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COTAÇÕES DA PROVA 

 

Grupo I ........................................(5 x 5 pontos)................................................ 25 pontos 

Grupo II ............................................................................................................175 pontos 

1. ..............................................................................................................35 pontos 

 

1.1. ...................................................................................................15 pontos 

1.2. ...................................................................................................10 pontos 

1.3. ...................................................................................................10 pontos 

 

2. ...............................................................................................................45 pontos 

 

2.1. ...................................................................................................5   pontos 

2.2. ...................................................................................................10 pontos 

2.3. ....................................................................................................5 pontos 

2.4. ...................................................................................................20 pontos 

 

3. ...............................................................................................................50 pontos 

 

3.1. ...................................................................................................10 pontos 

3.2. ...................................................................................................20 pontos 

3.3. ...................................................................................................20 pontos 

A transportar.................................................................................155 pontos 

 

EXAME DO ENSINO SECUNDÁRIO DE RESUMOS.TK 



Transporte 155 pontos 

 

4. ...............................................................................................................10 pontos 

 

5. ...............................................................................................................10 pontos 

 

6. ...............................................................................................................15 pontos 

 

 

7. ...............................................................................................................15 pontos 

7.1. .........................................................................................................10 pontos 

7.2. ..........................................................................................................5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 
 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros não negativos. 
 
Itens de resposta fechada de escolha múltipla 
As respostas em que é assinalada a alternativa correcta são classificadas com a cotação total 
do item. Asrespostas incorrectas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a 
classificações intermédias. 
Itens de resposta aberta 
Os critérios de classificação destes itens apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis 
de desempenho. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada 
pontuação. 
Os critérios de classificação dos itens de resposta aberta extensa orientada apresentam- 
-se organizados por níveis de desempenho. Nestes itens, desde que tenham cotação igual ou 
superior a quinze pontos e impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz 
a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das competências de 
comunicação escrita em língua portuguesa. 
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 
valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da 
disciplina. Esta valorização é cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis 
de desempenho a seguir descritos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 
1. ................................................................................................................. 5 pontos 

Versão 1 – Opção (B) 
Versão 2 – Opção (D) 

 
2. ................................................................................................................. 5 pontos 

Versão 1 – Opção (D) 
Versão 2 – Opção (C) 

 
3. ................................................................................................................. 5 pontos 

Versão 1 – Opção (C) 
Versão 2 – Opção (A) 

 
4. ................................................................................................................. 5 pontos 

Versão 1 – Opção (B) 
Versão 2 – Opção (D) 

 
5. ................................................................................................................. 5 pontos 

Versão 1 – Opção (B) 
Versão 2 – Opção (C) 

 
 

Grupo II 
 

É de aceitar qualquer processo de resolução científicamente correcto, ainda que não esteja 
previsto nestes critérios específicos ou no programa. 

 
1.1. .......................................................................................................................15 pontos 

Mostrar que  4x + 2y = 240 e tirar valor de y= 120 – 2x  ...............................9 pontos 
Mostrar que  y

2
+ x

2 
= 2900 .............................................................................3 pontos 

Substituir na expressão y
2
+ x

2 
= 2900 o y por 120 – 2x  ................................3 pontos 

 
1.2. .......................................................................................................................10 pontos 

Mostrar que x = 46 V x= 50 ...........................................................................10 pontos 
(Referir que os zeros são: x= 46 e x=50) 

1.3. .......................................................................................................................10 pontos 
Igualar f(x) a zero...........................................................................................1 pontos 
Calcular que x=46 V x= 50 ............................................................................4 pontos 
Calcular a abcissa do vértice (46+50)/2  = 48 ...............................................2 pontos 
Substituir em f(x) a incógnita x por 48 e calcular que y= -20 ........................3 pontos 

 
2.1..........................................................................................................................5 pontos 
 Referir t = 0 e substituir na expressão ..........................................................1 ponto 
 Calcular que P(0)= 0,5 .................................................................................2 pontos 
 Referir que as coordenadadas do ponto são (0 ; 0,5) ..................................2 pontos 
 
2.2.........................................................................................................................10 pontos 

Igualar 0,03t
2
-0,06t  a zero...........................................................................2 pontos 

Calcular que t=0 V t= 2 ................................................................................4 pontos 
Calcular a abcissa do vértice (0+2)/2  = 1 .....................................................2 pontos 
Referir que a poluição foi mínima à 1 hora ....................................................2 pontos 

 
 2.3........................................................................................................................5 pontos 
 Referir que 15 h 15 min = 15,25 h ...............................................................1 ponto 
 Substituir 15,25 em t na expressão e calcular P(15,25) ..............................2 pontos 
 Referir que o nível de poluição era aproximadamente 0,283mg/L .............2 pontos 



2.4........................................................................................................................20 pontos 
 
Deve contemplar os seguintes tópicos: 

 No escritório do Pedro, o nível de poluição é inferior ao nível de poluição do escritório 
do António desde as zero horas até ao meio-diaa.  A partir desse instante é superior 
atingindo o máximo de 1,41 mg/L às 24 horas. 

 O purificador do Pedro foi desligado às 8 horas quando o nível de poluição era de 0,13 
mg/L. 

 O purificador do António foi desligado às 10 horas quando o nível de poluição era de 
0,2 mg/L. 

 
 
 
 

 
 
 

~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1............................................................................................................10 pontos 
 Mostra que Vp = 1/3 x Ab x h ............................................................3 pontos 
 Substitui Ab por 20 e h por 30 ..........................................................2 pontos 
 Calcula Vp = 4000 cm3 ......................................................................5 pontos 
 
3.2............................................................................................................20 pontos 

 Mostra que  cm ...................................................................5 pontos 

        Mostra que  cm ...................................................................5 pontos 

        Calcula Ap1 é  cm2...............................................................................5 pontos 

        Calcula Ap2 é  cm2 ...............................................................................5 pontos 

 
3.3..........................................................................................................20 pontos 

        Apresenta que V = 400 – 1/3 x  x 20 .........................................10 pontos 

       Calcula que V é aproximadamente igual a 2814,81 cm3..................10 pontos 
 
4..............................................................................................................10 pontos 

 Mostra     equivale a ..............5 pontos 

        Mostra que   equivale a ........................4 pontos 

        Calcula c = 0,5................................................................................. 1 ponto 
 
 



5.1.........................................................................................................10 pontos 
 Mostra que recta OA : y = 4/5 x ....................................................2 pontos 
 Mostra que recta AB : y = - 4/5 x + 4 ............................................2 pontos 
 Mostra que circunferência é (x – 2,5)2+y2= 6,25 ..........................2 pontos 

 Define : ...............4 pontos 

 
6..........................................................................................................10 pontos 
 Versão 1 -  ...................................................................10 pontos 
 Versão 2 -  .................................................................................10 pontos 
 
7.1........................................................................................................10 pontos 
 Mostra que o gráfico é:.................................................................5 pontos 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Substitui os pontos A e B por, respectivamente, 160/3 e 32000 .......5 pontos 
 
7.2........................................................................................................5 pontos 

 Mostra que a recta se define por : y = .....................3 pontos 

 Iguala y a 30 e calcula x = 14000 .................................................. 2 pontos 
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