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CURSO PROFISSIONAL  

Matriz da Prova de Exame de Matemática  - Módulo A9- Funções de crescimento 

ANO LECTIVO:  ANO DE FORMAÇÃO: 3º ANO (12º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS+30 MINUTOS DE TOLERÂNCIA 

MATERIAL: MATERIAL DE ESCRITA (TINTA AZUL OU 

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

GRÁFICA. 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJECTIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

 

Funções de 

Crescimento 

    Função exponencial de 

base superior a um. 

    

    Função logarítmica de 

base a, a1 .  Logaritmo 

de um  número. 

 

    Função logística. 

  

- reconhecer e dar exemplos de situações 

em que os modelos exponenciais sejam 

bons modelos quer para o observado quer 

para o esperado;  

- usar as regras das exponenciais e as 

calculadoras gráficas ou um computador 

para encontrar valores ou gráficos que 

respondam a possíveis mudanças nos 

parâmetros;  

- interpretar uma função e predizer a forma 

do seu gráfico;  

- descrever as regularidades e diferenças 

entre padrões lineares, quadráticos, 

exponenciais, logarítmicos e logísticos;  

- obter formas equivalentes de expressões 

exponenciais;  

- definir o número e (segunda definição) e 

logaritmo natural;  

- resolver equações simples usando 

exponenciais e logaritmos (no contexto da 

resolução de problemas);  

- resolver, pelo método gráfico, inequações 

simples usando as funções exponenciais, 

logarítmicas e logísticas (no contexto da 

resolução de problemas);  

- resolver problemas simples e de aplicação 

usando diferentes modelos de funções de 

crescimento.  

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. 

 

 
 

Resolução de 

problemas onde seja 

necessário escolher o 

modelo de funções 

mais adequado à 

descrição da 

situação. 

Total 
200 

pontos 

http://www.aevagos.edu.pt/
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspectos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objectividade; 

 Estruturação e argumentação coerentes; 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 

 Utilização de terminologia adequada. 

 

A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e de 

onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre número; palavra sobre palavra) 

terão cotação zero. 

 

Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correcta, cabe ao professor corrector adoptar um critério para 

fraccionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  

 

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 

 

Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, apenas serão consideradas as primeiras 

respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

 

Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é dividida pelos itens 

pedidos. 

 

Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas. 

 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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