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PROVA DE MATEMÁTICA A - MÓDULO 9 (12º Ano) 

 

 

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 corretora nem o uso de lápis (exceto nas respostas aos itens que envolvam a utilização de material de desenho). 
 

  Duração – 90 minutos 
 

Conteúdo/Tema OBJETIVOS  Estrutura/Cotações Critérios gerais de avaliação 
    

Módulo 9: 

Funções Trigonométricas e Complexos 

Funções Trigonométricas 

Estudo intuitivo das funções seno, cosseno e tangente 

com base no círculo trigonométrico, tanto a partir de 

um gráfico particular, como usando a calculadora 

gráfica. 

Fórmula da diferença e da soma. 

Fórmulas de duplicação. 

Resolução de equações. 

Estudo intuitivo de lim𝑥→0
sin 𝑥

𝑥
. 

Cálculo de limites envolvendo funções trigonométricas. 

Derivada das funções seno, cosseno e tangente. 

Complexos 

Números complexos. O número 𝑖. O conjunto dos 

números complexos. 

A forma algébrica dos complexos. Operações com 

complexos na forma algébrica. 

Representação de complexos da forma trigonométrica. 

Escrita de complexos nas duas formas, passando de 

uma para a outra. 

Operações com números complexos na forma 

trigonométrica. 

Domínios, planos e condições em variável complexa. 

Aplicar as razões trigonométricas e as 

fórmulas trigonométricas na resolução de 

problemas envolvendo triângulos. 

Resolução de equações trigonométricas. 

Aplicar a teoria de limites no cálculo de 

limites envolvendo funções trigonométricas. 

Relacionar analiticamente e graficamente o 

sinal e os zeros da primeira derivada com a 

monotonia e extremos de uma função. 

Relacionar analiticamente e graficamente o 

sinal e os zeros da segunda derivada com a 

concavidade e os pontos de inflexão do 

gráfico de uma função. 

 

Escrever e representar o mesmo número 

complexo na forma algébrica e 

trigonométrica. 

Operar com números complexos na forma 

algébrica e na forma trigonométrica. 

Determinar e interpretar as raízes de índice  

de num número complexo. 

Interpretar no plano complexo condições 

envolvendo complexos relacionadas com 

circunferências, círculos, retas e semirretas. 

A prova será composta por dois 

grupos. 

 

O grupo I consta de cinco a dez itens 

de escolha múltipla. 

 

A cotação de cada item de escolha 

múltipla pode variar entre 5 a 10 

pontos. 

 

O grupo II é constituído por itens de 

construção - resposta aberta, 

subdivididos em alíneas. 

 

A cotação total da prova é de 200 

pontos. 

 

Alguns dos itens a realizar pode 

obrigar à utilização das capacidades 

gráficas da calculadora. 

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. 
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. 

 


