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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE 
POR MÓDULOS 

MATRIZ DE EXAME 

(AVALIAÇÃO DO REGIME NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO) 

Duração da Prova: 135 minutos                                                         Modalidade: Prova Escrita 

 

Disciplina 

MATEMÁTICA A 

 

Módulo 1,2,3 

 

ESTRUTURA DA PROVA E COTAÇÕES: 

• A prova tem dois tipos de questões:  

o Oito itens em que o aluno selecionará apenas uma de quatro respostas possíveis, 

o As restantes são de resposta aberta com diversas alíneas. 

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

• As cotações distribuem-se de acordo com o seguinte critério: nas questões de escolha múltipla, cada resposta certa vale 5 pontos e uma questão anulada e/ou não respondida vale 0 pontos; 

a segunda parte vale 160 pontos. 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) Totais das cotações 

Itens de seleção Escolha múltipla 8 5 40 

Itens de construção Resposta restrita 10 a 14 12 a 20 160 

    200 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO: 

• O aluno não será penalizado duplamente pelo mesmo erro, sendo que valores decorrentes de um erro serão corrigidos de acordo com o novo valor encontrado. 

• Erros ocasionais de cálculo que não alterem a estrutura ou o grau de dificuldade da questão não serão penalizados em mais de 10% da cotação da questão. 

• Na resposta a uma questão cuja resolução pressuponha cálculos e/ou justificações, a simples apresentação do resultado final não será cotada (zero pontos). 

• Há questões que podem ser corretamente resolvidas por mais de um processo. Caberá ao professor que corrige a prova adotar um critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os 

conhecimentos revelados quando a resolução não estiver totalmente correta. 

 

MATERIAL A UTILIZAR: 

• Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

• Material de desenho (régua, esquadro, compasso e transferidor). 

• Calculadora simples, científica ou gráfica de modelo aprovado pelo Ministério da Educação. 

• Não é permitido o uso de lápis, “esferográfica-lápis”, corretor ou tinta vermelha. 
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CONTEÚDOS/ OBJETIVOS: 

 

 

 

 


