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 Modalidade: Teste escrito. 

 Duração: 150 minutos+30 minutos de tolerância 

 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
CONTEÚDOS OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS 

COTAÇÕES 

(Total:200 

pontos) 

 

 

 

 

 
TRIGONOMETRIA E 

FUNÇÔES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

 

e 

 

 

GEOMETRIA 
ANALÍTICA 

GEOETRIA 

 Lei dos senos e lei dos cossenos. 

 Extensão da definição das razões 

trigonométricas aos casos de 

ângulos retos e obtusos. 

 Resolução de triângulos. 

 Ângulo e arco generalizados. O 

radiano. Fórmulas que relacionam 

as razões trigonométricas. 

 Redução ao 1º quadrante.  

 Funções trigonométricas. 

 Equações trigonométricas. 

 Resolução de problemas 

envolvendo funções 

trigonométricas. 

 

 Noções gerais de vetores no plano e 

no espaço. 

 Inclinação de uma reta do plano e 

relação com o respetivo declive. 

 Produto escalar de dois vetores. 

 Ângulo de dois vetores. 

 Perpendicularidade de vetores. 

 Perpendicularidade de retas no 

plano.  

 Equações de uma reta no plano e no 

espaço. Ângulo de duas retas. 

 Vetores normais a um plano. 

 Equações cartesianas de um plano. 

 Paralelismo e perpendicularidade 

entre planos e retas. 

  Intersecção de planos e retas no 

espaço. 

 Resolução de problemas 

envolvendo equações de planos e 

retas no espaço. 

 Resolver problemas envolvendo 

circunferências e círculos. 

 Relacionar razões trigonométricas. 

 Resolver problemas envolvendo 

triângulos. 

 Reduzir um ângulo ao 1º 

quadrante. 

 Fazer o estudo de uma função 

trigonométrica. 

 Resolver equações trigonométricas. 

 

 Determinar o produto escalar de 2 

vetores no plano e no espaço. 

 Determinar o ângulo de 2 

vetores/retas.  

 Relacionar o declive de uma reta 

com a sua inclinação e 

relacionar os declives de 2 retas 

paralelas ou perpendiculares. 

 Determinar uma equação de uma 

reta no espaço. 

 Escrever a equação de um plano. 

 Resolução de problemas 

envolvendo todos os conceitos 

de trigonometria e geometria 

analítica 
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SUCESSÕES 

 Conjuntos minorados, majorados e 

limitados. Máximo e mínimo de um 

conjunto. 

 Sucessões monótonas  

 Sucessões limitadas. 

 Resolução de problemas 

envolvendo o estudo da monotonia 

e a determinação de majorantes e 

minorantes de sucessões. 

 Definição de uma sucessão por 

recorrência. 

 

 Progressões aritméticas e 

geométricas. Termos gerais e soma 

de termos consecutivos. 

 

 Resolução de problemas 

envolvendo progressões aritméticas 

e geométricas. 

 

 Limite de uma sucessão. 

 

 Unicidade do limite 

 

 Convergência e limitação 

 

 Limites infinitos. Operações com 

limites e levantamento algébrico de 

indeterminações. 

 

 Resolução de problemas 

envolvendo limites de sucessões. 

 Estudar a monotonia de uma 

sucessão. 

 Mostrar que uma sucessão é 

limitada. 

 Calcular termos de uma sucessão. 

 Indicar majorantes e minorantes 

de um conjunto. 

 Identificar progressões 

aritméticas e geométricas e 

escrever o seu termo geral. 

 Determinar a soma de termos de 

uma progressão aritmética e 

geométrica. 

 Resolução de problemas 

envolvendo progressões. 

 

 Provar que uma sucessão é 

convergente. 

 Reconhecer que uma sucessão é 

um infinitamente grande positivo, 

negativo e em módulo. 

 Reconhecer que uma sucessão é 

um infinitésimo. 

 Determinar o limite de uma 

sucessão aplicando os teoremas 

sobre limites. 

 Determinar a soma de todos os 

termos de uma progressão 

geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

FUNÇÕES 

REAIS DE VARIÁVEL 

REAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Pontos aderentes a um conjunto de 

números reais. 

 Limite de uma função num ponto 

aderente ao respetivo domínio. 

 Limites laterias e limites no infinito. 

 Limite do produto de uma função 

limitada por uma função de limite 

nulo. 

 Limite de uma função composta. 

 Levantamento algébrico de 

indeterminações. 

 

 Operações com funções racionais. 

 Equações e inequações fracionárias. 

 Estudo de funções racionais e dos 

seus gráficos. 

 Assintotas verticais e não verticais 

ao gráfico de uma função. 

 Resolução de problemas 

envolvendo a determinação de 

assíntotas ao gráfico de funções 

 Determinar o conjunto dos pontos 

aderentes de um conjunto. 

 Determinar limites de funções. 

 

 Determinar domínios de funções. 

 Determinar as assíntotas de uma 

função racional. 

 Simplificar expressões racionais. 

 Operar com funções racionais. 

 Identificar, em gráficos dados, o 

domínio, contradomínio, sinal, 

zeros, monotonia, extremos, 

assintotas e limites. 

 Resolver equações e inequações 

fracionárias. 

 Definir a função composta e a 

função inversa de uma função. 

 Determinar as assíntotas ao 

gráfico de uma função racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Material necessário: Material de escrita, régua, esquadro, compasso, transferidor. 

Calculadora gráfica de acordo com a lista de autorização fornecida pelo JNE. 

 Estrutura da prova: A prova é cotada de 0 a 200 pontos. É constituída por três grupos e 

a cotação distribui-se pelos temas de acordo com o seguinte critério: 

Trigonometria e funções trigonométricas e Geometria analítica -80% 

Sucessões-40% 

Funções-80% 

Um dos itens a realizar obriga à utilização das capacidades gráficas da 

calculadora. 

A prova contempla um formulário. 

 Critérios gerais de Classificação:  

Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com 5 pontos. 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÕES 

REAIS DE VARIÁVEL 

REAL 

racionais e problemas em contexto 

real. 

 

 Funções irracionais.  

 Equações com funções irracionais 

 

 Função contínua num ponto e num 

subconjunto do respetivo domínio. 

 Continuidade da soma, diferença, 

produto e quociente de funções 

contínuas. 

 Resolução de problemas 

envolvendo a noção de limite e de 

continuidade de uma função real de 

variável real. 

 

 Taxa média de variação de uma 

função e interpretação geométrica. 

 Derivada de uma função num ponto 

e interpretação geométrica. 

 Reta tangente ao gráfico de funções. 

 Aplicação da derivada à cinemática 

do ponto. 

 Função derivada. Função 

diferenciável num conjunto. 

 Sinal da derivada de funções 

monótonas. 

 Continuidade de uma função 

diferenciável. 

 Derivadas laterias. 

 Cálculo de derivadas de funções 

utilizando as regras de derivação. 

 Nulidade da derivada num extremo 

de uma função. 

 Resolução de problemas 

envolvendo a primeira derivada de 

uma função. 

 Usar as funções racionais como 

modelo matemático de situações 

da vida real. 

 

 Resolver equações irracionais. 

 

 Estudar a continuidade de uma 

função num ponto do seu 

domínio. 

 

 Determinar por definição a 

derivada de uma função num 

ponto. 

 Determinar a equação da reta 

tangente ao gráfico de uma 

função num ponto. 

 Resolver problemas envolvendo 

conceitos de cinemática. 

 Aplicar as regras de derivação 

para o cálculo da função derivada 

de uma dada função. 

 Resolver problemas, 

determinando os intervalos de 

monotonia, extremos relativos e 

absolutos e concavidades. 

 Resolver problemas de modelação 

matemática de situações da vida 

real. 
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Itens de resposta aberta 

1. A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro. 

2. Os enganos ocasionais de cálculos, que não sensivelmente a estrutura ou 

dificuldade do item, corresponderão a um desconto que não deverá exceder 10% da 

cotação máxima da alínea. 

3. A classificação não deverá ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, 

obtidos em cálculos anteriores, desde que o grau de dificuldade se mantenha. 

4. Há itens que podem ser resolvidos por mais do que um processo. Caberá ao 

professor classificador adotar um critério da cotação que julgue adequado e utilizá-

lo em situações idênticas. 

5. Num item em que a respetiva resolução exija cálculos e/ou justificações, a 

classificação deve ser de zero pontos se o examinando se limitar a apresentar o 

resultado final. 

 

 


