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1. INTRODUÇÃO 

O exame de equivalência à frequência da disciplina de Matemática do Módulo A8 – 

Modelos Discretos destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento neste 

módulo em anos letivos anteriores. 

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 dois grupos sendo o primeiro com cinco questões de 

escolha múltipla e o segundo com itens abertos de resposta restrita e de ensaio.  

 

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

conteúdos no módulo. 

 

O enunciado da prova vem acompanhado do seguinte formulário: 

 

Termo geral de uma progressão aritmética   rnuun  11  

Soma dos n primeiros termos de uma 

progressão aritmética 
n

uu
S n

n 



2

1  

Termo geral de uma progressão geométrica 1
1

 n
n ruu  

Soma dos n primeiros termos de uma 

progressão geométrica 
r

r
uS

n

n





1

1
1  

 

A quantidade de fórmulas incluídas no formulário ultrapassa o número das que são 

eventualmente necessárias à realização da prova. 

 

A prova é classificada na escala de 0 a 200 pontos. 

 
 
         Escola Secundária Alves Redol – Vila Franca de Xira     
 

Ano Letivo 

2016/2017 
MATRIZ DO EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
Módulo A8 – Modelos Discretos                                                                                 

Matemática  
 

Cursos Profissionais 

 



 

Matriz de Matemática - Módulo A8                                                                                                                            Página 2 de 3 
 

 

3. OBJETIVOS E CONTEÚDOS DA PROVA 

Competências/Objetivos Conteúdos Programáticos Cotação 

 
 Definir sucessão de números reais 

através do seu termo geral e/ou por 

recorrência. 

  Estudar uma sucessão quanto à 

monotonia. 

 Averiguar se uma sucessão é ou não 

limitada. 

 Verificar se uma sucessão é ou não 

uma progressão aritmética ou 

geométrica. 

  Indicar a razão de uma progressão 

aritmética ou progressão geométrica. 

 Escrever a expressão do termo geral 

de uma progressão aritmética ou 

geométrica. 

 Determinar a soma de n termos 

consecutivos de uma progressão 

aritmética ou progressão geométrica. 

 Estudar a monotonia de uma 

progressão aritmética ou geométrica. 

 Aplicar o modelo de crescimento 

linear ou crescimento aritmético a 

problemas em contexto real. 

 Resolver problemas em contexto real 

aplicando um modelo de crescimento 

exponencial ou geométrico. 

 
 

 

Sucessões 

Motivação: estudo de relações numéricas concretas;  

 

A sucessão real como função de variável natural: 

 Sucessão; 

 Modos de definir uma sucessão; 

 Representação gráfica de uma sucessão; 

 Sucessões monótonas;  

 Sucessões limitadas. 

 

Progressões aritméticas; 

 

Progressões geométricas; 

 

Comparação entre o crescimento linear e o 

crescimento exponencial (ou geométrico);  

Estudo intuitivo da sucessão de temo geral 

n

n










1
1  

num contexto de modelação matemática; 

 

 

Resolução de problemas onde seja necessário 

escolher o modelo discreto mais adequado à descrição 

da situação. 

 

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. 

 

5. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 100 minutos.  
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6. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

- Interpretação correta dos dados. 

- Apresentação da resposta correta a cada questão. 

- Apresentação clara e rigorosa de cálculos, raciocínios e justificações. 

- Apresentação das fórmulas necessárias à resolução de cada questão. 

- Uso correto de vocabulário específico. 

- Sempre que na resolução de um problema o aluno recorrer à calculadora, deve 

apresentar  todos os elementos recolhidos na sua utilização. 

- Os enganos de contas, que não alterem sensivelmente a estrutura ou a 

dificuldade da questão, corresponderão a um desconto que não excederá 10% 

da respetiva cotação. 

 

A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, obtidos 

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

 


