
ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA – SINTRA 
     ENSINO RECORRENTE DE NÍVEL SECUNDÁRIO POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

                                        CURSO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS                              DISCIPLINA : MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 

ANO: 10.º - MÓDULO: 2 – Estatística                                       DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA - FREQUÊNCIA NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO 

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS ESTRUTURA  COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Estatística 

• Identificar população e amostra; 

• Identificar e classificar a variável estatística; 

• Interpretar informação transmitida através de 
tabelas, gráficos, figuras e esquemas; 

• Construir tabelas de frequência; 

• Representar graficamente cada um dos tipos 

de dados; 

• Organizar a informação extraída de conjuntos 

de dados; 

• Organizar dados em classes; 

• Construir e interpretar gráficos; 

• Identificar e calcular medidas de localização, 

com e sem calculadora gráfica; 

• Identificar e calcular medidas de dispersão; 

• Classificar distribuições; 
• Analisar criticamente dados, informações e 

resultados obtidos; 

• Esboçar a reta de regressão linear; 

• Reconhecer a existência, ou não, de 

associação entre duas variáveis e interpretar o 

tipo e a força da associação entre duas 

variáveis; 

• Utilizar meios de apoio ao cálculo. 

 

 

 

Conceitos básicos de 
análise de dados  

15-25 pontos 

 

 

Análise univariada  

135-145 pontos 

 

 

 

 

 

 
Análise bivariada  

35-45 pontos 

 

A prova é composta por itens de 

resposta restrita ou de resposta 

extensa, subdivididos em várias 

alíneas. 
 

Em algumas das alíneas pode ser 

pedida a elaboração de uma 

composição. 

 

Em cada item, o aluno deverá 

apresentar o seu raciocínio de 

forma clara, indicando todos os 

cálculos que tiver que efetuar e 

todas as justificações necessárias 

e/ou pedidas. 

 
O aluno deverá respeitar sempre 

qualquer instrução relativa ao 

método a utilizar na resolução de 

uma alínea. 

 

Sempre que, na resolução de um 

problema, o aluno recorrer à sua 

calculadora, deverá apresentar 

todos os elementos recolhidos na 

sua utilização.  

 

 

 

 

 
A prova é 

cotada de 0 a 

200 pontos, 

sendo a 

classificação 

final expressa 

na escala de 0 

a 20 valores. 

 

As cotações da 

prova serão 

colocadas na 
última página 

do enunciado. 

A cotação de cada alínea será sempre um 

número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser 

claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos.  

Se o aluno apresentar mais do que uma 

resposta para a mesma questão, deve ser vista 

e classificada apenas a que se encontra em 

primeiro lugar na folha de respostas. 

Numa alínea em que sejam exigidas 

justificações e/ou cálculos para a sua 

resolução, se o aluno se limitar a apresentar o 

resultado final, a cotação deve ser de “0”(zero). 

Nas alíneas em que é pedida a elaboração de 

uma composição, cerca de 10% da cotação 

será atribuída à utilização da língua 
portuguesa. 

Erros de cálculo provocados por enganos 

ocasionais, devem ser desvalorizados em um 

ponto; erros que revelem desconhecimento de 

conceitos, regras ou propriedades devem ser 

desvalorizados em, pelo menos, metade da 

cotação. 

A utilização de dados incorretos obtidos em 

etapas anteriores, não poderá prejudicar a 

classificação, desde que o grau de dificuldade 

não diminua. 

Observações: É obrigatório o uso de folha própria para a prova. Não é permitido o uso de corretor.  

                         É permitida a calculadora gráfica (modelo aprovado pelo MEC) e material de desenho. Aprovada em reunião do Grupo de 
30/01/2020 

 


