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Atenção: Correcção ao que foi dito no item 5.2 
 
 
Item 1.1. 
a) O examinando faz, correctamente, as duas primeiras etapas. Não escreve a equação da 3.ª etapa nem 
apresenta qualquer resolução. Apenas apresenta as soluções i4  e i4 . Passa-as, correctamente à forma 
trigonométrica, isto é, cumpre a 4.ª e 5.ª etapas. Que cotação atribuir? 
Parecer telefónico do Gave (PTG): Aplicar o critério geral 7.  
Noutros casos, o classificador, perante a prova, é que deverá optar pelo critério geral 7 ou pelo critério 
geral 8, de acordo com o que o examinando efectuou. 
 
b) O examinando afirma que o polinómio é divisível por 4x . Aplica a regra de Ruffini para a raiz 4  
e resolve, a partir daqui, correctamente. Que pontuação atribuir? 
PTG.: Aplicar o critério geral 9. Neste caso particular, subtrair 1 ponto à pontuação da etapa. 
 
Item 1.2. 
a) O examinando faz as duas primeiras etapas correctamente. Depois começa a atribuir valores naturais a 
n (não consecutivos) e verifica que para 30 dá o pedido, concluindo que 30n . Que pontuação atribuir? 
PTG.: Tem a pontuação das duas primeiras etapas. A 3.ª etapa está implícita e tem 4 pontos. Na 4.ª etapa 
tem zero pontos. Tem 2 pontos na última etapa. 
 
b) O examinando faz as duas primeiras etapas correctamente. Na 3.ª etapa não coloca o  kk ,2   ℤ, 

mas continua a resolução correctamente, de acordo com o erro cometido. Que pontuação atribuir? 
PTG.: Só não tem os 3 pontos da 4.ª etapa. 
 
Item 2.1. 
O aluno escreve 46

6
9 4,06,0 C . Que pontuação atribuir? 

PTG.: Está em “Outras situações”. Tem zero pontos. 
 
Item 2.2 
a) Que cotação atribuir se o examinando apenas escrever 0,3×0,05+0,7×0,08=0,071, sem explicar 
rigorosamente mais nada? 
PTG.: Tem a cotação total. 
 
Item 3 
O examinando parte da desigualdade dada e, por equivalências, desenvolve, correctamente, até obter 
  1 BAP  (ou outra condição universal). Que pontuação atribuir nos seguintes casos: 

a) não escreve mais nada. 
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PTG.: 11 pontos 
b) escreve à frente “verdadeiro”. 
PTG.: 15 pontos 
c) escreve à frente “está mostrado” 
PTG.: 11 pontos 
 
d) escreve à frente “c. q. d.”. 
PTG.: 11 pontos 
e) acrescenta     PBAP  

PTG.: 11 pontos 
 
Item 4 
Caso o examinando não determine os zeros analiticamente devem ser cotadas as etapas seguintes? 
PTG.: O examinando pode usar a calculadora para determinar os zeros. Não o pode fazer é para calcular 
o máximo. Reparar que no item 1, dizia “…sem recorrer à calculadora”. Neste item não diz isso. Diz 
“Determinar … o valor máximo recorrendo a métodos exclusivamente analíticos”. 
 
Item 5.2 
a) O examinando equacionou mal o problema – por exemplo 3)( xxf  . Recebe alguma pontuação na 

1.ª etapa?  
PTG.: 1.ª etapa – Zero. O restante terá cotação máxima se resolver correctamente, de acordo com o erro 
cometido, e desde que o grau de dificuldade se mantenha. 
PTG em 01/07/2011: Depois de uma reflexão, o Gave considerou que a 1.ª etapa deve ter a pontuação de 
2 pontos.  
Esclarece ainda que: 
i) se o examinando fizer correctamente a 2.ª e 3.ª etapas com a curva de equação 3xy  . e não fizer a 

1.ª, então a 1.ª etapa está ímplicita e tem a pontuação total da 1.ª etapa. 
ii) Se o examinando equacionar o problema como xxf 3)(  , por exemplo, ou não equacionar mas fizer 

as 2.ª e 3.ª etapas correctamente (de acordo com o erro cometido) então terá 2 pontos na 1.ªetapa; 6 
pontos na 2.ª etapa e 2 pontos (1+0+1) na 3.ª etapa porque só irá haver um ponto de intersecção. 
 
Item 6.1. 
Na resolução da equação trigonométrica (com pontuação máxima de 3 pontos), o examinando tem que 

escrever a expressão geral das amplitudes ou basta a passagem de   02cos x  para 
2

2 
x ? 

PTG.: Se fez a referida passagem, desses 3 pontos atribuir apenas 1 ponto. 
 
 
Item 7. 
a) Na opção D) aceita-se como razão da rejeição a afirmação “a opção IV é rejeitada porque f é 
descontínua”? Ou o examinando terá que justificar a afirmação anterior? 
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b) Na opção A) basta referir o sentido das concavidades ou terá que apresentar justificações 
PTG.: O item 7 irá ser debatido no “documento Gave”. 
 
O documento Gave é soberano e substitui toda e qualquer informação que tenha sido trocada entre Gave 
e Formador ou Formador/Interlocutor e classificadores. 
 
 
 
 


