
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DRA. LAURA AYRES  

Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis  

MATRIZ DA PROVA DE MATEMÁTICA A - MÓDULOS 7, 8 e 9 (12º Ano) 

Duração da prova: 135 min                                                                                      1ª, 2ª e 3ª Épocas 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 
CRITÉRIOS GERAIS DE 

CLASSIFICAÇÃO 
ESTRUTURA COTAÇÕES (PONTOS) 

Módulo 7:  
Funções Reais de Variável 
Real. 
Funções Exponencial e 
Logarítmica 

Limites e Continuidade. 
Derivada de segunda ordem, extremos, 
sentido das concavidades e pontos de inflexão.  
Juros compostos. 
Funções exponenciais. 
Funções logarítmicas.   
Limites notáveis envolvendo funções 
exponenciais e logarítmicas. 
Modelos Exponenciais.  

A cotação a atribuir a cada alínea será 
sempre um número inteiro de pontos.  
 
 Será valorizado o raciocínio em cada 
uma das questões.  
 
Algumas questões poderão ser 
resolvidas por mais de um processo.  
 
As respostas que não apresentem 
exatamente os termos ou expressões 
constantes nos critérios específicos de 
classificação são classificadas em 
igualdade de circunstâncias com 
aquelas que os apresentem, desde que 
o seu conteúdo seja cientificamente 
válido, adequado ao solicitado e 
enquadrado pelos documentos 
curriculares de referência.  
 
Todos os erros de contas ocasionais, 
desde que não afetem a estrutura ou o 
grau de dificuldade de uma questão, 
não devem ser penalizados em mais de 
dois pontos.  
 
Se a resolução de uma alínea apresenta 
erro imputável ao aluno numa alínea 
anterior, deverá atribuir-se a cotação 
integral à alínea em questão desde que 
corretamente resolvida. 

 
A prova será composta por 
dois grupos.  
 
O grupo I consta de cinco a 
dez itens de escolha múltipla.  
 

O grupo II é constituído por 
itens de construção - 
resposta aberta, 
subdivididos em alíneas. 
 
Os itens/grupos podem ter 
como suporte gráficos e/ou 
outros. Os conteúdos podem 
relacionar-se a mais do que 
uma unidade do currículo em 
vigor.  
 
A prova reflete uma visão 
integradora e articulada dos 
diferentes conteúdos 
programáticos da disciplina e 
abrange itens de tipologia 
diversificada, de acordo com 
as competências que se 
pretende avaliar.  
 
A prova inclui um formulário 
 

 

 

A cotação de cada item de 
escolha múltipla do grupo I pode 
variar entre 5 a 10 pontos.  
 
Notas: 
a) Só é atribuída a cotação total 
do item às respostas que 
apresentem de forma inequívoca 
a única opção correta.  
 
b) São classificadas com zero 
pontos as respostas em que seja 
assinalada:  
- uma opção incorreta;  
- mais do que uma opção.  
 
c)Não há lugar a classificações 
intermédias. 
 
 
As restantes questões do grupo II 
perfazem o total de 200 pontos. 
 
  

 

Módulo 8:  
Funções trigonométricas. 
Números Complexos. 

Diferenciação de funções trigonométricas. 
Aplicação aos osciladores harmónicos. 
Introdução aos números complexos. 
Complexo conjugado e módulo dos números 
complexos. 
Quociente de números complexos. 
Exponencial complexa e forma trigonométrica 
dos números complexos. 
Raízes n-ésimas de números complexos 
Resolução de problemas. 

Módulo 9:  
Cálculo Combinatório. 
Probabilidades. 
 

 
Propriedades das operações sobre conjuntos.  
Introdução ao cálculo combinatório. 
Triângulo de Pascal e Binómio de Newton. 
Espaços de Probabilidade. 
Probabilidade Condicionada.  

Cotações por Módulo: 60 a 70 pontos                                                                                                                                                                           Total 200 
 

Material Permitido 
Caneta azul ou preta e máquina de calcular (o modelo da máquina terá que ser um dos aprovados pelo Ministério da Educação), 
material de desenho (régua, esquadro, compasso e transferidor). Não é permitido o uso de lápis, “esferográfica-lápis” ou corretor. 

 


