................................................................................................................. 4 
9. .............................................................................................................................. 4 

10.1. .............................................................................................................................. 4 
10.2. .............................................................................................................................. 2 
10.3. .............................................................................................................................. 2 

11. .............................................................................................................................. 4 
12. .............................................................................................................................. 2 

12.1. .............................................................................................................................. 2 
13. .............................................................................................................................. 5 

     60 pontos 
      

   Subtotal (caderno 1)  60 pontos 

 
 

CADERNO 2 

   
14.1. .............................................................................................................................. 3 

15.1. .............................................................................................................................. 3 

15.2. .............................................................................................................................. 3 

16. .............................................................................................................................. 4 

17. .............................................................................................................................. 3 

18.1. .............................................................................................................................. 4 

18.2. .............................................................................................................................. 4 

19. .............................................................................................................................. 4 

20.1. .............................................................................................................................. 6 

20.2. .............................................................................................................................. 2 

20.3. .............................................................................................................................. 2 

20.4. .............................................................................................................................. 2 

   Subtotal (caderno 2)  40 pontos 

      

   Total (caderno 1+ caderno 2)  100 pontos 

 


