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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO 

Matriz da Prova de Exame de Matemática  

Módulo 4 - A4 - Funções periódicas 

ANO LETIVO: 2012/2013 ANO DE FORMAÇÃO: 10º ANO (1º 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: MANUELA MARTINS 

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

Resolução de 

problemas que 

envolvam 

triângulos 

 

- apropriar alguns conceitos e técnicas associadas 

para serem utilizados como ”ferramentas” na 

resolução de problemas que envolvam 

compreensão e intervenção sobre fenómenos 

periódicos e seu desenvolvimento;  

- construir modelos (e maquetes) apropriadas, úteis 

à resolução dos problemas e à generalização das 

noções de ângulo e arco, bem como de conceitos 

como o de radiano, por exemplo, e as definições de 

seno, co-seno e tangente de um número real;  

- identificar as vantagens do uso de referenciais, 

estabelecendo as conexões entre os cartesianos e 

polares no plano;  

- resolver problemas dentro de situações que 

exijam a resolução de equações trigonométricas 

simples, a compreensão das características das 

funções circulares (simetria, paridade e 

periodicidade), bem como do comportamento das 

funções trigonométricas como funções reais de 

variável real (monotonia, extremos, concavidade e 

assíntotas);  

-  resolver problemas em que seja necessário 

analisar a rapidez de crescimento ou decrescimento 

da variável dependente em fenómenos variados, 

construindo e discutindo modelos de diversos tipos 

de funções que evidenciem a diferença de 

comportamentos entre as funções polinomiais e as 

funções trigonométricas;  

- comunicar  por escrito, aspetos dos processos de 

trabalho e crítica dos resultados. 

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 correta 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 respetivas 

respostas. 

A primeira 

parte vale 

50 pontos. 

Cada 

resposta 

certa vale 

10 pontos.  

 

 

A segunda 

parte vale 

150 pontos. 

 

 

 

Generalização da 

noção de ângulo e 

de arco. 

 

 

Funções 

trigonométricas. 

Equações 

trigonométricas. 

 

Total 
200 

pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objetividade; 

 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 correta, cabe ao professor corretor adotar um critério para 

fracionar 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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