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Parecer da Sociedade Portuguesa de Matemática  

sobre o Exame Nacional de Matemática do Ensino Básico – 3º ciclo 

Prova 92, 1ª Fase – 21 de junho de 2012 

 

A prova hoje realizada cobre corretamente os diversos conteúdos programáticos do 3.º 

ciclo, está bem construída e tem uma extensão adequada ao tempo de resolução 

previsto. Em particular, a Sociedade Portuguesa de Matemática congratula-se pelo 

facto de, pela primeira vez, o enunciado não apresentar itens demasiado palavrosos,  

com contextualizações abusivas ou falsas aplicações ao mundo real. 

Uma análise item a item mostra que o grau de complexidade do presente exame é 

ligeiramente superior ao da prova realizada em 2011. Apesar de se enquadrar na 

evolução muito positiva a que se tem assistido nos últimos três anos, pensamos que se 

poderia ter dado este ano um salto um pouco maior em termos de exigência, por forma 

a que se possa garantir, por exemplo, que um aluno que obtém um bom resultado está 

convenientemente preparado para o Ensino Secundário. Em particular, certas questões, 

por se limitarem a avaliar definições (itens 10, 13.3) ou procedimentos demasiado 

elementares (item 6), poderiam ter sido omitidas. 

Constatou-se, após a divulgação pelo GAVE dos resultados do teste intermédio 

aplicado no passado mês de maio, que apenas 11,43% dos alunos portugueses que 

frequentam o 9.º ano de escolaridade conseguem efetuar corretamente um 

procedimento totalmente elementar envolvendo a definição de potência de expoente 

negativo. A Sociedade Portuguesa de Matemática espera que esta situação tenha sido 

entretanto corrigida e que os alunos agora avaliados obtenham resultados bem 

superiores no item 5.  

Em resumo, a Sociedade Portuguesa de Matemática considera esta prova adequada nas 

suas várias vertentes, esperando uma continuidade, no próximo ano letivo, dos 

progressos que têm vindo a ser feitos. 
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O Gabinete do Ensino Básico e Secundário   

da Sociedade Portuguesa de Matemática 

 

 

Para mais informações, por favor contactar: 

Gabinete de Comunicação: Sílvia Dias, 21 795 1219 / 960 131 220, imprensa@spm.pt 
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