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O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação sumativa interna, dos 

cursos do ensino recorrente secundário regime de frequência não presencial, da disciplina de 

Matemática B, dos módulos 4, 5, 6, nomeadamente:  

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

2. MODALIDADE 

3. DURAÇÃO 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

6. MATERIAL 

 

1.OBJETO DE AVALIAÇÃO:  

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais baseadas no Programa e Metas 

Curriculares de Matemática B e permite avaliar a aprendizagem passível numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os temas que constam no programa e que se discriminam 

no ponto 4. 

 

2. MODALIDADE: Prova escrita  

 

 

3. DURAÇÃO:135 Minutos 

 

As folhas de resposta são recolhidas no final do tempo previsto para a realização da prova. 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

  TEMAS: 

 

 

 

M4. Movimentos não lineares. Funções Racionais. Taxa de variação. 

 

M5. Modelos Discretos e Modelos Contínuos não Lineares 

 

M6. Problemas de Otimização 
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 OBJETIVOS/ CONTEÚDOS: 

 

MÓDULO 4 

 

Movimentos não lineares. Funções Racionais. Taxa de variação: 

 Encontrar um modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das 
relações numéricas entre variáveis inversamente proporcionais; 

 Reconhecer características e comportamentos de funções racionais, em particular a 
existência de assíntotas ou o comportamento assintótico; 

 Analisar e compreender os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções; 

 Compreender e explicar a razão para uma função linear ser um bom modelo de estudo 
das variações da distância em função do tempo no movimento de um objeto que se move 
em linha reta com velocidade constante e explicar o significado dos diversos parâmetros 
nos modelos desse tipo; 

 Encontrar como modelo apropriado para um móvel que não se desloque a velocidade 
constante, mas com aceleração constante – tal como a queda de um objeto sob a 
influência da gravidade e ignorando a resistência do ar - a função quadrática; 

 Compreender os conceitos de taxa média de variação de uma função num certo intervalo 
do seu domínio e de taxa de variação num certo valor do domínio da função, assim como 
também compreender o conceito de velocidade média num dado intervalo de tempo e 
aproximar-se intuitivamente do conceito de velocidade instantânea e relacionar esses 
conceitos com os respetivos significados geométricos; 

 Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real; 

 Exprimir por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia). 

 

MÓDULO 5 

 

Modelos Discretos e Modelos Contínuos não Lineares  

 

   Modelos Discretos 

 Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos de sucessões sejam 
adequados; 

 Distinguir crescimento linear de crescimento exponencial; 

 Investigar propriedades de progressões aritméticas e geométricas, numérica, gráfica e 
analiticamente; 

 Resolver problemas simples usando propriedades de progressões aritméticas e de 
progressões geométricas; 

 Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 
resultados obtidos; 

 Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real; 

 Exprimir por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia) . 
 

Modelos Contínuos não Lineares 

 Reconhecer e dar exemplos de situações em que os modelos exponenciais sejam bons 
modelos quer para o observado quer para o esperado; 

 Usar a tecnologia para interpretar uma função e esboçar o gráfico em possíveis 
mudanças dos parâmetros na família de funções y=a bx; 

 Descrever regularidades e diferenças entre os padrões lineares e exponenciais; 

 Resolver equações simples usando exponenciais e logaritmos no contexto da resolução 
de problemas; 
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 Reconhecer o logaritmo como solução de equações exponenciais e a função logarítmica 
como inversa da exponencial; 

 Encontrar a função logística como modelo de fenómenos reconhecíveis em aplicações a 
estudos feitos em outras disciplinas. 

 Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 
resultados obtidos; 

 Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos; 

 Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real; 

 Exprimir por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, 
procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem próprios da 
matemática (convenções, notações, terminologia e simbologia).  
 

MÓDULO 6 

Problemas de Otimização  

 Relacionar a forma do gráfico de uma função com os sinais dos declives das retas 
tangentes e a análise dos extremos; 

 Relacionar o gráfico de uma função com o gráfico dos declives das retas tangentes ao 
gráfico; 

 Reconhecer numérica e graficamente a relação entre o sinal da taxa de variação e a 
monotonia de uma função; 

 Reconhecer a relação entre os zeros da taxa de variação e os extremos de uma 
função; 

 Resolver problemas de aplicações simples envolvendo a determinação de extremos de 
funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; 

 Resolver numérica e graficamente problemas simples de programação linear; 
 Conceber e analisar estratégias variadas de resolução de problemas, e criticar os 

resultados obtidos; 
 Compreender e construir argumentos matemáticos e raciocínios lógicos; 
 Resolver problemas de modelação matemática, no contexto da vida real; 
 Exprimir por escrito ideias, com precisão e rigor, e explicar e justificar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, recorrendo ao vocabulário e linguagem matemática. 
  

 

 ESTRUTURA:  

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova apresenta uma única versão e é constituída por um único caderno. 

Para a resolução da Prova, pode ser necessário o uso de calculadora gráfica.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos.  

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios/temas.  

A prova integra no máximo, quinze itens de resposta aberta. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

 

5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO: 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos 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. 

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. 
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Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 

etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 

desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da 

aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.  

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas 

resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios 

de desvalorização definidos para situações específicas. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao 

nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que 

os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado 

e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.  

A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso das potencialidades gráficas da 

calculadora tem em conta a apresentação de todos os elementos visualizados na sua utilização. 

 

6. MATERIAL:  

 

 Na prova escrita, o aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 O aluno pode usar ainda régua, esquadro, compasso, transferidor e calculadora gráfica. 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 

 

  

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 13/10/2021 


