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Duração da Prova: 90 minutos   Ano: 11º 

 

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

*Razões e fórmulas 
trigonométricas; 
*Ângulos em grau e 
radianos; 
*Expressões 
trigonométricas; 
*Funções trigonométrica; 
*Equações trigonométricas; 
 
 
*Limites de funções; 
*Funções Racionais; 
  
 
 
 
 
 
 
 

*Determinar razões trigonométricas através de 
fórmulas trigonométricas; 
*Indicar o quadrante a que pertence o ângulo; 
*Determinar o valor de uma expressão 
trigonométrica; 
*Estudar uma função quanto ao domínio, 
contradomínio, período mínimo e zeros; 
*Resolver equações trigonométricas; 
 
 
 
*Indicar o limite de uma função através do seu 
gráfico; 
*Determinar o domínio e as assintotas de uma 
função racional; 
*Resolver problemas modelados por funções 
racionais. 

Funções 

Periódicas 

 

Funções Não 

Periódicas 

 

 

Questões de 

desenvolvimento e 

de resposta curta. 

Formulário e 

cotações na página  

100 pontos 
10 valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 pontos 
10 valores 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 
200 pontos 
20 valores 

A classificação a atribuir a cada resposta 
resulta da aplicação dos critérios gerais e 
dos critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item e é expressa 
por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis ou que não possam 
ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. No entanto, 
em caso de omissão ou de engano na 
identificação de uma resposta, esta pode 
ser classificada se for possível identificar 
inequivocamente o item a que diz respeito. 
Se o aluno responder a um mesmo item 
mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não 
deseja que seja(m) classificada(s), deve 
ser considerada apenas a resposta que 
surgir em primeiro lugar. 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO e NÃO AUTORIZADO: 
É permitido utilizar folha de teste, caneta azul ou preta e calculadora gráfica ou científica. 
Não é permitido o uso de verniz ou tinta corretora. 

 


