
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME  

CURSO PROFISSIONAL - TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

MATEMÁTICA - MÓDULO A2 – FUNÇÕES POLINOMIAIS 

SETEMBRO 2020 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo A2: Funções polinomiais, da disciplina de Matemática, destina-se aos formandos que não 

obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e 

características da prova, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração da mesma. 
 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

O formando deverá elaborar um trabalho sobre a função quadrática, tendo em conta os conteúdos do módulo. 

Este trabalho será constituído por duas partes. 

Na Parte I o formando deverá realizar uma introdução teórica sobre a função quadrática, identificando 

propriedades das funções quadráticas e dos seus gráficos. 

Na Parte II o formando deverá apresentar um problema modelado por uma função quadrática e resolvê-lo, 

aplicando as propriedades mencionadas na Parte I. 

A cotação da parte I será de 100 pontos. 

A cotação da parte II será de 100 pontos. 

A prova será cotada para 200 pontos. 
 

 

3. CONTEÚDOS 

Função quadrática. 

- Propriedades das funções quadráticas e dos seus gráficos (domínio; sentido da concavidade do gráfico; 

interseção do gráfico com o eixo Oy; zeros; coordenadas do vértice da parábola; extremos; monotonia; 

contradomínio, …). 

- Resolução de problemas envolvendo funções quadráticas. 
 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

A classificação a atribuir traduz a avaliação das competências específicas da disciplina e das competências 

de comunicação escrita em língua portuguesa.  

A classificação terá em conta a clareza, a organização dos conteúdos, a utilização de linguagem científica 

adequada e a apresentação de gráficos, tabelas e/ou outras imagens apropriadas. 

A classificação a atribuir terá em conta a apresentação de todos a cálculos que o formando tiver de efetuar 

e de todas as justificações necessárias.  



                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

A classificação a atribuir está sujeita a desvalorizações devido a, por exemplo:  

- ocorrência de um erro ocasional num cálculo;  

- ocorrência de um erro que revela desconhecimento de conceitos, de regras ou de propriedades e 

apresentação do resultado final que não respeita a forma solicitada; 

- apresentação de cálculos intermédios, ou do resultado final, com um número de casas decimais diferente 

do solicitado ou com um arredondamento incorreto. 
 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

O trabalho deverá ser entregue em suporte digital. 
 

 

6. DURAÇÃO  

O trabalho deverá ser enviado para o e-mail: ae1abrantes@gmail.com até às 16 horas do dia 9 de setembro 

de 2020.  


