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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Matemática (62)                            MAIO DE 2020 

 
Prova de 2020 

6.º Ano                                                                                                    2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar informações da Prova de Equivalência à Frequência do 6.º ano do ensino 

básico da disciplina de Matemática, a realizar em 2020. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova (características e estrutura); 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação  
 

• Números e operações 

 

Números racionais positivos  

Simplificação de frações; Frações irredutíveis; Redução de duas frações ao mesmo denominador; 

Ordenação de números racionais; Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais não 

negativos representados na forma de fração; Representação de números racionais na forma de numerais 

mistos; adição e subtração de números racionais representados por numerais mistos; Aproximações e 

arredondamentos de números racionais; Problemas de vários passos envolvendo números racionais 

representados na forma de frações, dízimas, percentagens e numerais mistos. 

 

 

Números naturais 

Critérios de divisibilidade por 3, 4 e 9; Determinação do máximo divisor comum de dois números naturais 

por inspeção dos divisores de cada um deles; Números primos entre si; números obtidos por divisão de dois 

dados números pelo respetivo máximo divisor comum; irredutibilidade das frações de termos primos entre 

si; Determinação do mínimo múltiplo comum de dois números naturais por inspeção dos múltiplos de cada 

um deles; Relação entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de dois números; Problemas 



 
     

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 
 

envolvendo o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum de dois números; Números 

primos; Crivo de Eratóstenes; Teorema fundamental da aritmética e aplicações. 

 

•  Geometria e Medida 

 

 Ângulos, paralelismo e perpendicularidade 

Bissetriz de um ângulo; construção com régua e compasso; Ângulos complementares e suplementares; 

Igualdade de ângulos verticalmente opostos; Ângulos correspondentes e paralelismo; Ângulos internos, 

externos e pares de ângulos alternos internos e alternos externos determinados por uma secante num par 

de retas concorrentes; relação com o paralelismo.  

 

Triângulos e quadriláteros 

Ângulos internos, externos e adjacentes a um lado de um polígono; Ângulos de um triângulo: soma dos 

ângulos internos, relação de um ângulo externo com os internos não adjacentes e soma de três ângulos 

externos com vértices distintos; Triângulos acutângulos, obtusângulos e retângulos; hipotenusa e catetos 

de um triângulo retângulo; Ângulos internos de triângulos obtusângulos e retângulos; Paralelogramos; 

ângulos opostos e adjacentes de um paralelogramo; Critérios de igualdade de triângulos: critérios LLL, LAL 

e ALA; construção de triângulos dados os comprimentos de lados e/ou as amplitudes de ângulos internos; 

Relações entre lados e ângulos num triângulo ou em triângulos iguais; Igualdade dos lados opostos de um 

paralelogramo; Desigualdade triangular; altura de um triângulo e de um paralelogramo; Problemas 

envolvendo as noções de paralelismo, perpendicularidade, ângulos e triângulos. 

 

Área 

Área de retângulos; Fórmulas para a área de paralelogramos e triângulos;  

Problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas; Fórmula para o perímetro do círculo; 

Fórmula para a área do círculo; Problemas envolvendo o cálculo de perímetros e áreas de polígonos e 

círculos. 

 

Amplitude de ângulos 

Medidas de amplitudes de ângulos; Utilização do transferidor para medir amplitudes de ângulos e para 

construir ângulos de uma dada medida de amplitude.  

 

Sólidos geométricos e propriedades  

Prismas; prismas oblíquos e regulares; Pirâmides; Bases, faces laterais e vértices de prismas e pirâmides;  

Pirâmides regulares; Cilindros; bases, eixo, geratrizes e superfície lateral de um cilindro; Cones; base, 

vértice, eixo, geratrizes e superfície lateral de um cone; Cilindros e cones retos; Relação entre o número de 

arestas e de vértices de um prisma (ou pirâmide) e da respetiva base; Poliedros convexos; Relação de Euler; 

Planificações de sólidos; Problemas envolvendo sólidos geométricos e respetivas planificações. 
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Volume  

Fórmulas para o volume do paralelepípedo retângulo e do cubo com dimensões de medida racional; Fórmula 

para o volume do cilindro reto; Problemas envolvendo o cálculo de volumes de sólidos. 

 

Isometrias do plano   

Reflexão axial como isometria; eixos de simetria; a bissetriz de um ângulo como eixo de simetria; Rotação 

de sentido positivo ou negativo como isometria; Imagem de um segmento de reta por uma isometria; 

Construção de imagens de figuras planas por reflexões axiais e por rotações; Simetrias de rotação e de 

reflexão; Problemas envolvendo as propriedades das isometrias e utilizando raciocínio dedutivo; Problemas 

envolvendo figuras com simetrias de rotação e de reflexão axial. 

 

• Álgebra 

 

Expressões algébricas e propriedades das operações  

Prioridades convencionadas das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; utilização de 

parêntesis; Propriedades associativa e comutativa da adição e multiplicação e propriedades distributivas da 

multiplicação em relação à adição e subtração; Elementos neutros da adição e da multiplicação e elemento 

absorvente da multiplicação de números racionais não negativos; Utilização do traço de fração com o 

significado de quociente de números racionais; Inversos dos números racionais positivos; Produto e 

quociente de quocientes de números racionais; inverso de um produto e de um quociente de números 

racionais; Cálculo de expressões numéricas envolvendo as quatro operações aritméticas e a utilização de 

parêntesis; Linguagem natural e linguagem simbólica 

 

Potências de expoente natural  

Potência de base racional não negativa; Regras operatórias das potências de base racional não negativa;  

Prioridade das operações; Linguagem simbólica e linguagem natural em enunciados envolvendo potências. 

 

Sequências e regularidades  

Determinação de termos de uma sequência definida por uma lei de formação recorrente ou por uma 

expressão geradora; Determinação de expressões geradoras de sequências definidas por uma lei de 

formação recorrente; Problemas envolvendo a determinação de uma lei de formação compatível com uma 

sequência parcialmente conhecida. 

 

 

Proporcionalidade direta  

Noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de proporcionalidade direta; Proporções; 

extremos, meios e termos de uma proporção; propriedades; regra de três simples; Escalas em mapas;  
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Problemas envolvendo a noção de proporcionalidade direta entre grandezas mutuamente dependentes. 

 

• Organização e Tratamento de Dados 

 

 Gráficos cartesianos  

Referenciais cartesianos; Abcissas, ordenadas e coordenadas; Gráficos cartesianos. 

 

Representação e tratamento de dados 

Tabelas de frequências absolutas e relativas; Gráficos de barras e de linhas; Média aritmética; Problemas 

envolvendo a média e a moda; Problemas envolvendo dados em tabelas, diagramas e gráficos; População 

e unidade estatística; Variáveis quantitativas e qualitativas; Gráficos circulares; Análise de conjuntos de 

dados a partir da média, moda e amplitude; Problemas envolvendo dados representados de diferentes 

formas. 

 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 

momento de realização da prova. 

Tipologia de itens 

• Questões de escolha múltipla de resposta única  

• Questões de V e F 

• Completamento 

• Ordenação 

• Associação 

• Questões de resposta curta 

• Questões de resposta restrita 

 

3. Critérios gerais de classificação 
 

• As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
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• Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), será considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

• Nos itens de escolha múltipla só será atribuída cotação total às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta. 

• Nos itens de ordenação só será atribuída cotação total às respostas que apresentem a sequência 

integralmente correta e completa; não há lugar a classificações intermédias. 

• Os critérios de classificação dos itens de resposta curta e restrita poderão apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

 

 

4. Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

5. Material autorizado 
 

Caneta ou esferográfica azul ou preta, lápis, borracha, calculadora, régua graduada, compasso, esquadro, 

transferidor. 

 

 

 

 

 

                                                            Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
 


