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Projeto Testes Intermédios 2016/2017 

 

Informação – Teste Intermédio de Ciências Naturais e Matemática 

 

Ano de escolaridade 5.º ano 

Data  2 de maio de 2017 

Duração 90 minutos 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Acompanhar o desenvolvimento do currículo nas diferentes áreas, providenciando informação regular 

ao sistema educativo;  

Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos 

encarregados de educação e aos próprios alunos; 

Potenciar uma intervenção pedagógica atempada visando ultrapassar as dificuldades identificadas nas  

aprendizagens de cada aluno. 

 

TEMAS/CONTEÚDOS 

Estrutura / Conteúdos Tipologia dos itens 
Peso por item  

(pontos) 

 

A água, o ar, as rochas e o solo - Materiais 

terrestres 

 

- Verdadeiro / Falso 

- Escolha múltipla 

- Correspondência/Associação 

- Resposta curta 

- Resposta restrita 

 

25 

 

Diversidade de seres vivos e suas 

interações com o meio 

 

25 

 

Números e Operações 

 

20 a 40 

 

Geometria e Medida 

 

 

15 a 25 

 

 

Álgebra 

 

 

15 a 25 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova tem como referência os documentos curriculares em vigor, avaliando aprendizagens 

desenvolvidas nos domínios que constam no parâmetro temas/conteúdos.  

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios de cada tema organizador, privilegiando, 

sempre que possível, uma abordagem interdisciplinar.  

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no enunciado.  

Os suportes usados podem ser de carácter teórico e experimental. 

São apresentados suportes de natureza diversa, como textos, tabelas, mapas e gráficos. 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo 

item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

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

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos (podem ser atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas). 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas (podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas). 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas (a cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação). 

As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando a resolução do item exige a 

apresentação de cálculos ou de justificações, são classificadas com zero pontos. 

A classificação a atribuir às respostas aos itens de construção está sujeita a desvalorizações devido a, 

por exemplo, ocorrência de erros de cálculo numérico, apresentação de cálculos intermédios com um 

número de casas decimais diferente do solicitado ou com um arredondamento incorreto, apresentação 

do resultado final numa forma diferente da solicitada ou com um arredondamento incorreto e utilização 

de simbologia ou de expressões incorretas do ponto de vista formal. 

 

MATERIAL 

Necessário: 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 

 Lápis, borracha e apara-lápis; 

 Material de desenho e de medição (régua graduada, compasso, esquadro e transferidor). 
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Não permitido: 

 Corretor (em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende que não 

seja classificado); 

 Calculadora. 

 

DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 


