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MATRIZ DE PROVA DE RECUPERAÇÃO 

CURSOS PROFISSIONAIS 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

MÓDULO: A10 – OTIMIZAÇÃO 
 
DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos                                       TIPO DE PROVA: ESCRITA 
 
 
 
Este documento visa dar a conhecer as aprendizagens e as competências que são objeto 
de avaliação, a estrutura e as características da prova, o material a utilizar e a duração 
da mesma. 
 
 
1) APRENDIZAGENS/COMPETÊNCIAS 

 
As aprendizagens e competências que vão ser avaliadas são as que constam do 
programa em vigor.  
 
 

 
 
2)  ESTRUTURA, TIPOS DE QUESTÕES E COTAÇÃO DA PROVA 

 
 

A prova tem duas versões: VERSÃO 1 e VERSÃO 2. 

A prova é constituída por dois grupos I e II. 

O grupo I inclui cinco itens de escolha múltipla. 

O grupo II inclui itens de resposta aberta, subdivididos em alíneas. 

Pelo menos um dos itens a realizar, no grupo II, obriga à utilização da capacidade gráfica 

da calculadora. 

A prova pode incluir, no grupo II, itens que envolvam a elaboração de uma pequena 

composição matemática. 

A classificação da prova escrita será expressa na escala de 0 a 200 pontos. 

As cotações distribuem-se pelos conteúdos de acordo com o seguinte critério: 
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3) MATERIAL A UTILIZAR 
 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta de tinta 

azul ou preta indelével. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

Deve ser portador de material de desenho (régua ou esquadro) e de calculadora 

gráfica, de modelo aprovado pelo Ministério da Educação. 

 
 
4) CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 
No grupo I, cada questão correta será cotada com 9 pontos. As respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. 

Se apresentar mais do que uma resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo 

se a letra transcrita for ilegível.  

No grupo II a cotação de cada alínea será sempre um número inteiro. 

A classificação de uma questão não deve ser prejudicada pela utilização de dados 

incorretos obtidos em cálculos anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

Os erros ocasionais de contas, que não alterem significativamente a estrutura ou a 

dificuldade da questão, não devem ser penalizados em mais de 20% da cotação desta. 

Caberá ao(s) professor(es) corretor(es) adotar(em) um critério para fracionar as cotações, 

de modo a classificar os conhecimentos revelados quando a resolução de uma questão 

não estiver totalmente correta. 

 

MÓDULO  
CONTEÚDOS COTAÇÕES 

OPTIMIZAÇÃO 

 
• Resolução de problemas envolvendo taxas de 

variação e extremos de funções de famílias já 
estudadas, com recurso à calculadora gráfica: 
 Taxa de variação média num intervalo; 
 Taxa de variação num ponto; 
 Sinais das taxas de variação e monotonia da 

função; 
 Zeros da taxa de variação e extremos da função; 

 
• Resolução de problemas de aplicações simples 

envolvendo a determinação de extremos de funções 
racionais, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas; 
 

• Resolução de problemas de programação linear. 
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