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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA A MODULO

MATEMÁTICA

2020

Módulo nº A4

DESIGNAÇÃO - Funções Periódicas

ENSINO PROFISSIONAL
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência a módulo do Ensino profissional
da disciplina de Matemática, a realizar em julho de 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Matemática do Ensino Profissional e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas que
constam no Quadro 1.
A resolução dos itens da prova pode envolver, por exemplo, a produção de um texto, a apresentação de um
raciocínio demonstrativo ou a resolução de problemas com apresentação de cálculos, justificações ou
construções geométricas, recorrendo ou não às potencialidades da calculadora.
Tendo em conta que, de acordo com o programa, as conexões entre os diversos temas são fundamentais, a
prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras e
gráficos. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no programa. A prova é
cotada para 200 pontos. A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos temas
Temas

Cotação (em pontos)

Resolução de problemas envolvendo triângulos retângulos

40

Generalização da noção de ângulo e arco.
Razões trigonométricas generalizadas

64

Funções trigonométricas. Equações trigonométricas

96

TOTAL

200

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
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Quadro 2 - Tipologia de itens
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item (em pontos)

Seleção (escolha múltipla)

5

10

Construção

8

10 a 24

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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção
Itens de construção
Nos itens de construção, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho
ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas aos itens que envolvem a produção de um texto tem em conta a clareza, a
organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
As respostas que apresentam apenas o resultado final, quando a resolução do item exige cálculos ou
justificações, são classificadas com zero pontos.
A classificação a atribuir a cada resposta estará sujeita a desvalorizações devido a, por exemplo, erros de
cálculo, transcrição incorreta de dados, utilização de simbologia ou de expressões inequivocamente
incorretas do ponto de vista formal e utilização de processos de resolução que não respeitem as instruções
dadas.
É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto, desde que enquadrado pelo programa da
disciplina.
MATERIAL AUTORIZADO
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
O examinando deve ser portador de uma calculadora gráfica.
A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.
Não é permitido o uso de corretor.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 50 minutos.
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