
ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DRA. LAURA AYRES 

Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis  

PROVA DE MATEMÁTICA A - MÓDULO 8 (12º Ano) 

 

 

Material a Utilizar: O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e material de desenho (régua, compasso, esquadro e transferidor) e 

calculadora gráfica. 

Não é permitido: o uso de tinta corretora nem o uso de lápis (excepto nas respostas aos itens que envolvam a utilização de material de desenho). 

 

 Duração – 90 minutos 

 

Conteúdo/Tema OBJETIVOS Estrutura Cotações Critérios gerais de avaliação 

Módulo 8: 
Funções Exponenciais e Logarítmicas. Teoria de limites. 
Cálculo diferencial 
 
Funções Exponenciais e Logarítmicas 
• Função exponencial de base superior a 1; 

− Crescimento exponencial; 

− Estudo da propriedades analíticas da família 

das funções definida por . 

• Função logarítmica de base superior a 1; 

− Estudo das propriedades analíticas e gráficas 

da família de funções definida por 

. 

− Regras operatórias de exponencial e 

logarítmos. 

− Utilização de funções exponenciais e 

logarítmicas na modelação de situações reais. 

Teoria de Limites 
• Limite de função segundo Heine. Propriedades 

operatórias sobre limites. Limites notáveis. 

Indeterminações. Assímptotas. Continuidade. 

• Teorema de Bolzano-Cauchy e aplicações 

numéricas. 

Cálculo Diferencial 
• Funções derivadas. Regras de derivação. Derivadas 

de funções elementares (informação baseada em 

intuição numérica e gráfica). Segunda definição do 

número . 

• Segundas derivadas e concavidade. 
Estudo de funções em casos simples. 

 

 

• Aplicar o estudo das funções exponenciais e 

logarítmicas em situações da vida real usando 

processos analíticos e a calculadora gráfica. 

• Resolver equações e inequações usando 

exponenciais e logaritmos. 

 

• Relacionar analiticamente e graficamente o sinal e 

os zeros da primeira derivada com a monotonia e 

extremos de uma função. 

• Relacionar analiticamente e graficamente o sinal e 

os zeros da segunda derivada com a concavidade e 

os pontos de inflexão do gráfico de uma função. 

• Determinar as assímptotas do gráfico de uma 

função. 

• Estudar a continuidade de uma função em pontos 

do seu domínio. 

 

Aplicar a teoria de limites no cálculo de limites 

envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. 

A prova será composta por dois 

grupos. 

 

O grupo I consta de cinco a dez itens 

de escolha múltipla. 

 

A cotação de cada item de escolha 

múltipla pode variar entre 5 a 10 

pontos. 

 

O grupo II é constituído por itens de 

construção - resposta aberta, 

subdivididos em alíneas. 

 

A cotação total da prova é de 200 

pontos. 

 

Um dos itens a realizar pode obrigar à 

utilização das capacidades gráficas da 

calculadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

200 pontos 

 

No grupo I, para cada um dos 

itens de escolha múltipla, o 

examinando deverá escolher a 

resposta correcta entre as 

quatro alternativas que lhe são 

apresentadas. Cada alternativa 

está identificada por meio de 

uma letra. O examinando 

deverá escrever na folha de 

prova apenas a letra 

correspondente à alternativa 

que escolheu. 

No grupo II, os itens são de 

resposta aberta. Para cada um 

deles, o examinado deverá 

apresentar o raciocínio 

efectuado, os cálculos e as 

justificações necessárias, as 

respectivas respostas. 

Relativamente às questões que 

possam ser resolvidas por mais 

de um processo, caberá ao 

professor corrector a opção de 

um critério para fraccionar as 

cotações. 

. 


