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Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis  

PROVA DE MATEMÁTICA A - MÓDULO 4 (11º 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 (exceto 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 4: 

 

Geometria no Plano e no Espaço II 

 

 Problemas envolvendo 

triângulos. 

 Círculo trigonométrico e 

funções seno, cosseno e 

tangente. 

 Produto escalar de dois 

vetores e aplicações. 

 Interseção, paralelismo e 

perpendicularidade de retas e 

planos. 

 Programação linear (breve 

introdução). 

 Construir modelos, úteis à resolução dos problemas e 

à generalização das noções de ângulo e arco, bem 

como de conceitos como o de radiano, por exemplo, e 

as definições de seno, cosseno e tangente de um 

número real; 

 Identificar as vantagens do uso de referenciais e 

círculo trigonométrico; 

 Resolver problemas dentro de situações que exijam a 

resolução de equações trigonométricas simples, a 

compreensão das características das funções 

circulares (simetria, paridade e periodicidade); 

 Escrever condições definidoras de conjuntos de 

pontos e lugares geométricos, agora com o apoio 

acrescido da definição e propriedade do produto 

escalar de dois vetores; 

 Resolver problemas de geometria no plano e no 

espaço, por vários processos e perspetivas de 

abordagem; 

 Determinar equações e inequações que representem 

retas, planos e domínios; 

 Resolver problemas de Programação linear. 

 

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. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da 
aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada 
item e é expressa por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser 
claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de 
engano na identificação de uma resposta, esta pode 
ser classificada se for possível identificar 
inequivocamente o item a que diz respeito. 
Se o aluno responder a um mesmo item mais do 
que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 
resposta(s) que não deseja que seja(m) 
classificada(s), deve ser considerada apenas a 
resposta que surgir em primeiro lugar. 
. 
No grupo I - Questões de Escolha múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às respostas 
que apresentem de forma inequívoca a única opção 
correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em 
que seja assinalada: 
— uma opção incorreta; 
— mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias 

 

  


