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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA A MODULO

MATEMÁTICA

2020

Módulo nº B1

DESIGNAÇÃO - Funções periódicas e não 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, relativamente ao módulo B1
– Funções periódicas e não periódicas, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova
escrita de duração limitada.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é constituída por dois grupos. O primeiro inclui itens de seleção (escolha múltipla), o segundo itens
de construção.
Nos itens de seleção, o examinando deve apenas assinalar uma alternativa, de entre as quatro que lhe são
apresentadas;
Nos itens de construção, para além da resposta, requer-se a apresentação do trabalho desenvolvido pelo
examinando: o raciocínio efetuado, os cálculos e as justificações necessárias.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos conteúdos no módulo.
Em alguns casos, os itens estão agrupados em conjuntos. Cada conjunto de itens baseia-se em informações
fornecidas por meio de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, gráficos, etc.) e pode reportar-se a
mais do que um domínio temático.
A valorização dos temas na prova apresenta-se no quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos Temas
Temas

Cotação
(em pontos)

Funções racionais

120

Razões trigonométricas

65

Trigonometria na circunferência trigonométrica

45

Funções trigonométricas

15

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, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção
Itens de Construção

Escolha múltipla
Resposta restrita
Resposta extensa

4

Cotação por item
(em pontos)
15

6

10 a 45

Número de itens

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO
A prova é classificada na escala de 0 a 200 pontos.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e, é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
• Itens de seleção – Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem deforma inequívoca a única opção
correta. Não há lugar a classificações intermédias.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
• Itens de construção
Nos itens de resposta curta, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados
e apresentados.
Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de cálculos, justificações, composições e/ou
construções geométricas, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizadas por etapas
e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
Quando o aluno responder ao mesmo item mais de que uma vez, deve eliminar inequivocamente a(s)
resposta(s) que não deve(m) ser classificada(s). No caso de tal não acontecer, será classificada a resposta
que surge em primeiro lugar.
A cotação de cada item está subdividida pelas etapas que o examinando deve percorrer para o resolver.

MATERIAL AUTORIZADO
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Como material de escrita, o examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
O examinando deve, ainda, ser portador de calculadora gráfica.
Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 50 minutos.
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