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INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova, a nível de escola, do Ensino Profissional, 

disciplina de Matemática - módulo A2. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto da avaliação 

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios de Classificação 

• Material; 

• Duração. 

1 – Objeto da avaliação 

 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Matemática dos Cursos Profissionais de Nível Secundário, e, tem por referência o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais enquadradas e articuladas 

nesse mesmo Perfil.  

A aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, e a sua mobilização em 

contextos matemáticos e não matemáticos são objetivos essenciais associados aos conteúdos de 

aprendizagem do módulo. 

A avaliação, realizada através de uma prova escrita com duração de 90 minutos, só permite avaliar parte 

dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode implicar a 

mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

Objetivos de Aprendizagem 

-Interpretar gráficos que traduzem situações reais; 

-Fazer o estudo de funções, (domínio, contradomínio, extremos se existirem, zeros, intervalos de 

monotonia) descrevendo e interpretando no contexto da situação; 

-Resolver equações de segundo grau; 

-Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções; 

-Usar métodos gráficos para resolver condições cuja resolução com métodos algébricos não esteja ao 

alcance dos estudantes.  



 

 

Âmbito dos conteúdos  

Funções e gráficos 

-Função, gráfico (gráfico cartesiano de uma função em referencial ortogonal) e representação gráfica;  

-Estudo intuitivo de propriedades das funções e dos seus gráficos (domínio, contradomínio, pontos 

notáveis (intersecção com os eixos coordenados), monotonia, continuidade, extremos (relativos e 

absolutos), simetrias em relação ao eixo dos yy e à origem, limites nos ramos infinitos), para as seguintes 

classes de funções:  

·              -funções quadráticas;  

·              -funções cúbicas.  

-Estudo de transformações simples de funções: considerado o gráfico das funções y=f(x), esboçar o 

gráfico das funções definidas por y=f(x)+a, y=f(x+a), y=af(x), y=f(ax), com a número real positivo ou 

negativo. 

 

2 – Caraterísticas e estrutura  

A prova é constituída, quadro abaixo, por dois grupos, o primeiro constituído por três questões de escolha 

múltipla, e, o segundo constituído por três questões, com vários itens cada, de resposta aberta, onde, para 

além da resposta, aos itens, se requer a apresentação do trabalho desenvolvido pelo aluno como, por 

exemplo, o raciocínio efetuado, os cálculos e as justificações necessárias. 

  

A cotação de cada pergunta/alínea varia entre oito e dezasseis pontos, sendo a prova cotada de 0 a 200 

pontos e a classificação final expressa na escala de 0 a 20 valores. 

É fornecida a cotação, por item, na última página da prova. 

 

 

GRUPO I 

Funções e gráficos 

( propriedades) 

QUESTÕES / COTAÇÕES 

(ESCOLHA   MÚLTIPLA) 

             TOTAL 

1.------------------- 8 pontos  

3 X 8 = 24 pontos 2.------------------- 8 pontos 

3.------------------- 8 pontos 

 

 

GRUPO II 

Funções e gráficos 

(propriedades e transformações) 

QUESTÕES / COTAÇÕES 

(RESPOSTA ABERTA) 

 

4.------------------- 90 pontos  

(90+54+32)=176pontos 5.------------------- 54 pontos 

6.------------------- 32 pontos 

TOTAL  200 pontos 



 

 

3 – Critérios de Classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros. 

A uma pergunta não respondida ou anulada é atribuída a cotação de zero pontos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de escolha múltipla é atribuída a cotação total às respostas que apresentam de forma 

inequívoca a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que é apresentada 

uma opção incorreta ou mais do que uma opção. 

Nos itens de resposta aberta a cotação será atribuída de acordo com o grau de desempenho. Qualquer 

resposta será penalizada na sua cotação se não apresentar os cálculos essenciais ou faltar a justificação, 

quando pedida. As justificações deverão ser sucintas e claras pelo que serão penalizadas as respostas 

cuja redação conduza a dificuldades de interpretação. 

Quando o aluno responder ao mesmo item mais de que uma vez, deve eliminar inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deve(m) ser classificada(s). No caso de tal não acontecer, será classificada a 

resposta que surge em primeiro lugar. 

 

4 – Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua resolução ultrapassar este limite de tempo. 

 

5 – Material e duração 

O material de escrita que pode ser utilizado é a esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

Os alunos deverão ser portadores de uma calculadora gráfica. 

Não é permitido o uso de calculadoras programáveis não aprovadas pelo Ministério da Educação. 

Não é permitido o uso de corretor, sob pena de invalidar a resposta.  

O uso do lápis é apenas autorizado para a construção de gráficos, se tal for solicitado. 

 

 

 

 

 

Sacavém, 04 de junho de 2021 

O Diretor 

                                                         ____________________________ 

                                                         (Carlos Luís da Fonseca Candeias) 

 


