INFORMAÇÃO para o teste comum de MATEMÁTICA A
maio 2021
12.º ano

O presente documento divulga informação relativa ao teste comum da disciplina de
Matemática A, a realizar em 25 maio de 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Aprendizagens Essenciais da disciplina
de Matemática A, em articulação com o Perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório
Caracterização da prova
A prova é constituída por uma só parte. Para a sua resolução pode ser utilizada a
calculadora gráfica desde que esta esteja em modo exame. Para as calculadoras gráficas
que não tiverem esta opção de utilização terá de ser feito o “reset” da mesma na presença
do professor vigilante.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e
gráficos. A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios/temas dos
programas.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
domínios/temas do programa.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por
exemplo, resposta restrita), distribuídos pelos dois cadernos.
A prova é cotada para 200 pontos.
A prova incide nos domínios/temas seguintes.






Álgebra (polinómios) e Funções
Trigonometria (incluindo Funções Trigonométricas)
Sucessões reais
Cálculo Combinatório e Probabilidades
Complexos

A prova contem um formulário.
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Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.

A lista das calculadoras permitidas é fornecida pela Direção-Geral de Educação.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 100 minutos.
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