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ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA – SINTRA 
     ENSINO RECORRENTE DE NÍVEL SECUNDÁRIO POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

                         CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS e SOCIOECONÓMICAS 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS                                   DISCIPLINA : MATEMÁTICA A 

ANO: 10.º - MÓDULO: 1+2+3                                                   DURAÇÃO DA PROVA: 135 minutos 

MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA - FREQUÊNCIA NÃO PRESENCIAL E AVALIAÇÃO DE RECURSO 

OBJECTIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS 

Proposições  

• Valor lógico de uma proposição; Princípio de não contradição;  

• Operações sobre proposições: negação, conjunção, disjunção, 

implicação e equivalência;  

• Prioridades das operações lógicas;  

• Relações lógicas entre as diferentes operações; propriedade da dupla 

negação; Princípio do terceiro excluído; Princípio da dupla 

implicação;  

• Propriedades comutativa e associativa, da disjunção e da conjunção e 

propriedades distributivas da conjunção em relação à disjunção e da 

disjunção em relação à conjunção;  

• Leis de De Morgan;  

• Implicação contrarrecíproca;  

• Resolução de problemas envolvendo operações lógicas sobre 

proposições.  

Condições e Conjuntos  

• Expressão proposicional ou condição; quantificador universal, 

quantificador existencial e segundas Leis de De Morgan; 

contraexemplos;  

• Conjunto definido por uma condição; Igualdade entre conjuntos; 

conjuntos definidos em extensão;  

Tema 1: 

LÓGICA e 

TEORIA DOS 

CONJUNTOS 
(20-40 pontos) 

 

PROPOSIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES e 

CONJUNTOS 

 

 

 

 

 

A prova é constituída por 

duas partes: 

- A primeira parte consta 

de cinco questões de 

escolha múltipla. 

- A segunda parte é 

constituída por grupos 

de 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: 

45 pontos 

 

Cada resposta 

certa vale 9 

pontos. 

 

Uma questão 

anulada ou 

não 

respondida 

 

- 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. 

 

- A classificação não 

será prejudicada pela 

utilização de dados 

incorretos, obtidos 
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• União (ou reunião), interseção e diferença de conjuntos e conjunto 

complementar;  

• Inclusão de conjuntos;  

• Relação entre operações lógicas sobre condições e operações sobre os 

conjuntos que definem;  

• Princípio de dupla inclusão e demonstração de equivalências por 

dupla implicação;  

• Negação de uma implicação universal; demonstração por 

contrarrecíproco;  

• Resolução de problemas envolvendo operações sobre condições e 

sobre conjuntos.  

Radicais  

• Monotonia da potenciação; raízes de índice n ∈ ℕ, n ≥ 2;  

• Propriedades algébricas dos radicais: produto e quociente de raízes 

com o mesmo índice, potências de raízes e composição de raízes;  

• Racionalização de denominadores;  

• Resolução de problemas envolvendo operações com radicais. 

Potências de expoente racional  

• Definição e propriedades algébricas das potências de base positiva e 

expoente racional: produto e quociente de potências com a mesma 

base, produto e quociente de potências com o mesmo expoente e 

potência de potência;  

• Resolução de problemas envolvendo operações com potências. 

Polinómios  

• Divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini;  

• Divisibilidade de polinómios; Teorema do resto;  

• Multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades;  

• Resolução de problemas envolvendo a divisão euclidiana de 

polinómios, o Teorema do resto e a fatorização de polinómios;  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação do sinal e dos 

zeros de polinómios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: 

ÁLGEBRA 
(30-50 pontos) 

 

RADICAIS 

 

 

POTÊNCIAS DE 

EXPOENTE 

RACIONAL 

 

 

 

 

POLINÓMIOS 

 

 

 

 

 

 

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. 

vale 0 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.ª Parte: 

155 pontos 

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. 
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Estatística - Características amostrais  

• Sinal de somatório; tradução no formalismo dos somatórios das 

propriedades associativa e comutativa generalizadas da adição e 

distributiva generalizada da multiplicação em relação à adição;  

• Variável estatística quantitativa como função numérica definida numa 

população e amostra de uma variável estatística;  

• Média de uma amostra; propriedades da média de uma amostra;  

• Variância e desvio-padrão de uma amostra; propriedades da variância 

e do desvio-padrão de uma amostra;  

• Percentil de ordem k; propriedades do percentil de ordem k;  

• Resolução de problemas envolvendo a média e o desvio-padrão de 

uma amostra;  

• Resolução de problemas envolvendo os percentis de uma amostra. 

 

Geometria analítica no plano  

• Referenciais ortonormados;  

• Fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano em função 

das respetivas coordenadas;  

• Coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta;  

• Equação cartesiana da mediatriz de um segmento de reta;  

• Equações e inequações cartesianas de um conjunto de pontos;  

• Equação cartesiana reduzida da circunferência;  

• Definição de elipse e respetiva equação cartesiana reduzida; relação 

entre eixo maior, eixo menor e distância focal;  

• Inequações cartesianas de semiplanos;  

• Inequações cartesianas de círculos;  

• Resolução de problemas envolvendo a noção de distância entre 

pontos do plano;  

• Resolução de problemas envolvendo equações e inequações 

cartesianas de subconjuntos do plano. 

Tema 3: 

ESTATÍSTICA 
(20-40 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: 

GEOMETRIA 

ANALÍTICA 
(40-60 pontos) 

 

GEOMETRIA 

ANALÍTICA NO 

PLANO 
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Cálculo vetorial no plano 

• Norma de um vetor;  

• Multiplicação por um escalar de um vetor; relação com a 

colinearidade e o vetor simétrico;  

• Diferença entre vetores;  

• Propriedades algébricas das operações com vetores;  

• Coordenadas de um vetor;  

• Vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas;  

• Coordenadas da soma e da diferença de vetores; coordenadas do 

produto de um vetor por um escalar e do simétrico de um vetor; 

relação entre as coordenadas de vetores colineares;  

• Vetor diferença de dois pontos; cálculo das respetivas coordenadas; 

coordenadas do ponto soma de um ponto com um vetor;  

• Cálculo da norma de um vetor em função das respetivas coordenadas;  

• Vetor diretor de uma reta; relação entre as respetivas coordenadas e 

o declive 

• Paralelismo de retas e igualdade do declive;  

• Equação vetorial de uma reta;  

• Sistema de equações paramétricas de uma reta;  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação de coordenadas 

de vetores no plano, a colinearidade de vetores e o paralelismo de 

retas do plano. 

 

Geometria analítica no espaço  

• Referenciais cartesianos ortonormados do espaço;  

• Equações de planos paralelos aos planos coordenados;  

• Equações cartesianas de retas paralelas a um dos eixos;  

• Distância entre dois pontos no espaço;  

• Equação do plano mediador de um segmento de reta;  

• Equação cartesiana reduzida da superfície esférica;  

• Inequação cartesiana reduzida da esfera;  

CÁLCULO 

VETORIAL NO 

PLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

ANALÍTICA NO 

ESPAÇO 
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• Resolução de problemas. envolvendo a noção de distância entre 

pontos do espaço;  

• Resolução de problemas envolvendo equações e inequações 

cartesianas de subconjuntos do espaço. 
 

 Cálculo vetorial no espaço  

• Generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do 

cálculo vetorial;  

• Equação vetorial da reta no espaço;  

• Resolução de problemas envolvendo cálculo vetorial no espaço. 

 

Generalidades acerca de funções 

• Produtos cartesianos de conjuntos;  

• Gráficos de funções;  

• Restrições de uma função;  

• Imagem de um conjunto por uma função;  

• Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas;  

• Composição de funções;  

• Função inversa de uma função bijetiva. 

 

Generalidades acerca de funções reais de variável real 

• Funções reais de variável real; funções definidas por expressões 

analíticas;  

• Propriedades geométricas dos gráficos de funções;  

• Paridade; simetrias dos gráficos das funções pares e das funções 

ímpares;  

• Relação geométrica entre o gráfico de uma função e o da respetiva 

inversa; 

• Relação entre o gráfico de uma função 𝑓 e os gráficos das funções 

definidas por 𝑎𝑓(x), 𝑓(𝑏𝑥), 𝑓(𝑥 + 𝑐), 𝑓(𝑥)+ 𝑑, com 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 números 

reais, 𝑎 e 𝑏 não nulos. 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO 

VETORIAL NO 

 ESPAÇO 

 

 

Tema 5: 

FUNÇÕES 

REAIS DE 

VARIÁVEL 

REAL 
(40-60 pontos) 

 

FUNÇÕES: 

GENERALIDADE

S 

 

FUNÇÕES REAIS 

DE VARIÁVEL 

REAL: 

GENERALIDA-

DES 
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Monotonia, extremos e concavidade 

• Intervalos de monotonia de uma função real de variável real; caso das 

funções afins e caso das funções quadráticas;  

• Vizinhança de um ponto da reta numérica; extremos relativos e 

absolutos;  

• Sentido da concavidade do gráfico de uma f. real de variável real. 

Estudo elementar das funções quadráticas, raiz quadrada, raiz 

cúbica e módulo e de funções definidas por ramos  

• Extremos, sentido das concavidades, raízes e representação gráfica de 

funções quadráticas;  

• Funções definidas por ramos;  

• Estudo da função x → a |x − b| + c, a  0 ;  

• As funções x →  e x →   enquanto funções inversas;  

• Domínio e representação gráfica das funções definidas analiticamente 

por , a  0 e , a  0 ;  

• Estudo de funções definidas por ramos envolvendo funções 

polinomiais, módulos e radicais.  

• Equações e inequações envolvendo funções polinomiais, raiz 

quadrada e raiz cúbica, e a composição da função módulo com 

funções afins e com funções quadráticas;  

• Resolução de problemas envolvendo as propriedades geométricas dos 

gráficos de funções reais de variável real;  

• Resolução de problemas envolvendo as funções afins, quadráticas, 

raiz quadrada, raiz cúbica, módulo, funções definidas por ramos e a 

modelação. 

MONOTONIA, 

EXTREMOS E 

CONCAVIDADE 

 

 

 

 

FUNÇÕES 

QUADRÁTICAS, 

RAIZ 

QUADRADA, 

RAIZ CÚBICA, 

MÓDULO 

 E 

FUNÇÕES 

DEFINIDAS POR 

RAMOS 

 

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

OBSERVAÇÕES:  

- É obrigatória a utilização de folhas de prova próprias.  

- 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  

30/01/2020  

 


