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Conteúdo / Tema Objetivos / Competências Estrutura / Cotação Critérios Gerais de Classificação 

1. Geometria no Plano 
e no Espaço. 
Trigonometria Básica e 
Generalizações 

 
 
 
 

2. Funções e Gráficos. 
Generalidades. 
Funções Polinomiais. 
Funções Trigonomé- 
tricas 

 
 

3. Estatística. Modelos 
de Probabilidade 

 Resolver problemas de geometria no plano e no 
espaço. 

 Saber aplicar o método das coordenadas para 
estudar Geometria no plano e no espaço. 

 Resolver problemas de trigonometria básica e sua 
generalização. 

 
 

Resolver problemas que envolvam: 

 Funções. Gráficos e representação gráfica. 

 Estudo intuitivo de propriedades das funções 
quadráticas e cúbicas e dos seus gráficos. 

 Modelação matemática de situações envolvendo 
fenómenos periódicos. 

 
 
Resolver problemas que envolvam: 

 Estatística – Generalidades. 

 Organização e interpretação de caracteres 
estatísticos (qualitativos e quantitativos). 

 Referência a distribuições bidimensionais 
(abordagem gráfica e intuitiva). 

 Fenómenos aleatórios e conceito frequencista de 
probabilidade 

 Modelo Normal. 

A prova tem questões de: 
 
- escolha múltipla (só existe uma 
opções com o valor adequado). 
A justificação é simples e curta, 
com algum cálculo ou texto 
pequeno. 

 
- construção (raciocínio aberto, 
podendo existir mais de uma 
resolução ou solução). 
A justificação é completa, com 
fórmulas, cálculos, texto, ou teclas 
da calculadora. 

 
 
 
- A cotação da prova é de 200 
pontos. 

- Enganos ocasionais que não diminuam o 
grau de dificuldade e que não alterem a 
estrutura, terão um desconto que não 
excederá 10% da cotação da questão ou 
etapa em causa. 

 
- Quando uma questão estiver resolvida por 
um processo não usual ou quando a resolução 
não estiver totalmente correta, caberá ao 
professor classificador a adoção de um 
critério para fracionar as cotações. 

 

- Resposta escrita a lápis não é classificada. 
 
- A cotação será sempre um número inteiro. 

 


