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1. INTRODUÇÃO 

O exame de equivalência à frequência da disciplina de Matemática do Módulo A5 – 

Funções Racionais destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento neste 

módulo. 

Esta informação visa dar a conhecer as aprendizagens e as competências que são 

objeto de avaliação, a estrutura e as características da prova, o material a utilizar e 

a duração da mesma. 

 

 

 

2. ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A prova é constituída por itens de resposta fechada, resposta curta e itens de 

resposta aberta. 

 

Nos itens de resposta curta, apenas se exige que o examinando apresente uma 

resposta, que pode consistir, por exemplo, numa palavra, numa frase curta ou no 

resultado de um cálculo. 

 

Nos itens de resposta aberta, para além da resposta, pretende-se a apresentação 

do trabalho desenvolvido pelo examinando como, por exemplo, o raciocínio 

efetuado, os cálculos e as justificações necessários. 

 

Em alguns casos, os itens estão agrupados em conjuntos. Cada conjunto de itens 

baseia-se em informações fornecidas por meio de diferentes suportes (figuras, 

textos, gráficos, etc.) e pode reportar-se a mais do que um domínio temático. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos 

conteúdos no módulo. 

 

A prova é classificada na escala de 0 a 200 pontos. 
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3. OBJETIVOS E CONTEÚDOS DA PROVA 

Competências/Objetivos Conteúdos 
Programáticos Cotação 

 

 Identificar características e comportamentos de 

algumas funções racionais; 

 

 Identificar equações de assíntotas dos gráficos 

de funções racionais; 

 

 Resolver equações e inequações com frações no 

contexto de resolução de problemas; 

 

 Resolver problemas onde seja necessário 

escolher o modelo de funções mais adequado à 

descrição da situação; 

 

 Estabelecer relações utilizando simultaneamente 

o estudo gráfico, numérico e analítico integrando 

operações com polinómios; 

 

 Estudar o comportamento das funções racionais 

para valores “muito grandes” da variável e para 

os valores “muito próximos” dos zeros dos 

denominadores das frações que as definem; 

 

 Usar métodos gráficos para resolver condições, 

melhorando a compreensão de eventuais 

métodos algébricos utilizados ou quando não os 

puder utilizar. 

 
 Funções Racionais; 

 
 Polinómio numa 

variável; 
 
 Funções Polinomiais. 
 

200 pontos 

 

 

 

4. MATERIAL A UTILIZAR 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta de 

tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

Deve ser portador de material de desenho (régua e/ou esquadro) e de calculadora 

gráfica, de modelo aprovado pelo Ministério da Educação. 

Os examinandos respondem a todos os itens em folhas de resposta, distribuídas 

pelos professores vigilantes. 
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5. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 100 minutos.  

 

 

 

6. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

A cotação de cada alínea será sempre um número inteiro. A classificação de uma 

questão não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos obtidos em 

cálculos anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha. Os erros 

ocasionais de contas, que não alterem significativamente a estrutura ou a 

dificuldade da questão, não devem ser penalizados em mais de 20% da cotação 

desta. Caberá ao(s) professor(es) corretor(es) adotar(em) um critério para 

fracionar as cotações, de modo a classificar os conhecimentos revelados quando a 

resolução de uma questão não estiver totalmente correta. 

 


