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Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Fraco Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Ainda não sabe utilizar o 
algoritmo da divisão 
para obter a 
representação em dízima 
de uma fração.

Utiliza o algoritmo da 
divisão para obter a 
representação em dízima 
de uma fração. 

Reconhece se uma fração 
irredutível pode ou não ser 
escrita na forma de fração 
decimal.

Representa sempre que 
possível uma fração 
irredutível, numa fração 
decimal, multiplicando o 
numerador e o 
denominador por 
potências de 2 e de 5. 

Representa uma dízima 
infinita periódica como 
fração e representa na reta 
numérica números 
racionais.

Ainda não efetua 
operações com 
potências de expoente 
natural

Efetua operações com 
potências de expoente 
natural.

Efetua operações com 
potências de expoente 
inteiro e aplica três regras  
(pode não ser na mesma 
expressão).

Efetua operações com 
potências de expoente 
inteiro e aplica quatro 
regras operatórias  (pode 
não ser na mesma 
expressão).

 Aplica todas as regras 
operatórias de potências de 
expoente inteiro e resolve 
problemas  (pode não ser na 
mesma expressão).

Ainda não escreve um 
número em notação 
científica com expoente 
natural

Escreve um número em 
notação científica com 
expoente natural e 
viceversa. 

Escreve em notação 
científica e compara e 
ordena números escritos 
em notação científica.

Opera com números 
escritos em notação 
científica.

Resolve problemas com 
números escritos em 
notação científica e sabe 
operar com as quatro 
operações números escritos 
em notação científico.

Números e 
Operações

Números 
racionais

e
Números reais

Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Disciplina:	Matemática Ciclo	de	ensino:		3º	ciclo

Tema Conteúdo

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Ano	de	escolaridade:	8º	ano



Ainda não reconhece as 
dízimas finitas, o 
conjuntos dos números 
naturais e inteiros 
relativos.

Reconhece as dízimas 
finitas, o conjuntos dos 
números naturais e 
inteiros relativos.

Reconhece todos os tipos 
de dízimas e os números 
reais.

Representa uma dízima 
finita ou infinita periódica 
na reta numérica.

Representa e escreve 
números irracionais na reta 
numérica.

Ainda não determina a 
raiz quadrada e raiz 
cúbica de quadrados e 
cubos perfeitos

Determina a raiz 
quadrada e raiz cúbica de 
quadrados e cubos 
perfeitos.

Simplifica a a raiz quadrada 
e raiz cúbica de quadrados 
e cubos não perfeitos.

Efetua operações com a raiz 
quadrada utilizando as 
propriedades e simplifica-
as.

Simplifica expressões  com a 
raiz quadrada aplicando a 
propriedade distributiva..

Ainda não decompõe um 
triângulo  retângulo pela 
altura relativa à 
hipotenusa 

Decompõe um triângulo  
retângulo pela altura 
relativa à hipotenusa 

Reconhece que a altura de 
um triângulo relativa à 
hipotenusa divide-o em 
dois triângulos 
semelhantes.

Aplica corretamente o 
Teorema de Tales para 
determinar um 
comprimento.

Resolver problemas 
aplicando corretamente o 
Teorema de Tales.

Ainda não identifica os 
lados de um triângulo 
retângulo.

Identifica os lados de um 
triângulo retângulo e 
enuncia o Teorema de 
Pitágoras.

Aplica corretamente o teorema 
de Pitágoras e o seu reciproca

Resolve problemas aplicando o 
Teorema de Pitágoras.

Resolve problemas aplicando o 
Teorema de Pitágoras no plano 
e no espaço.

Geometria	e	
Medida

Vetores,	
translações	e	
isometrias

Ainda não identifica 
segmentos orientados e 
equipolentes.Define um 
vetor. Identifica vetores 
colineares e simétricos. 

Identifica segmentos 
orientados e 
equipolentes.Define um 
vetor. Identifica vetores 
colineares e simétricos. 

Soma um ponto com um 
vetor e soma vetores. 
Constroi e reconhece a 
imagem de uma figura por 
uma translação.

Compõe translações. 
Identifica ou constroi uma 
reflexão deslizante.

Reconhece as propriedades 
das isometrias

Algebra Funções Ainda não associa o 
gráfico cartesiano de 
uma função linear a uma 
reta que contem a 
origem do referencial.

Associa o gráfico 
cartesiano de uma função 
linear a uma reta que 
contem a origem do 
referencial.

Representa graficamente 
uma função linear.

Escreve a equação de uma 
reta que contem a origem 
do referenencial.

Resolve problemas e   
interpreta gráficos em 
contextos diversos.

Álgebra Teorema	de	
Pitágoras

Números e 
Operações

Números 
racionais

e
Números reais



Ainda não associa o 
gráfico cartesiano de 
uma função afim a uma 
reta.

Associa o gráfico 
cartesiano de uma função 
afim a uma reta.

Representa graficamente 
uma função afim. Identifica 
o declive e a ordenada na 
origem de uma reta. 

Determina o declive e a 
ordenada na origem de 
uma reta. Escreve a 
equação de uma reta e 
reconhece que duas retas 
não verticais são paralelas 
quando têm o mesmo 
declive. 

Resolve problemas e   
interpreta gráficos em 
contextos diversos.

Algebra Monómios	e	
polinómios

Ainda não identifica 
monómios, a parte 
numérica, a parte literal 
e o grau do monómio. 
Identifica monómios 
semelhantes e escreve-o 
na forma canónica. 
Determina a soma 
algébrica de monómios 
semelhantes

Identifica monómios, a 
parte numérica, a parte 
literal e o grau do 
monómio. Identifica 
monómios semelhantes e 
escreve-o na forma 
canónica. Determina a 
soma algébrica de 
monómios semelhantes

Escreve um polinómio na 
forma reduzida 
identificando o seu grau. 
Determina o produto de 
um monómio por um 
polinómio.

Determina o produto de 
dois polinómios. Deduz a 
fórmula de um quadrado 
de um binómio e da 
diferença de quadrados. 
Escreve um polinómio na 
forma de quadrado de um 
binómios.

Resolve problemas 
envolvendo a fórmula de 
um quadrado de um 
binómio e diferença de 
quadrados. Fatoriza 
polinómios colocando 
factores comuns em 
evidência e/ou utilizando os 
casos notáveis da 
multiplicação de 
polinómios.

Algebra Equações	
incompletas	de	
2ºgrau.	Lei	do	
anulamento	do	

produto.

Ainda não identifica 
equações do 2º grau 
com uma inógnita 
incompletas.

Identifica equações do 2º 
grau com uma inógnita 
incompletas.

Aplica a lei do anulamento 
do produto na resolução de 
equações. Resolve 
equações do 2º grau 
simples. 

Resolve equações do 2º 
grau incompletas.

Resolve problemas 
envolvendo equações do 2º 
grau.



Algebra Equações	
literais	e	
sistemas.

Ainda não identifica 
equações literais.

Identifica equações 
literais.

Resolve equações literais. 
Identifica sistemas de duas 
equações do 1º grau com 
duas incógnitas. Verifica se 
um dado par ordenado de 
números reais é solução de 
um sistema. Identifica as 
soluções do sistema dadas 
as representações gráficas 
das retas.

Resolve sistemas de duas 
equações do 1º grau 
utilizando o método de 
substituição e classifica-os.

Resolve problemas 
utilizando sistemas de duas 
equações do 1º grau com 
duas incógnitas. 

Organização	
e	tratamento	
de	dados

Medidas	de	
dispersão

Ainda não determina a 
mediana de um 
conjunto de dados 
numéricos.

Determina a mediana de 
um conjunto de dados 
numéricos.

Determina os quartis de um 
conjunto de dados 
numéricos. Determina a 
amplitude interquartis

Reconhece e aplica as 
propriedades dos quartis. 
Constroi um diagrama de 
extremos e quartis.

Interpreta um diafgrama de 
extremos e quartis e resolve 
problemas envolvendo a 
analisa  dados 
representados em gráficos 
diversos e em diagramas de 
extremos e quartis.


