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MATRIZ DE PROVA RECUPERAÇÃO – ÉPOCA DE SETEMBRO 
Disciplina: Matemática 

Conteúdo temática 

Módulo/UFCD: 
A1- Geometria 

 

MODALIDADE 

• Escrita 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

• A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 

resposta restrita). 

• Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

figuras e gráficos.  

• A prova é cotada para 200 pontos. 

• A prova inclui o formulário anexo a este documento. 

DURAÇÃO 

• A prova tem a duração de 60 minutos. 

CONTEÚDOS 

1. Resolução de problemas de geometria no plano e no espaço  

•  padrões geométricos planos (frisos);  

• pavimentações regulares;  

• problemas de empacotamento;  

• composição e decomposição de figuras tridimensionais;  

2. O método das coordenadas para estudar geometria no plano e no espaço  

• Referenciais cartesianos ortonormados no plano e no espaço.  

• Correspondência entre o plano e ℝ2 entre o espaço e ℝ3. 

• Equação reduzida da reta no plano e equação 𝑥 = 𝑥0. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

• O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada um dos itens implica a 

desvalorização total da resposta. 

• Nos itens de construção existem situações passíveis de desvalorização na classificação da resposta, 

como por exemplo simbologia incorreta do ponto de vista formal ou redações ambíguas;  

• É atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que o aluno apresente: 

o mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta); 

o o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis; 

o A ambiguidade e/ou a ilegibilidade da resposta. 

MATERIAL 

• As respostas são registadas no enunciado a fornecer. 

• Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 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 aluno deve ser portador de material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua e compasso) 

e de calculadora (científica ou gráfica) ou smartphone com uma aplicação que simule uma 

calculadora.  

• Não é permitido o uso de corretor.
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