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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO - 2020 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

1. Se o examinando apresentar mais do que uma resposta ao mesmo item, será classificada 
apenas a que se encontra em primeiro lugar na folha de resposta. 

2. Se o examinando se enganar na identificação do item a que está a responder, ou se a omitir, 
a resposta pode ser classificada se for possível identificá-la inequivocamente pela resolução 
apresentada. 

3. Os itens de construção serão classificados se as respostas forem legíveis e claramente 
identificadas. 

4. Os itens de seleção serão classificados se as respostas não apresentarem qualquer dúvida 
quanto à opção/seleção assinalada, podendo a transcrição do texto ser considerada para a 
identificação da opção/seleção assinalada. 

5. Nos itens de resposta estrita (itens de construção), os critérios de classificação são 
organizados por níveis de desempenho ou por etapas, resultando a pontuação da resposta 
do nível de desempenho atribuído ou da soma atribuída às diferentes etapas e da aplicação 
dos critérios de desvalorização. 

6. Se o examinando apresentar apenas o resultado, quando é pedida a apresentação de 
cálculos ou justificações, a resposta é classificada com zero pontos. Se o examinando não 
apresentar cálculos ou justificações necessárias à resolução de uma etapa, a mesma é 
pontuada com zero pontos.  

7. À pontuação final de uma resposta é subtraído um ponto (exceto se a pontuação final for 
zero pontos) caso o examinando: não apresente o resultado como solicitado; utilize, nos 
cálculos intermédios, um número de casas decimais diferente do solicitado; cometa erros 
de arredondamento; não apresente a unidade de medida na apresentação do resultado; 
utilize simbologia ou expressões incorretas do ponto de vista formal. 

8. Se o examinando cometer erros de transcrição, quer do enunciado, quer na resolução de 
uma etapa, ou erros ocasionais na resolução de uma etapa, é subtraído um ponto (exceto 
se a pontuação final for zero pontos) nos casos em que a dificuldade de resolução do item 
ou da etapa não diminua. Caso contrário, a pontuação máxima a atribuir ao item ou etapa é 
a parte inteira de metade da pontuação prevista. Às etapas subsequentes é aplicado o 
mesmo princípio de desvalorização. 

9. Se o examinando utilizar valores aproximados numa etapa, quando deveriam ser utilizados 
valores exatos, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa e às etapas subsequentes 
relacionadas é a parte inteira de metade da pontuação prevista. 

10. O examinando pode apresentar respostas que percorram qualquer processo de resolução, 
desde que cientificamente corretos e que se enquadrem nos documentos curriculares de 
referência da disciplina. 

11. Se o examinando não respeitar as instruções de resolução impostas, a etapa em que tal 
aconteça e etapas subsequentes são pontuadas com zero pontos.  



   

REDE NORTE 

 2 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

1. 

1.1.…………………………………………………………………………...……………….....6  pontos 

A cotação a atribuir deve estar de acordo com o seguinte nível de desempenho: 

𝐷 = [0; 3,67]…………….……………………………………………….………6 pontos 

𝐷 = [0; 3,67[ ou 𝐷 = ]0; 3,67] ou 𝐷 = ]0; 3,67[ ………………………..........3 pontos  

Qualquer outra resposta………………………………………………………..0 pontos 

1.2.………………………………………………………………………………………………..8 pontos 

A resposta correta é a opção (D)…………………………………………..…8 pontos 

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

Escrever 𝑔(𝑥) = 0 ou −0,68𝑥! + 3,4𝑥 − 4,08 = 0…………….....................2 pontos 

Aplicar a fórmula resolvente………………………………………..……....…3 pontos 

Resolver a equação …………………………………………………..………..2 pontos 

Indicar a abcissa do ponto D ……………………………….…………………3 pontos 

2. 
2.1.…………………………………………………………………………………..…….……..8 pontos 

A resposta correta é a opção (B)…………………………………….……….8 pontos 

2.2.……………………………………………………………………………….……………..12 pontos 

Determinar 𝐶′(𝑡)…………………………………………………………...........2 pontos 

Determinar os zeros da derivada……………………………………………...2 pontos 

Indicar o intervalo de monotonia decrescente…………………………….….2 pontos 

Indicar o intervalo de monotonia crescente (Nota 1) …………………..…...3 pontos 

Identificar o minimizante………………………………………………………...1 ponto 

Determinar o valor mínimo pedido……………………………………………..2 pontos 

Nota 1: A cotação a atribuir nesta etapa deve estar de acordo com os  
seguintes níveis de desempenho:  

 6"#
$
, 126  ou 9"#

$
, 129 ou 9"#

$
, 126 ou 6"#

$
, 129 ………………..3 pontos 

Intervalo de monotonia crescente, mas não  
respeitando o domínio……………………………………....1 ponto 

Outros casos……………………………………….…………0 pontos 
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3 .………………………………………………………………….……………………….……..8 pontos 

A resposta correta é a opção (D)…………………………..………………….8 pontos 

4 .………………………………………………………………………………….……….……..8 pontos 

Relacionar com o cálculo do limite quando t tende para mais infinito……2 pontos 

Calcular corretamente o limite (Nota 1)………………………………………4 pontos 

Justificar a resposta…………………………………………………………....2 pontos 

Nota 1: Caso o limite tenha sido calculado incorretamente, mas o aluno  
sabe que 𝑒%& = 0, a cotação a atribuir nesta etapa será de 2 pontos.  

5 .…………………………………………………………………………………….……..…..12 pontos 

Identificar a razão trigonométrica do triângulo [0𝐴𝑃]……………………....2 pontos 

Identificar a razão trigonométrica do triângulo [0𝐵𝑃]…………………..…..2 pontos 

Identificar que 𝑂𝐵???? = 𝑂𝐴???? + 60…………………………………………….……2 pontos 

Calcular tg 28º………………………………………...................……..….…..1 ponto 

Calcular tg 22º……………………………………………...............……..……1 ponto 

Resolver o sistema……………………..…………………….…………………2 pontos 

Apresentar a resposta…………………………………….…………………….2 pontos 

6 .……………………………………………………………………………..………….……..12 pontos 

Escrever o acontecimento 𝐷:	“a pessoa padece da doença” ou similar…..1 ponto 

Escrever o acontecimento 𝑇:	“o teste apresenta resultado positivo”  

ou similar………………………………………………………………………….1 ponto 

Escrever a probabilidade dada no enunciado 𝑃(𝐷)………..……………...…1 ponto 

Escrever a probabilidade dada no enunciado 𝑃(𝑇|𝐷)………..………………1 ponto 

Escrever a probabilidade dada no enunciado 𝑃(𝐷|𝑇)………..………………1 ponto 

Calcular 𝑃(𝑇)…………………………………………………………………......7 pontos 

Estratégia 1:  

Escrever a expressão 𝑃(𝑇|𝐷) = '()|+)'(+)
'())

  ou  

𝑃(𝐷|𝑇) = '(+|))'())
'(+)

…………………………………………..5 pontos 

Resolver a equação………………………………………...2 pontos 

 



   

REDE NORTE 

 4 

 

Estratégia 2: 

Calcular 𝑃(𝑇 ∩ 𝐷) a partir de 𝑃(𝑇|𝐷) = '(+∩))
'())

 ou a  
partir de uma árvore ou tabela…………………………….4 pontos 

Calcular 𝑃(𝑇) a partir de 𝑃(𝐷|𝑇) e 𝑃(𝑇 ∩ 𝐷).………..…..3 pontos 

7……..……………………………………………………………………………….…….……..8 pontos 

A resposta correta é a opção (B)…………………………………….…….….8 pontos 

8...…………………………………………………………………………………….…………..8 pontos 

A resposta correta é a opção (A)…………………………………….…….….8 pontos 

 

 

 


