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Matriz da Prova de Matemática – Funções de Crescimento Módulo A9   
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 
 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências 
de Avaliação 

Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

1. Funções de Crescimento 

• Motivação: estudo de situações reais de 
outras áreas científicas. 

• Função exponencial de base superior a um. 

» Estudo das propriedades analíticas e gráficas da 
família de funções definidas por 𝑓: 𝑥 → 𝑎𝑥 , 𝑎 > 1; 

» Regras operatórias das funções exponenciais; 

» Crescimento exponencial. 

• Função logarítmica de base 𝑎(𝑎 >
1).Logaritmo de um número. 

»Logaritmo de um número; 

»Função logarítmica; 

»Regras operatórias de logaritmos; 

»Comparação de crescimento de funções. 

• Função logística. 

»Propriedades da função logística 𝑓: 𝑥 →
𝑎

𝑏+𝑐𝑒𝑘𝑥
, 𝑘 < 0; 

»Comparação de crescimento de funções. 

• Resolução de equações e inequações no 
contexto de resolução de problemas. 

2. Resolução de problemas onde seja necessário 
escolher o modelo de funções mais adequado à 
descrição da situação. 

• Conhecer as propriedades 

analíticas e gráficas da 
família de funções 
exponenciais. 

• Aplicar regras operatórias 

das funções 
exponenciais. 

• Conhecer as propriedades 

analíticas e gráficas da 
família de funções 
logarítmicas. 

• Aplicar regras operatórias 

das funções logarítmica. 

• Resolver equações e 
inequações exponenciais 
e logarítmicas. 

• Conhecer as propriedades 

analíticas e gráficas da 
família de funções 
logística. 

• Resolver problemas onde 
seja necessário escolher 
o modelo de funções mais 
adequado à descrição da 
situação. 

Grupo I 
Composto 
exclusivamente 
por Questões de 
Escolha Múltipla; 
podendo estar 
subdivididas em 
alíneas 
 
 
 
 
Grupo II 
Composto por 
Questões de 
Resposta Aberta/ 
desenvolvimento 
podendo estar 
subdivididas em 
vários itens 
 

 
60 a 80 
pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 a 140 
Pontos 
 
 
 
 

1. A classificação a atribuir a cada resposta é 
sempre um número inteiro de pontos. 

2. Atribui-se a classificação de zero pontos a 
respostas ilegíveis. 

3. Na classificação das respostas, não são tomados 
em consideração erros: 

» linguísticos, a não ser que sejam impeditivos da 
compreensão da resposta; 
» resultantes de o aluno copiar mal os dados de um 
item, desde que não afetem a estrutura ou o grau 
de dificuldade do item. 
4. Nos itens de escolha múltipla, se além da opção 

correta, o aluno selecionar outra opção que não 
esteja anulada, de forma inequívoca, deve ser 
atribuída a classificação de zero pontos. 

5. Nos itens que não são de escolha múltipla, 
sempre que o aluno apresente mais do que uma 
resolução do mesmo item e não indique, de 
forma inequívoca, a(s) que pretende anular, 
apenas a primeira resposta será classificada. 

6. À classificação dos itens devem ser aplicadas as 
seguintes desvalorizações: 

» 1 ponto, por erros de cálculo que envolvam 
apenas as quatro operações elementares 
(independentemente do número de erros 
cometidos); 
» 1 ponto, pela apresentação do resultado final 
numa forma diferente da pedida e/ou mal 
arredondado. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: Caneta indelével de tinta azul ou preta; Calculadora científica ou gráfica. Não é permitido o uso de fita ou verniz corretor. 

 


