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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECBNOLOGIAS E DE SOCIOECONÓMICAS

AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL
INFORMAÇÃO DA PROVA DE EXAME DE MATEMATICA A

Módulos – 1, 2 e 3
Duração da prova: 135 minutos

_______________________________________________________________

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da disciplina
de Matemática A, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial.
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da
legislação em vigor.

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados
sobre a prova que irão realizar.

Objeto de avaliação

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as
Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada.

Caracterização da prova

A prova está organizada por dois grupos de itens.

A prova é cotada para 200 pontos.

Conteúdos e Estrutura da Prova

Módulo 1 – Álgebra (ALG10)

Polinómios
 Divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini;
 Divisibilidade de polinómios; Teorema do resto;
 Multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades;
 Resolução de problemas envolvendo a divisão euclidiana de polinómios, o Teorema do

resto e a fatorização de polinómios;
 Resolução de problemas envolvendo a determinação do sinal e dos zeros de polinómios.

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE MARCO
DE CANAVESES (150745)
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Módulo 2 – Geometria Analítica (GA10)

Geometria analítica no plano
 Referenciais ortonormados;
 Fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano em função das respetivas

coordenadas;
 Coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta;
 Equação cartesiana da mediatriz de um segmento de reta;
 Equações e inequações cartesianas de um conjunto de pontos;
 Equação cartesiana reduzida da circunferência;
 Inequações cartesianas de semiplanos;
 Inequações cartesianas de círculos;
 Resolução de problemas envolvendo a noção de distância entre pontos do plano;
 Resolução de problemas envolvendo equações e inequações cartesianas de subconjuntos

do plano.

Cálculo vetorial no plano
 Norma de um vetor;
 Multiplicação por um escalar de um vetor; relação com a colinearidade e o vetor

simétrico;
 Diferença entre vetores;
 Propriedades algébricas das operações com vetores;
 Coordenadas de um vetor;
 Vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas;
 Coordenadas da soma e da diferença de vetores; coordenadas do produto de um vetor

por um escalar e do simétrico de um vetor; relação entre as coordenadas de vetores
colineares;

 Vetor diferença de dois pontos; cálculo das respetivas coordenadas; coordenadas do
ponto soma de um ponto com um vetor;

 Cálculo da norma de um vetor em função das respetivas coordenadas;
 Vetor diretor de uma reta; relação entre as respetivas coordenadas e o declive da reta;
 Paralelismo de retas e igualdade do declive;
 Equação vetorial de uma reta;
 Sistema de equações paramétricas de uma reta;
 Resolução de problemas envolvendo a determinação de coordenadas de vetores no plano,

a colinearidade de vetores e o paralelismo de retas do plano.

Geometria analítica no espaço
 Referenciais cartesianos ortonormados do espaço;
 Equações de planos paralelos aos planos coordenados;
 Equações cartesianas de retas paralelas a um dos eixos;
 Distância entre dois pontos no espaço;
 Equação do plano mediador de um segmento de reta;
 Equação cartesiana reduzida da superfície esférica;
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 Inequação cartesiana reduzida da esfera;
 Resolução de problemas envolvendo a noção de distância entre pontos do espaço;
 Resolução de problemas envolvendo equações e inequações cartesianas de subconjuntos

do espaço.

Cálculo vetorial no espaço
 Generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do cálculo vetorial;
 Equação vetorial da reta no espaço;
 Resolução de problemas envolvendo cálculo vetorial no espaço.

Módulo 3 – Funções Reais de variável Real (FRVR10)

Generalidades acerca de funções
 Gráficos de funções;
 Imagem de um conjunto por uma função;
 Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas.

Generalidades acerca de funções reais de variável real
 Funções reais de variável real; funções definidas por expressões analíticas;
 Propriedades geométricas dos gráficos de funções;
 Paridade; simetrias dos gráficos das funções pares e das funções ímpares;
 Relação entre o gráfico de uma função � e os gráficos das funções �� � , � �� , � � + � ,

� � + �, �, �, �, �, números reais, � � � não nulos.

Monotonia, extremos e concavidade
 Intervalos de monotonia de uma função real de variável real; caso das funções afins e

caso das funções quadráticas;
 Extremos relativos e absolutos;
 Sentido da concavidade do gráfico de uma função real de variável real.

Estudo elementar das funções quadráticas, módulo e de funções definidas por ramos
 Extremos, sentido das concavidades, raízes e representação gráfica de funções

quadráticas;
 Funções definidas por ramos;
 Estudo da função � → � � − � + �, � ≠ 0;
 Estudo de funções definidas por ramos envolvendo funções polinomiais e módulos;
 Resolução de problemas envolvendo funções polinomiais, funções definidas por ramos e

funções módulo.

Tipologia de exercícios

A prova é constituída por dois grupos.
O grupo I é constituído por oito itens de escolha múltipla.
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O grupo II é constituído por onze itens de resposta aberta, interpretação baseada em dados
fornecidos em texto, figuras, tabelas, gráficos ou esquemas.

Grupo I – 64 pontos
Grupo II – 136 pontos

Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá a cotação zero.
A prova avaliará a utilização do vocabulário científico adequado e a utilização de uma linguagem
escrita rigorosa.
Terão cotação zero as respostas que:

 numa escolha múltipla ou correspondência indiquem mais alternativas que as pedidas;
 não correspondam ao contexto da pergunta.

Material

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.

É permitido o uso de calculadora gráfica.

Não é permitido o uso de corretor.

Duração

A prova tem a duração de 135 minutos.
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