
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FERREIRA DIAS, AGUALVA - SINTRA 

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA     

A10: Otimização 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

MATRIZ DA PROVA 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
CONTEÚDOS 

 
ESTRUTURA DA PROVA 

 

COTAÇÕES 

 

CRITÉRIOS 

 

 Definir taxa média de variação; 

 Interpretar do ponto de vista geométrico a taxa média de 

variação num intervalo; 

 Definir taxa média de variação de uma função num ponto; 

 Interpretar do ponto de vista geométrico a taxa de 

variação de uma função num ponto; 

 Relacionar o sinal das taxas de variação com a monotonia 

da função; 

 Utilizar a calculadora gráfica para proceder ao estudo da 

monotonia de uma função; 

 Estudar uma função quanto à existência de extremos 

utilizando a relação entre estes e os zeros da taxa de 

variação; 

 Resolver problemas de aplicações simples envolvendo a 

determinação de extremos de funções polinomiais, 

racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; 

 

 

 

 

 

 

Resolução de 

problemas 

envolvendo taxas de 

variação e extremos 

de funções 

60% 

 

A prova é constituída por 

duas partes: 

- A primeira parte consta 

de cinco questões de 

escolha múltipla. 

- A segunda parte é 

constituída por questões 

de desenvolvimento. 

 

Na 1a parte, para cada uma 

das questões de escolha 

múltipla, o aluno deverá 

escolher a resposta correta 

entre as 4 alternativas que 

lhe são apresentadas e 

escrevê-la na sua folha de 

prova assim como a letra que 

lhe corresponde. 

 

A prova é 

cotada de 0 a 

200 pontos, 

sendo a 

classificação 

final expressa 

na escala de 0 a 

20 valores. 

 

1 a Parte: 

Cada resposta 

certa vale 9 

pontos. 

Uma questão, 

anulada, errada 

ou não 

respondida 

vale 0 pontos. 

 

 

A cotação de cada 

alínea será um 

número inteiro. 

 

 Os enganos 

ocasionais de contas, 

que não alterem 

sensivelmente a 

estrutura ou a 

dificuldade da 

questão, 

corresponderão a um 

desconto que não 

deverá exceder 20% 

da cotação máxima da 

alínea. 

 



 
OBJETIVOS 

 

 

CONTEÚDOS 
 

ESTRUTURA DA PROVA 
 

COTAÇÕES 

 

 
CRITÉRIOS 

 

 Representar graficamente uma reta conhecida uma 

equação que a defina; 

 Determinar uma equação de uma reta conhecidos dois dos 

seus pontos; 

 Determinar, caso exista, o ponto de interseção de duas 

retas; 

 Estudar a posição relativa de duas retas, no plano; 

 Estudar graficamente inequações lineares com duas 

incógnitas; 

 Representar graficamente o conjunto-solução de um 

sistema de inequações lineares; 

 Representar graficamente e determinar as coordenadas 

dos vértices da região admissível de um sistema de 

inequações lineares; 

 Resolver numérica e graficamente problemas simples de 

programação linear; 

 Otimizar funções lineares em regiões admissíveis 

limitadas; 

 Otimizar funções lineares em regiões admissíveis não 

limitadas; 

 Aplicar a programação linear a problemas em contexto 

real; 

 

 

Domínios planos 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação linear 

20% 

 

 

 

 

 

 

O aluno só pode selecionar 

uma resposta para cada 

questão; caso contrário essa 

resposta será anulada, o 

mesmo acontecendo, em caso 

de leitura ambígua. 

 

Na 2ª parte em cada questão, 

o aluno deverá apresentar o 

raciocínio realizado, bem 

como os cálculos efetuados e 

justificações pedidas ou que o 

aluno entenda que deve dar. 

Uma das questões será uma 

composição matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Parte: 

Vale 155 

pontos 

 

 A classificação não 

será prejudicada pela 

utilização de dados 

incorretos, obtidos 

em cálculos 

anteriores, desde que 

o grau de dificuldade 

se mantenha. 

 Há questões que 

podem ser 

corretamente 

resolvidas por mais 

de um processo. 

Caberá ao professor 

que corrige a prova 

adotar um critério 

para fracionar as 

cotações de modo a 

contemplar os 

conhecimentos 

revelados quando a 

resolução não estiver 

totalmente correta. 

 
 

MATERIAL NECESSÁRIO: Caneta azul ou preta. Calculadora científica gráfica. Régua, esquadro e compasso. 
 

OBSERVAÇÕES: Não é permitido o uso de corretor nem de formulários.  

                                   Não é permitida troca de material durante a prova nem será fornecida qualquer  

                                   calculadora pela Escola. 

Aprovada em reunião de grupo de: 

10/11/2016 

 


