MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

MATEMÁTICA A - 12.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
ORGANIZADOR/DOMÍNIO

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E
ATITUDES

27 de maio de 2021
ESTRUTURA

COTAÇÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

120 a 140 p

As classificações a atribuir às respostas
são expressas em números inteiros e
resultam da aplicação dos critérios gerais
e específicos de classificação.

Domínio Conhecimento

Trigonometria e Funções
Trigonométricas

Números Complexos

MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-02

Seno da soma e da diferença de ângulos.
Cosseno da soma e da diferença de
ângulos.
Seno e o cosseno do dobro de um ângulo.
sin 𝑥
Limite notável: lim𝑥→0 𝑥 = 1.
Derivada das funções seno, cosseno e
tangente.
Aplicar/estabelecer fórmulas
trigonométricas e na resolução de
problemas.
Simétrico de um número complexo.
Conjugado de um número complexo.
Módulo de um número complexo.
Módulo da diferença entre dois complexos.
Inverso de um número complexo.
Divisão de números complexos.
Potenciação.
Resolução de equações em ℂ.
Exponencial complexa.
Multiplicação de números complexos na
forma trigonométrica e sua interpretação
geométrica.
Divisão de números complexos.
Fórmula de De Moivre.
Radiciação.
Resolver problemas que envolvem
conjuntos de pontos definidos por
condições em variável complexa.

As respostas que se revelem ilegíveis são
classificadas com zero pontos.
Itens de resposta fechada de escolha
múltipla
A cotação total do item é atribuída às
respostas que apresentam de forma
inequívoca a única alternativa correta. São
classificadas com zero pontos as
respostas em que é assinalada:
– uma alternativa incorreta;
– mais do que uma alternativa.
Não há lugar a classificações intermédias.

Domínio Conhecimento

Itens de seleção de escolha
múltipla.
Itens de construção
envolvendo a resolução de
problemas e raciocínios
demonstrativos, num máximo
de 8, subdivididos em
alíneas, num máximo de 15.

60 a 80 p

Itens de resposta fechada curta
A classificação é atribuída de acordo com
os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
Itens de resposta aberta
Os critérios de classificação dos itens de
resposta aberta apresentam-se
organizados por etapas e/ou por níveis de
desempenho. A cada etapa e/ou nível de
desempenho corresponde uma dada
pontuação.

Folha de Prova; caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; calculadora científica ou gráfica; e folha de rascunho.
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2) e inclui um formulário.
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