
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FERREIRA DIAS, AGUALVA - SINTRA 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA     

A1: Geometria 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

MATRIZ DA PROVA 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
CONTEÚDOS 

 
ESTRUTURA DA PROVA 

 

COTAÇÕES 

 

CRITÉRIOS 

 

 Resolver problemas usando raciocínios geométricos, 

análise crítica, conjecturas e respectiva verificação. 

 Conhecer os modos de definir um plano. 

 Conhecer simbologia (recta AB, segmento de recta [AB], 

…). 

 Desenhar e identificar frisos e pavimentações usando 

transformações geométricas. 

 Conhecer termos e conceitos da geometria elementar 

(polígonos regulares, poliedro, eixo de simetria, …). 

 Desenhar e identificar secções feitas em sólidos por 

planos e determinar as respectivas áreas e perímetros. 

 Calcular a amplitude de um ângulo interno e de um ângulo 

externo de um polígono regular. 

 Conhecer sólidos de Platão e identificar as suas principais 

características. 

 Calcular perímetros, áreas e volumes de figuras 

geométrica. 

 Resolver problemas de empacotamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

geométricos 

50% 

 

A prova é constituída por 

duas partes: 

- A primeira parte consta 

de cinco questões de 

escolha múltipla. 

- A segunda parte é 

constituída por questões 

de desenvolvimento. 

 

Na 1a parte, para cada uma 

das questões de escolha 

múltipla, o aluno deverá 

escolher a resposta correta 

entre as 4 alternativas que 

lhe são apresentadas e 

escrevê-la na sua folha de 

prova assim como a letra que 

lhe corresponde. 

 

A prova é 

cotada de 0 a 

200 pontos, 

sendo a 

classificação 

final expressa 

na escala de 0 a 

20 valores. 

 

1 a Parte: 

Cada resposta 

certa vale 9 

pontos. 

Uma questão, 

anulada, errada 

ou não 

respondida 

vale 0 pontos. 

 

 

A cotação de cada 

alínea será um 

número inteiro. 

 

 Os enganos 

ocasionais de contas, 

que não alterem 

sensivelmente a 

estrutura ou a 

dificuldade da 

questão, 

corresponderão a um 

desconto que não 

deverá exceder 20% 

da cotação máxima da 

alínea. 

 



 
OBJETIVOS 

 

 

CONTEÚDOS 
 

ESTRUTURA DA PROVA 
 

COTAÇÕES 

 

 
CRITÉRIOS 

 

 Representar pontos no plano. 

 Escrever as coordenadas de um ponto assinalado num 

referencial cartesiano. 

 Determinar, no plano, as coordenadas de um ponto 

simétrico de outro em relação aos eixos coordenados, a 

rectas paralelas a estes, às bissectrizes dos quadrantes e à 

origem. 

 Determinar, no espaço, as coordenadas de um ponto 

simétrico de outro em relação aos eixos coordenados, aos 

planos coordenados e à origem. 

 Escrever as coordenadas de pontos dos eixos e dos planos 

coordenados.  

 Escrever as coordenadas de um ponto no espaço. 

 Escrever a equação de uma reta paralela a um dos eixos 

coordenados. 

 Escrever a equação das bissetrizes dos quadrantes. 

 Representar geometricamente, no plano, o lugar 

geométrico definido por uma condição. 

 Escrever uma condição que defina um lugar geométrico 

assinalado no plano. 

 Escrever a equação de planos perpendiculares aos eixos 

coordenados. 

 Escrever a equação reduzida da reta no plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenciais no 

Plano e no Espaço 

50% 

 

 

O aluno só pode selecionar 

uma resposta para cada 

questão; caso contrário essa 

resposta será anulada, o 

mesmo acontecendo, em caso 

de leitura ambígua. 

 

Na 2ª parte em cada questão, 

o aluno deverá apresentar o 

raciocínio realizado, bem 

como os cálculos efectuados e 

justificações pedidas ou que o 

aluno entenda que deve dar. 

Uma das questões será uma 

composição matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Parte: 

Vale 155 

pontos 

 

 A classificação não 

será prejudicada pela 

utilização de dados 

incorretos, obtidos 

em cálculos 

anteriores, desde que 

o grau de dificuldade 

se mantenha. 

 Há questões que 

podem ser 

corretamente 

resolvidas por mais 

de um processo. 

Caberá ao professor 

que corrige a prova 

adotar um critério 

para fracionar as 

cotações de modo a 

contemplar os 

conhecimentos 

revelados quando a 

resolução não estiver 

totalmente correta. 

 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: Caneta azul ou preta. Calculadora científica gráfica. Régua, esquadro e compasso. 
 

OBSERVAÇÕES: Não é permitido o uso de corretor nem de formulários.  

                                   Não é permitida troca de material durante a prova nem será fornecida qualquer  

                                   calculadora pela Escola. 

Aprovada em reunião de grupo de: 

10/11/2016 

 


