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Matriz do Exame em Época Especial de setembro 2019 
 
 
 

Disciplina: Matemática Módulo: A2 «Funções Polinomiais» Ano: 10.º 
 

 

 
1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo de Funções Polinomiais da disciplina de Matemática destina-se aos alunos que não obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, os critérios gerais de classificação, o material 

a utilizar e a duração da mesma.  

 

 

Modalidade: Prova 
Escrita 

Material Permitido: Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; Lápis e borracha (para a construção de gráficos 
ou esquemas); Calculadora gráfica (modelo compatível com os aprovados pelo Ministério de Educação). 
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CONTEÚDOS OBJECTIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÂO 

 

 Função, gráfico (gráfico 
cartesiano de uma função 
em referencial ortogonal) 
e representação gráfica 

 Estudo de propriedades 
das funções e dos seus 
gráficos para as 
seguintes classes de 
funções: quadráticas; 
cúbicas.  

 As propriedades a serem 
estudadas são o domínio, 
o contradomínio, os 
pontos notáveis, a 
monotonia, a 
continuidade, os 
extremos, as simetrias 
em relação ao eixo dos 
yy e à origem. 

 Análise dos efeitos das 
mudanças de parâmetros 
nos gráficos das funções. 

 Transformações das 
funções a partir do 
gráfico de )(xfy  : 

axfy  )( , )( axfy  , 

)(xafy  , )(axfy   

  

 

 

Faz o estudo de funções 
(domínio, extremos se existirem, 
zeros, intervalos de monotonia) 
descrevendo e interpretando no 
contexto da situação 

Traduz representações descritas 
por tabelas ou gráficos 

 

Analisa os efeitos das mudanças 
de parâmetros nos gráficos de 
funções  

 

Usa métodos gráficos para 
resolver condições cuja 
resolução com métodos 
algébricos não esteja ao alcance. 

 

Utiliza linguagem matemática 
adequada na elaboração, análise 
e justificação de conjeturas ou na 
comunicação de conclusões. 

 

 

 

Grupo I: 

 

5 itens de 

seleção 

  

 

 

Grupo II:  

 

5 itens de 

construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 x 20) 

100 pontos 

 

 

 

 

 

(5x 20) 

100 pontos 

 

 

 

Total: 

200 pontos 

 
A classificação a atribuir a cada resposta é um número inteiro de 
pontos.  
Atribui-se a classificação de zero pontos a respostas ilegíveis. 
 
No Grupo I, que corresponde aos itens de escolha múltipla, não 
há classificações intermédias. As correspondências atribuindo-se 
a cada uma das correspondências corretas a cotação máxima ou 
caso contrário a classificação será de zero pontos.  
 
Se o aluno apresentar mais de que uma resposta a um item e não 
indicar, de forma inequívoca, a resposta que pretende que seja 
classificada, será vista e classificada apenas a que se encontrar 
em primeiro lugar na folha. Relativamente às questões que 
possam ser resolvidas por mais do que um processo, caberá ao 
professor corretor a adoção de um critério pra fracionar as 
cotações. 
 
Será aplicada a desvalorização de um (1) ponto nos casos de: 
- resultado final mal arredondado; 
- desrespeito da forma específica de apresentação do resultado 
final; 
- erros ocasionais de contas, desde que o grau de dificuldade da 
etapa não diminua; 
- transposição erradas de dados do enunciado, desde que o grau 
de dificuldade da etapa não diminua.  
- Se o aluno se limitar a apresentar o resultado final, a 
classificação desse item deve ser zero. 
- Erros que revelem desconhecimento de conceitos, regras ou 
propriedades, devem ser desvalorizados em, pelo menos, metade 
da cotação da etapa. 

 


