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INFORMAÇÃO-PROVA 
 

PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  
 

DISCIPLINA: PORMAT Ano letivo 2021/2022 

 

7º Ano de escolaridade (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

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

disciplina de PORMAT, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo disposto 

no artigo 34º da Portaria nº 223-A/2018, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração  

 
Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Referencial 

Curricular de PORMAT e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral e 

escrita de duração limitada, nomeadamente: 

• Observação e descrição de imagens; 

• Comentário de temas;  

• Regras gramaticais da língua; 

• Resolução de problemas; 

• Elaboração e interpretação de representações gráficas; 

• Interpretação de dados; 

• Exposição de ideias, defesa e argumentação; 

 

Caracterização da prova 

 
Tipo de prova: Prova oral e escrita. 

Cada componente é cotada para 50 pontos. 

A classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes. 
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Caso o aluno não realize uma das componentes, não lhe será atribuída qualquer classificação, pelo 

que ficará reprovado. 

A avaliação das respostas dadas oralmente são registadas numa grelha produzida para avaliar a 

expressão oral (domínio do Português Língua Não Materna – B1); 

As respostas são registadas no enunciado da prova, na componente escrita (domínio da 

Matemática). 

A prova reflete uma visão integradora das diferentes aprendizagens da disciplina e está organizada 

em dois grupos: 

Grupo I - itens do domínio do Português Língua Não Materna – B1 

Grupo II – itens do domínio da Matemática  

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: imagens, temas,  

tabelas, gráficos, mapas, fotografias esquemas, entre outros. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos 

nos documentos curriculares. 

A prova inclui uma componente oral, itens de seleção (predominantemente, de escolha múltipla) e 

itens de construção.  

A resposta à componente oral pode envolver, por exemplo, a descrição de uma imagem, o 

comentário/ apresentação oral de um tema, a resposta a questões diretas sobre determinados 

assuntos. 

A resposta aos itens de construção pode envolver, por exemplo, a apresentação de uma palavra, 

um número ou uma expressão, a produção de um texto com orientação e extensão variáveis, 

a apresentação de um raciocínio demonstrativo ou a apresentação de justificações. 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se nos Quadros 1 e 2. 

 
Quadro 1 – Valorização da cotação – componente escrita 

Domínio 
Cotação (em 

pontos) 

Resposta a questões breves e 
diretas,oralmente 

Números e Operações 5 - 15 

Observação/ descrição de imagens, 
oralmente 

Álgebra 5 - 10 

Comentário/ apresentação de um tema, 
oralmente 

Geometria e Medida 5 - 10 

Organização e Tratamento de Dados 5 - 15 

 

Quadro 2 – Valorização da cotação – componente oral 

Domínio Cotação (em pontos) 
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Oralidade 50 

 

 
Componente Escrita 
 
A prova inclui itens de seleção e itens de construção, de acordo com o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Tipologia de itens  

Tipologia de itens 

ITENS DE SELEÇÃO 
Escolha múltipla 

Associação/correspondência 

ITENS DE CONSTRUÇÃO Resposta curta 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As questões não respondidas oralmente, bem como as respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Se for apresentada mais do que uma 

resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

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.  

As respostas aos itens de seleção que não respeitam a instrução (por exemplo, rodear ou sublinhar a 

opção selecionada em vez de a assinalar com X) são consideradas em igualdade de circunstâncias 

com aquelas em que a instrução é respeitada, desde que seja possível identificar inequivocamente a 

opção selecionada. 

 

Itens de construção 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. A 

resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase, ou a um 

número. 



Informação- Prova Extraordinária de Avaliação — 2022 4 / 4 

 
 

 

Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de justificações ou composições, os critérios 

de classificação das respostas apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Nos itens de construção, deverão ser apresentados todos os passos da resolução, tais como os 

cálculos efetuados. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica 

que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

Material 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

 

O aluno deve ser portador de: 

– material de desenho (lápis, borracha, régua graduada); 

– calculadora que satisfaça cumulativamente as seguintes condições: ter, pelo menos, as funções 

básicas +, -, ×, ÷, raiz quadrada e raiz cúbica; ser silenciosa; não necessitar de alimentação 

exterior localizada; não ter cálculo simbólico (CAS); não ter capacidade de comunicação à 

distância e não ter fita, rolo de papel ou outro meio de impressão.  
 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 
 

Componente escrita – 25 minutos.  

Componente oral – 25 minutos.                                               

 

 


