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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: 11.º - MÓDULO: 5                                                    DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

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

OBJECTIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA DA PROVA COTAÇÕES CRITÉRIOS 

Continuidade de funções  

• Função contínua num ponto e num subconjunto do respetivo domínio;  

• Continuidade da soma, diferença, produto, quociente e composição de 

funções contínuas;  

• Continuidade das funções polinomiais, racionais, trigonométricas, 

raízes e potências de expoente racional.  

Assíntotas ao gráfico de uma função  

• Assíntotas verticais e assíntotas oblíquas ao gráfico de uma função; 

• Resolução de problemas envolvendo a determinação das assíntotas e 

da representação gráfica de funções racionais definidas analiticamente 

por 𝑓(𝑥) = 𝑎 +
𝑏

𝑥−𝑐
 (𝑎, 𝑏, 𝑐ℝ);  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação de assíntotas ao 

gráfico de funções racionais e de funções definidas pelo radical de uma 

função racional.  

Derivadas de funções reais de variável real e aplicações  

• Taxa média de variação de uma função; interpretação geométrica;  

• Derivada de uma função num ponto; interpretação geométrica;  

• Aplicação da noção de derivada à cinemática do ponto: funções posição, 

velocidade média e velocidade instantânea de um ponto material que 

se desloca numa reta; unidades de medida de velocidade; 

Tema 8: 

FUNÇÕES 

REAIS DE 

VARIÁVEL 

REAL 
CONTINUIDADE 

DE FUNÇÕES 

(50-70 pontos) 

 

ASSINTOTAS AO 

GRÁFICO DE 

UMA FUNÇÃO 

(20-40 pontos) 

 

 

DERIVADAS DE 

FUNÇÕES REAIS 

DE VARIÁVEL 

REAL E 

APLICAÇÕES 

(60-80 pontos) 

 

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 

 

- 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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• Derivada da soma e da diferença de funções diferenciáveis;  

• Derivada do produto e do quociente de funções diferenciáveis;  

• Derivada da função composta;  

• Derivada da função definida por  𝑓(𝑥) = 𝑥𝑝,  p inteiro;  

• Sinal da derivada de funções monótonas; nulidade da derivada num 

extremo local de uma função;  

• Teorema de Lagrange; interpretação geométrica;  

• Monotonia das funções com derivada de sinal determinado num 

intervalo;  

• Cálculo e memorização da derivada das funções dadas pelas 

expressões 𝑥, 𝑥2, 𝑥3, 1/𝑥  e  √𝑥 ; 

• Cálculo da derivada de funções dadas por f (x) = √𝑥
𝑛

  (𝑥 não nulo se  

𝑛 > 1 ímpar, 𝑥 > 0 se 𝑛 par);  

• Cálculo da derivada de funções dadas por f (x)=x ( racional, 𝑥>0);  

• Cálculo e memorização de derivadas de funções utilizando as regras de 

derivação e as derivadas de funções de referência; 

• Equações de retas tangentes ao gráfico de uma dada função;  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação de equações de 

retas tangentes ao gráfico de funções reais de variável real;  

• Resolução de problemas envolvendo funções posição, velocidades 

médias e velocidades instantâneas e mudanças de unidades de 

velocidade;  

• Resolução de problemas envolvendo a aplicação do cálculo diferencial 

ao estudo de funções reais de variável real, a determinação dos 

respetivos intervalos de monotonia, extremos relativos e absolutos. 

 

 

 

Extensão da Trigonometria a ângulos retos e obtusos e resolução 

de triângulos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

respondida 

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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Extensão da definição das razões trigonométricas aos casos de ângulos 

retos e obtusos; Lei dos senos e Lei dos cossenos;  

Resolução de triângulos. 

Tema 9: 

TRIGONOME-

TRIA E 

FUNÇÕES 

TRIGONOMÉ-

TRICAS 
 

EXTENSÃO DA 

TRIGONOME-

TRIA A 

ÂNGULOS 

RETOS E 

OBTUSOS E 

RESOLUÇÃO DE 

TRIÂNGULOS 

(30-50 pontos) 

 

 

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  

 


