Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, exceto nas respostas que impliquem
a elaboração de construções, de desenhos ou de outras representações, que podem ser primeiramente
elaborados a lápis, sendo a seguir passados a tinta.
Utilize a régua, o compasso, o esquadro, o transferidor e a calculadora gráfica sempre que for necessário.
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende
que não seja classificado.
Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respetivas respostas. As respostas
ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Em todas as respostas, indique todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.
Atenção: quando, para um resultado, não for pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.
Sempre que, na resolução de um problema, recorrer à calculadora, apresente todos os elementos recolhidos
na sua utilização. Mais precisamente, sempre que recorrer:

• às potencialidades gráficas da calculadora, apresente o(s) gráfico(s) obtido(s), bem como as coordenadas
dos pontos relevantes para a resolução do problema proposto (por exemplo, coordenadas de pontos de
intersecção de gráficos, máximos ou mínimos);

• a uma tabela obtida na calculadora, apresente todas as linhas da tabela relevantes para a resolução do
problema proposto;

• a estatísticas obtidas na calculadora (por exemplo, média, desvio padrão, coeficiente de correlação, declive
ou ordenada na origem de uma reta de regressão), apresente a(s) lista(s) que introduziu na calculadora
para as obter.

A prova inclui, nas páginas 4 e 5, o Formulário.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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