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PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA: Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
 Ano letivo 2020/ 2021 

10º Ano de escolaridade (Portaria nº226-A/2018 de 7 de agosto) 

 

      O presente documento divulga informação-prova relativa à prova extraordinária de 

avaliação da disciplina de MACS, a realizar em 2021, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 
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1. Objeto de avaliação 
 

1.1. Conteúdos 

A prova tem por referência o Programa de Matemática aplicada às Ciências 

Sociais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os temas incluídos nos programas do 10º ano 

de escolaridade. 

A resolução dos itens da prova pode envolver:  

 produção de textos com conteúdos matemáticos; interpretação e resolução de 

situações do quotidiano (simplificadas), recorrendo a modelos matemáticos. 

 aplicação e comparação de diversos métodos eleitorais;  

 aplicação de métodos para obter uma partilha equilibrada;  

 interpretação e construção de tabelas e gráficos de dados estatísticos; 

 determinação/interpretação de percentis, mediana, quartis, média, moda, 

desvio padrão. 

 análise gráfica de dados bidimensionais, interpretação e determinação do 

coeficiente de correlação linear; 

 determinação da reta de regressão linear e utilização para fazer estimativas; 

 cálculo de impostos, inflação, juros, créditos e cartões bancários e outros 

investimentos financeiros. 

2. Caracterização da prova 
 

 2.1. Características, estrutura e cotações 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, 
tabelas, figuras e gráficos.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do 
programa.  

A resposta a cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a 
mais do que um dos temas do programa.  

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de 
construção (por exemplo, resposta restrita, resposta extensa).  

A prova é cotada para 200 pontos. 
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Distribuição da Cotação 

Temas Cotação (em pontos) 

Métodos de apoio à decisão (teoria matemática das 
eleições, teoria da partilha equilibrada)  

40 

Estatística  140 

Modelos financeiros 20 

A prova não inclui formulário. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

3.1.  Fatores de penalização das respostas 

O aluno é penalizado em um ponto, por erros de arredondamentos ou erros de 
cálculos simples. 

 

4. Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento 
de ensino (modelo oficial).  

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de 
tinta indelével azul ou preta. O uso de lápis só é permitido nas construções 
que envolvam a utilização de material de desenho, devendo o resultado final 
ser apresentado a tinta.  

O examinando deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, 
borracha, régua), assim como de uma calculadora gráfica.  

A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de 
Educação.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 
minutos.  

 

Os professores responsáveis: Maria Alice Rodrigues  

                            Paula Susana Gonçalves 

 


