
 
 

Prova de Acesso aos Cursos de Licenciatura da Escola Superior de Comunicação Social para 

Maiores de 23 Anos 

 

Prova Teórica de Avaliação de Matemática 
Prova-Modelo 

 

Duração: 90 minutos 

Prova sem consulta 

Prova com uso de máquina de calcular 
 

Grupo I 

 

1. Considere o número de visitas diárias a um sítio na internet 

 

Número de visitas 

diárias 

Frequência 

0 4 

1 7 

3 3 

4 9 

5 5 

8 2 

 

a) Qual foi o número mínimo e máximo de visitas? (1 valor) 

b) Identifique a moda. (1 valor) 

c) Este registo refere-se a quantos dias? (1 valor) 

d) Em quantos dias houve 7 visitas? (1 valor) 

e) Calcule o número médio de visitas diárias. (1,5 valores) 

f) Calcule a percentagem de dias com mais de 2 visitas. (1,5 valores) 

 

2. Comente a afirmação: “A média é uma medida de tendência central que resume bem os 

dados.” (2 valores) 

 

3. O núcleo de fotografia da ESCS pretende preencher uma parede com fotografias. A área 

da parede disponível para colocar fotografias é 2,90x1,20 m, o tamanho das fotografias é 

15x10cm e são todas horizontais. Quantas fotografias são necessárias para preencher a 

parede? (3 valores) 

 

4. Existem 35 molduras vermelhas e 20 brancas para serem usadas num evento que núcleo 

de fotografia está a preparar. Pretende-se distribuir as molduras por mesas de forma a 



todas as mesas terem o mesmo número de molduras vermelhas e brancas. Quantas mesas 

devem ser usadas e quantas molduras de cada cor ficam em cada mesa? (3 valores) 

 

 

 

 

Grupo II 

 

1. Seja 𝑓(𝑥) = (4𝑥2 + 𝑒𝑥)3. Calcule 𝑓′(𝑥). (2,5 valores) 

 

2. Resolva o sistema de equações {
𝑥2 − 𝑦 = 4
𝑦 − 6𝑥 = −9

.  (2,5 valores) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Matriz da Prova de Matemática 

 

Números e cálculo 

Números naturais 

Números fracionários 

Mínimo múltiplo comum 

Máximo divisor comum 

 

 

Perímetro e área 

Quadrado 

Rectângulo 

Triângulo 

 

Organização e tratamento de dados 

Leitura e construção de tabelas 

Leitura e construção de gráficos de barras 

Leitura de gráficos circulares 

Média, Moda e Amplitude 

Cálculo de percentagens 

 

Equações 

Resolução de equações de primeiro e segundo grau 

 

Derivadas 

Conceitos iniciais 

Regras de derivação 


