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Critérios de avaliação – Curso Profissional de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos  

Disciplina de Matemática (3º ano) 

Ano letivo de 2021/2022 
 

Na disciplina de Matemática do terceiro ano do Curso Profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, para 

efeitos de avaliação sumativa interna constituem orientação curricular de base as aprendizagens fixadas pelos referenciais de 

formação do Catálogo Nacional de Qualificação.  
 

Tabela I. Critérios de avaliação definidos com base no artigo 22º da Portaria nº 235-A/2018 de 23 de agosto. 

 

 

Domínios por Módulo* Perfil de aprendizagens Descritores de desempenho 
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• Conhecer propriedades e conceitos 

• Relacionar dados, conceitos e propriedades 

• Mobilizar os conhecimentos matemáticos necessários 

e apropriados na resolução de problemas 

• Estabelecer relações entre situações da realidade e 

os seus modelos matemáticos 

 

 

▪ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

▪ Criativo (A, C, D, J) 

▪ Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 

▪ Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

▪ Respeitador da diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 

▪ Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 

▪ Questionador (A, F, G, I, J) 

▪ Comunicador (A, B, D, E, H) 

▪ Autoavaliador (transversal às áreas) 

▪ Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 

▪ Responsável/ autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, J) 

▪ Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos 

(ACPA) 

A. Linguagens e textos 

B. Informação e comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

E. Relacionamento interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar e ambiente 

H. Sensibilidade e estética artística 

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo 
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• Recordar e aplicar as regras operatórias das potências 

•  Definir e identificar funções exponenciais 

• Indicar e aplicar as principais propriedades das 

funções exponenciais 

•  Identificar e aplicar as regras operatórias das funções 

expoenenciais 

• Conhecer o número Neper  

• Reconhecer modelos de crescimento exponencial 

• Definir logaritmo de um número positivo 

• Calcular logaritmos simples 

• Reconhecer os casos particulares de logaritmos na 

base 10 e na base e 

• Usar a calculadora para calcular logaritmos 

• Definir e identificar funções logaritmicas 

• Reconhecer e aplicar propriedades das funções 

logaritmicas 

• Conhecer e aplicar as regras operatórias dos 

logaritmos 

• Resolver equações exponenciais e equações 

logaritmicas simples 

• Resolver inequações exponenciais e inequações 

logaritmicas simples com recurso à calculadora gráfica 

• Definir e identificar função logística 

• Reconhecer propriedades da função logística 

• Aplicar modelos expoenciais, logarítmicos ou 

logísticos à resolução de problemas em contexto real 
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*Módulo A9 – Funções de crescimento; Módulo A10 – Otimização. 
 

▪ Os instrumentos de avaliação a aplicar poderão ser: testes escritos, trabalhos de grupo, trabalhos individuais, fichas de aula, 

caderno/dossier, trabalho desenvolvido em aula. 

▪ A classificação dos instrumentos de avaliação é efetuada para 200 pontos. 

▪ O número e o tipo de instrumentos de avaliação a aplicar em cada módulo, são definidos em sede de área disciplinar, sob 

proposta dos docentes que lecionam a disciplina e divulgados aos alunos mediante uma informação-instrumento, salvaguardando 

a realização de um mínimo de um teste escrito por módulo (Anexo I). 

▪ A classificação final a atribuir em cada módulo resulta da média ponderada com arredondamento às unidades da classificação 

obtida nos instrumentos de avaliação aplicados. 

Domínios por Módulo* Perfil de aprendizagens Descritores de desempenho 
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• Definir e calcular a taxa média de variação de uma 

função num intervalo e interpretar geometricamente o 

seu significado 

• Definir e calcular, com recurso à calculadora gráfica, 

a taxa de variação de uma função num ponto, e 

interpretar geometricamente o seu significado 

• Determinar a equação reduzida da reta tangente ao 

gráfico de uma função num ponto 

• Relacionar a monotonia de uma função com o sinal da 

taxa média de variação 

• Relacionar o sinal da taxa de variação instantânea de 

uma função com a sua monotonia 

• Estudar a monotonia de uma função com recurso à 

calculadora gráfica e à visualização simultânea do seu 

gráfico e o da sua derivada 

• Relacionar zeros da derivada com extremos da função 

• Resolver problemas de aplicações simples envolvendo 

a determinação de extremos de funções 

• Representar uma reta conhecida uma equação que a 

defina 

• Determinar uma equação de uma reta conhecidos dois 

dos seus pontos 

• Determinar, caso exista, o ponto de interseção de 

duas retas 

• Representar graficamente conjuntos de pontos 

definidos por inequações lineares 

• Identificar e resolver problemas simples de 

porgramação linear 

• Aplicar a programação linear a problemas em 

contexto real 

• Utilizar a visualização, a representação e o raciocínio 

espacial na análise de situações problemáticas realistas 

e na resolução de problemas 

• Comunicar, oralmente e por escrito, aspetos dos 

processos de trabalho e crítica dos resultados 

• Utilizar linguagem matemática adequada na 

elaboração, análise e justificação de conjeturas ou 

comunicação de conclusões 

• Utilizar a calculadora gráfica na resolução de 

problemas 
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ANEXO I 

 

 

Em cada módulo a percentagem a tribuir a cada elemento de avaliação é a seguinte: 

 

Domínio conceptual:  – Teste escrito único - 30%; ou dois testes escritos - 2x15%; 

 

Domínio prático:   - Trabalho individual escrito - 30% (pode ser repartido em vários momentos de avaliação); 

    

    - Trabalho de grupo - 25%; 

 

    - Observação do trabalho desenvolvido em aula (registo em fichas próprias) – 5% 

 

    - Caderno/dossier/organização/autonomia – 5% 

 

    - Cumprimento de regras – 5% 


