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Material a Utilizar: O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e material de desenho (régua, 

compasso, esquadro e transferidor) e calculadora gráfica. 

Não é permitido: o uso de tinta correctora nem o uso de lápis (excepto nas respostas aos itens que envolvam a utilização de material de desenho). 

 

 Duração – 135 minutos 

Conteúdo/Tema OBJECTIVOS  Estrutura Cotações Critérios gerais de avaliação 

     

Movimentos Periódicos.  

Funções Trigonométricas 

 

• Problemas que envolvem as 

razões trigonométricas. 

• Generalização das noções de 

ângulo e arco; radiano. 

• Seno, co-seno e tangente de 

um número real. 

• Equações trigonométricas. 

• Relações entre seno, co-seno 

e tangente. 

• Funções trigonométricas. 

• Resolver problemas aplicando as razões 

trigonométricas. 

• Resolver problemas dentro de situações que 

envolvam a resolução de equações trigonométricas 

simples, a compreensão das características das 

funções circulares (simetria, paridade e 

periodicidade), bem como do comportamento das 

funções trigonométricas como funções reais de 

variável real (monotonia, extremos, concavidade e 

assímptotas). 

• Conhecer relações entre funções trigonométricas. 

• Tratar matematicamente fenómenos periódicos. 

A prova será composta por dois grupos. 

 

O grupo I consta de oito itens de 

escolha múltipla. 

 

O grupo II é constituído por itens de 

resposta aberta, subdivididos em 

alíneas. 

 

A cotação total da prova é de 200 

pontos. 

 

A cotação do grupo I é de 64 pontos. 

Cada resposta correcta tem a cotação 

de oito pontos e cada resposta não 

respondida, ilegível ou errada tem a 

cotação de zero pontos. 

 

A cotação do grupo II é de 136 pontos. 

 

Um dos itens a realizar obriga à 

utilização das capacidades gráficas da 

calculadora. 

 

60 pontos 

No grupo I, para cada um dos itens 

de escolha múltipla, o examinando 

deverá escolher a resposta correcta 

entre as quatro alternativas que lhe 

são apresentadas. Cada alternativa 

está identificada por meio de uma 

letra. O examinando deverá 

escrever na folha de prova apenas a 

letra correspondente à alternativa 

que escolheu. 

 

No grupo II, os itens são de resposta 

aberta. Para cada um deles, o 

examinado deverá apresentar o 

raciocínio efectuado, os cálculos e 

as justificações necessárias, as 

respectivas respostas. 

 

A cotação de cada alínea é sempre 

um número inteiro. 
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Movimentos não lineares. 

Funções racionais. 

 

• Características e 

comportamento de funções 

polinomiais e de funções 

racionais. 

 

• Estudo de funções racionais 

recorrendo à divisão inteira 

de polinómios. 

 

• Assímptotas. 

 

• Operações com polinómios 

no contexto de resolução de 

problemas. 

 

• Equações e inequações 

fraccionárias no contexto da 

resolução de problemas. 

• Interpretar modelos para situações reais utilizando 

funções polinomiais e racionais. 

 

• Estudar intuitivamente as propriedades das funções 

racionais. 

 

• Aplicar a noção de limite intuitivamente. 

 

• Estabelecer relações utilizando o estudo gráfico, 

numérico e analítico integrando operações com 

polinómios. 

 

• Resolver problemas que envolvem funções racionais, 

equações e inequações fraccionárias. 

  

100 pontos  

Os enganos ocasionais de contas, 

que não alterem significativamente 

a estrutura ou a dificuldade da 

questão, corresponderão a um 

desconto que não deverá exceder 

20% da cotação máxima de cada 

alínea. 

 

A classificação não será prejudicada 

pela utilização de dados incorrectos 

obtidos em cálculos anteriores, 

desde que o grau de dificuldade se 

mantenha. 

 

Relativamente às questões que 

possam ser resolvidas por mais de 

um processo, caberá ao professor 

corrector a opção de um critério 

para fraccionar as cotações. 
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Taxa de variação 

 

• Taxa de variação média: noção e 

cálculo. 

• Interpretação geométrica e 

física das taxas de variação 

(média e num ponto). 

• Taxas de variação de funções 

polinomiais, racionais e 

trigonométricas simples. 

• Relações entre valores e sinais 

das taxas de variação e 

comportamentos gráficos das 

funções. 

• Interpretar física e geometricamente os conceitos 

de taxa média de variação e de taxa média de 

variação num ponto. 

 

• Utilizar simultaneamente os estudos gráfico, 

numérico e analítico de funções, para conjecturar e 

provar resultados. 

 

• Analisar efeitos das mudanças de parâmetros nos 

gráficos de funções e nas respectivas taxas de 

variação. 

 

• Estudar os comportamentos das funções na sua 

relação com valores e sinais das taxas de variação 

em pontos do domínio. 

 

• Construir e interpretar modelos para situações 

reais utilizando diversos tipos de funções que 

evidenciem a diferença de comportamentos, 

utilizando cálculos das taxas de variação com 

recurso à calculadora gráfica. 

  

40 pontos  

 

 


