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Objeto de Avaliação Caracterização do teste Critérios de classificação 

 

DOMÍNIO 4 – FUNÇÕES 

 Ponto aderente a um conjunto. 

 Limite de uma função num ponto. 

 Limite de uma função segundo 

Heine. 

 Operações com limites de funções. 

 Limites. Indeterminações. 

 Estudo da continuidade de funções. 

 Estudo das assíntotas ao gráfico de 

uma função.  

 Estudo de uma função racional. 

 Problemas envolvendo funções 

racionais 

 Taxa média de variação de uma 

função. 

 Taxa instantânea de uma função 

num ponto. Derivada de uma função 

num ponto. 

 A derivada e a cinemática. 

Velocidade média e velocidade 

instantânea. 

 Derivadas de funções, por definição 

e aplicando as regras de cálculo. 

 Estudo da monotonia e extremos de 

uma função com aplicação das 

derivadas. 

 Reta tangente ao gráfico de uma 

função. 

 Aplicação das derivadas ao estudo 

de funções. 

 Resolução de problemas envolvendo 

o estudo de funções. 

 

Cinco itens de seleção (escolha 

múltipla), com cotação total de 25 

pontos. 

 

Cada resposta em que é assinalada 

de forma inequívoca a alternativa 

correta, é classificada com a 

cotação total do item. 

A resposta em que é assinalada uma 

alternativa incorreta, mais do que 

uma alternativa ou ainda se a letra 

transcrita for ilegível será 

classificada com zero pontos. 

 

 

Itens de construção, podendo estar 

subdivididos em alíneas, com 

cotação total de 175 pontos. 

 

 

Os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por 

etapas e/ou níveis de desempenho. 

A cada etapa e a cada nível de 

desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

A cada resposta correta é atribuída 

a totalidade da classificação. 

 A cada resposta parcialmente certa 

é atribuída a classificação resultante 

da soma das classificações 

atribuídas às diferentes etapas da 

resolução. 

Cada resposta errada é classificada 

com zero pontos. 

 

 
 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos devem ser portadores de uma calculadora 

gráfica.  

MATRIZ / 3.º PERÍODO / 5.ºTESTE 



Não é permitido o uso de corretor. 

Duração O teste tem a duração de 100 minutos 

 


