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Matriz da Prova de Matemática Módulo A6 

Taxa  

Professor  
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

TAXA DE VARIAÇÃO:  
- Variação e taxa de variação 
média; noção e cálculo. 
 

- Interpretação geométrica e 
física das taxas de variação 
(média e num ponto) 
 

- Taxas de variação com 
funções polinomiais, racionais 
e trigonométricas simples.   
 

- Relações entre valores e 
sinais das taxas de variação e 
comportamentos dos gráficos 
das funções (monotonia,…) 
 

- Resolução de problemas 
com escolha do modelo mais 
adequado à situação. 

• Conhecer e aplicar o conceito de taxa de 
variação média de variação de uma 
função. 

• Interpretar e determinar a velocidade 
média e instantânea de um móvel (taxa 
de variação num intervalo e taxa de 
variação num ponto); compreender o 
significado de valores negativos. 

• Determinar a derivada de uma função 
num ponto, conhecer o seu significado 
geométrico, e saber calcular a equação da 
reta tangente. 

• Determinar a derivada da função pelas 
regras de derivação. 

• Utilizar a calculadora como recurso para 
analisar comportamento de funções. 

• Analisar ou resolver problemas utilizando 
tvm, derivada, gráfico, quadro de valores 
e sinais, monotonia e extremos. 

Questões de 
Escolha 
Múltipla; 
podendo 
estar 
subdivididas 
em alíneas. 
 
 
 Questões de 

Resposta 
Aberta/ 

desenvolvime
nto podendo 

estar 
subdivididas 

em vários 
itens. 

 
 

200 pontos 

O resposta será classificada com zero pontos quando 
é ilegível, ou incompreensível, ou mostra só o 
resultado final quando o item exige cálculos ou 
justificação. 
 
É subtraído um ponto à classificação quando ocorrer: 
a) transcrição incorreta de dados do enunciado;  
 b) erro ocasionais de cálculo, se a dificuldade de 
resolução não diminuir; c)resultado final mal 
arredondado ou não na forma pedida. 
 
Quando ocorrer um erro numa etapa, que revela 
desconhecimento de conceitos, a pontuação máxima 
a atribuir é a parte inteira da pontuação da etapa. 
 
Nos outros casos, caberá ao professor classificador, a 
adoção de um critério para fracionar as cotações de 
forma a enquadrar a resolução do aluno. 
A classificação de cada item é um número inteiro. 
A cotação da prova é de 200 pontos.   

     

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: 
- A folha de resposta tem de ser escrita com caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Poderá usar material de desenho (régua, esquadro, transferidor, 
lápis, borracha) como material auxiliar. 
- Alguns itens exigem o recurso de calculadora gráfica (de preferência) ou calculadora científica; compete ao aluno saber usar a calculadora. 
- Não é permitido o uso de tinta ou fita corretora. Em caso de engano o aluno deve riscar e escrever de novo. Frases ilegíveis não são classificadas. 

 


