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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO 

Informação/ Matriz da Prova de Exame de Matemática – Módulo 8 – A8- Modelos Discretos 

ANO LETIVO: 2018/2019 ANO DE FORMAÇÃO: 12º ANO (3º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 90 MINUTOS 

MATERIAL: MATERIAL DE ESCRITA (TINTA AZUL OU 

PRETA), MATERIAL DE DESENHO (RÉGUA, COMPASSO, 
ESQUADRO E TRANSFERIDOR) E CALCULADORA 

GRÁFICA. 

JÚRI: DULCE DIAS 
 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

 

Sucessões de 

números reais. 
  

- Indicar termos de sucessões; 

- Investigar se um dado número é termo de 
uma sucessão; 

-Definir uma sucessão por recorrência; 

-Representar graficamente uma sucessão. 

-Estudar uma sucessão quanto à monotonia; 

-Indicar um majorante e um minorante de um 
conjunto; 

-Averiguar se uma dada sucessão é ou não 
limitada.  

 

 

 

 

 Averiguar se uma sucessão é ou não uma 

progressão aritmética; 

- Estudar a monotonia de uma progressão 

aritmética; 

- Escrever a expressão do termo geral de 

uma progressão aritmética; 

- Determinar a soma dos n primeiros 

termos de uma progressão aritmética; 

 

-Definir progressão geométrica; 

 -Indicar a razão de uma progressão 

geométrica 

-Averiguar se uma sucessão é ou não uma 

progressão geométrica; 

-Escrever a expressão do termo geral de 

uma progressão geométrica; 

-Resolver problemas aplicando a fórmula 

da soma dos n primeiros termos 

de uma progressão geométrica; 

A prova é constituída por duas partes: 

A primeira parte consta de cinco questões 

de escolha múltipla. 

A segunda é constituída por questões de 

resposta aberta.  

       Na primeira parte, para cada uma das 

questões de escolha múltipla o aluno 

deverá escolher a resposta correcta entre 

as quatro alternativas que lhe são 

apresentadas. Cada alternativa está 

identificada por meio de uma letra (A, B, 

C ou D). 

O aluno deverá escrever na folha de prova 

a letra correspondente à alternativa que 

escolheu. 

       Na segunda parte as questões são de 

resposta aberta. Para cada uma delas, o 

aluno deverá apresentar o raciocínio 

efectuado, os cálculos e as justificações 

que julgue necessárias, nas respectivas 

respostas. 
 

A primeira 

parte vale 

50 pontos. 

Cada 

resposta 

certa vale 

10 pontos.  

 

 

A segunda 

parte vale 

150 pontos. 

 

 

 

Progressões 

aritméticas 

 

Progressões 

Geométricas 

 

 

 

Total 
200 

pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO  

 

Para cada uma das questões de escolha múltipla o aluno deverá escrever na folha de prova apenas uma das alternativas 

apresentadas. As respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas. 

 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos.  

 

Deverão ser anuladas todas as questões com resposta de leitura ambígua (letra confusa, por exemplo) e todas as 

questões em que o aluno dê mais do que uma resposta. 

 

As respostas devem ser apresentadas de forma clara, organizada e com aspeto gráfico cuidado. Para cada uma das 

questões o aluno deverá apresentar o raciocínio efetuado, os cálculos e as justificações necessárias, nas respetivas 

respostas. 

 

O uso da calculadora gráfica é permitido. A informação retirada a partir da sua utilização deve ser apresentada de 

forma clara e concisa. 

 

Erros ocasionais de cálculo, que não afetem a estrutura ou o grau de dificuldade da questão, não devem ser 

penalizados em mais de 10% da cotação máxima da mesma. 

 

Algumas questões da prova poderão ser resolvidas corretamente por mais do que um processo. Caberá ao professor 

corretor adotar um critério para fracionar as cotações, de modo a contemplar os conhecimentos revelados, quando a 

resolução não estiver totalmente correta. 

 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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