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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Matemática Módulo A7   
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 11º 

 

Conteúdo/ Tema Objectivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais  

1. Introdução ao estudo das 
probabilidades. Regra de Laplace 

• Experiência aleatória. Espaço de 
resultados. Acontecimentos. 

•  Operações com acontecimentos. 
Acontecimentos incompatíveis e 
acontecimentos contrários. 

• Regra ou Lei de Laplace. 

• Lei de Laplace e regra do produto. 
 

2. Modelos de probabilidade 
 

• Modelos de probabilidade. 

• Propriedades da probabilidade. 

• Variável aleatória e distribuição de 
probabilidade. 

• Valor médio e desvio-padrão de 
uma distribuição de probabilidade. 

 
3. Probabilidade condicional. 

Acontecimentos independentes. 
  

• Probabilidade condicional. 

• Resolução de problemas usando a 
probabilidade condicional. 

• Probabilidade da intersecção. 
 

4. Modelo normal 
 

• Propriedades do modelo normal. 

 

 

• Identificar acontecimentos em espaços finitos. 

• Construção de modelos de probabilidade para 
situações simples. 

• Conhecimento das propriedades da 
probabilidade e sua utilização no cálculo da 
probabilidade de acontecimentos.  

• Compreensão da noção de probabilidade 
condicional. 

• Conhecimento do modelo normal ou gaussiano 
e suas propriedades. 

• Utilização das árvores de probabilidades como 
instrumento de organização de informação 
quando se está perante uma cadeia de 
experiências aleatórias. 

• Cálculo de probabilidades de acontecimentos 
utilizando uma árvore de probabilidades. 

• Cálculo de probabilidades de acontecimentos 
utilizando o diagrama da Venn. 

• Cálculo de probabilidades com base na família 
de modelos normal recorrendo ao uso da 
calculadora.  
 

 

Grupo I 
5 Questões de Escolha 

Múltipla 
 

 
 
 

Grupo II 
5 Questões de 

Resposta Aberta 
subdivididas em 

vários itens 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

50 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150 Pontos 

 
 
 

 

 

1. A classificação a atribuir a cada resposta deve 
ser sempre um número inteiro de pontos; 

2. Deve ser atribuída a classificação de zero pontos 
a respostas ilegíveis. 

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

    - linguísticos, a não ser que sejam impeditivos da 
compreensão da resposta; 

    -  na utilização da linguagem simbólica 
matemática; 

    -  de cálculo que envolvam apenas as quatro 
operações elementares; 

    -  resultantes de o aluno copiar mal os dados de 
um item, desde que não afectem a estrutura ou 
o grau de dificuldade do item. 

4. Nos itens de escolha múltipla, se além da opção 
correcta, o aluno seleccionar 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 deve ser classificada. 



• O modelo normal e a calculadora. 
 

 

  

 
 
 
 
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.  

Material de desenho e de medição (régua graduada, lápis e borracha).  

Calculadora gráfica. 

 
Não é permitido o uso de fita ou verniz corrector. 

 

 


