
 

 

Agrupamento de Escolas de Santo André 
Escola Secundária de Santo André - Ano lectivo de 2016/2017 

Matriz do Exame de Recuperação de Matemática – Época de julho 

Modulo A9 Funções de Crescimento 

12º 
PROF 

 

 

Pág. 1 / 2 

 

 

Modalidade da Prova: Escrita. 

Material necessário:. Régua, esquadro, transferidor e compasso.  

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

O examinando deve, ainda, ser portador de calculadora gráfica de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Educação e Ciência para os 

exames nacionais.  

Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.  

Conteúdos Estrutura 
Questão 

Cotação(pontos) 

 Definição de função exponencial. 

  Propriedades das funções exponenciais.   

 Regras operatórias das funções exponenciais.  

  O número e.  

 Função exponencial de base e. 

 Crescimento exponencial. 

 Logaritmo de um número. 

 Logaritmo de base 10 e de base e. 

 Uso da calculadora. 

 Função logarítmicas. 

 Propriedades das funções logarítmicas.  

 Regras operatórias de logaritmos. 

 Equações e inequações exponenciais e 

logarítmicas. 

 Aplicação das funções exponenciais e logarítmicas 

na modelação de situações reais. 

  

 

 
 
 
 
 
Cinco itens de seleção (escolha múltipla) 

 

 

Itens de construção, podendo estar subdivididos em 

alíneas. 

Nestes itens o aluno deve apresentar o raciocínio 

efetuado, os cálculos e as justificações que julgar 

necessárias. 
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Critérios Gerais de Classificação: 

1. Nas respostas incompletas será descontada uma percentagem proporcional ao que ficou por desenvolver. 

2. Se houver erros dominantes na resposta ou na estrutura da resposta, a cotação será totalmente nula. 

3. A não utilização de instruções e comandos mais adequados será passível de desconto proporcional ao erro cometido. 

4. Valorizar-se-á a indentação e apresentação. 


