Informação n.º 136.06 – Matemática B (Código 735)

ERRATA
– Nas páginas 13, 15, 17 e 19, onde se lê «(ver critério geral 7.1)», deve ler-se «(ver critério geral
4.5.1.)».
– Na página 5, a redacção do ponto 4.5. passa a ser a seguinte:
4.5. Nas etapas em que está previsto o recurso à calculadora, os critérios específicos
subdividem-se em: «Explicação do método utilizado» e «Apresentação do(s) valor(es)».
4.5.1. Explicação do método utilizado:
De acordo com as instruções gerais para a realização da prova, o examinando deve
apresentar todos os elementos recolhidos na utilização da calculadora. Esta
apresentação deve ser classificada de acordo com os níveis de desempenho que se
seguem. Para cada nível de desempenho a classificação máxima prevista é a indicada
em percentagem.
Esta percentagem deve ser aplicada sobre a cotação prevista para a explicação do
método utilizado, e o valor obtido deve ser arredondado às unidades por excesso.
• Apresentação correcta e completa de todos os elementos relevantes .................100%
• Apresentação correcta, mas com ausência de elementos relevantes
ou
Apresentação completa, mas com incorrecções (por exemplo, não respeitar
o domínio de uma função) ..................................................................................... 70%
• Apresentação incompleta e com incorrecções ...................................................... 40%
• Ausência de explicação ou simples referências do tipo «Vi na calculadora» ........ 0%
4.5.2. Apresentação do(s) valor(es):
Para cada valor que o examinando deve apresentar, os critérios específicos podem
indicar um intervalo admissível. O valor apresentado pelo examinando pode pertencer,
ou não, a esse intervalo.
• Se o valor pertencer ao intervalo, deve ser atribuída a classificação máxima prevista
para essa apresentação, a menos que haja lugar a qualquer desvalorização prevista
nos critérios específicos, por desrespeito relativo ao número de casas decimais com
que o resultado deve ser apresentado.
• Se o valor não pertencer ao intervalo, deve ser atribuída a classificação de zero
pontos.
4.6. Quando, num item, é pedida uma forma específica de apresentação do resultado final (por
exemplo, «em minutos», «em percentagem», etc.), este deve ser apresentado na forma
pedida. Se o resultado final apresentado pelo examinando não respeitar a forma pedida no
enunciado (por exemplo, se o enunciado pedir o resultado em minutos, e o examinando o
apresentar em horas), devem ser atribuídos zero pontos na etapa correspondente ao resultado
final. No entanto, a resposta não deve ser desvalorizada se não indicar a unidade em que é
pedido o resultado (por exemplo, se o resultado final for 12 minutos, ou 12 metros, e o
examinando escrever simplesmente 12, não deve existir qualquer desvalorização).

