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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: 7+8+9                                                   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 

Limites e Continuidade 

• Teoremas de comparação para sucessões e teorema das sucessões 

enquadradas;  

• Teoremas de comparação envolvendo desigualdades entre funções e 

os respetivos limites;  

• Teorema das funções enquadradas; 

• Utilização dos teoremas de comparação e do teorema das funções 

enquadradas para determinar limites de funções reais de variável real;  

• Teorema dos valores intermédios (Bolzano-Cauchy); 

• Teorema de Weierstrass;  

• Resolução de problemas envolvendo os teoremas de comparação para 

o cálculo de limites de sucessões e de funções e a continuidade de 

funções.  

 

Derivada de segunda ordem, extremos, sentido das concavidades e 
pontos de inflexão 
• Derivada de segunda ordem de uma função;  

• Sinal da derivada de segunda ordem num ponto crítico e identificação 

de extremos locais; 

• Pontos de inflexão e concavidades do gráfico de funções duas vezes 

diferenciáveis; 

Tema 1: 
FUNÇÕES 

REAIS DE 

VARIÁVEL 

REAL, 

FUNÇÕES 

EXPONENCIAL 

E LOGARÍTMI-

CA 

(70-90 pontos) 

 

1- TEORIA DOS 

LIMITES 

 

2- CÁLCULO 

DIFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

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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• Interpretação cinemática da derivada de segunda ordem de uma 

função posição: aceleração média e aceleração; unidades de medida de 

aceleração;  

• Estudo e traçados de gráficos de funções diferenciáveis;  

• Resolução de problemas envolvendo propriedades de funções 

diferenciáveis;  

• Resolução de problemas de otimização envolvendo funções 

diferenciáveis;  

• Resolução de problemas envolvendo funções posição, velocidades 

médias e velocidades instantâneas, acelerações médias e acelerações 

instantâneas e mudanças de unidades de aceleração; 

• Resolução de problemas envolvendo a resolução aproximada de 

equações da forma 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) utilizando uma calculadora gráfica. 

 

Juros compostos 
• Cálculo de juros compostos; 

• Resolução de problemas envolvendo juros compostos; 

• Sucessão de termo geral 𝑢𝑛 = (1 +
1

𝑛
)

𝑛
 e relação com juros compostos; 

capitalização contínua de juros e definição do número de Neper.  
 

Funções exponenciais 
• Propriedades da função definida nos números racionais pela expressão 

𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥, (a > 0): monotonia, continuidade, limites e propriedades 

algébricas;  

• Extensão ao caso real: definição das funções exponenciais de base 𝑎 e 

respetivas propriedades; 

• Função exponencial ex e relação com o limite da sucessão de termo 

geral (1 +
𝑥

𝑛
)

𝑛
, 𝑥∈ℝ; 

• Limite notável lim
𝑥→0

(
𝑒𝑥−1

𝑥
)  e derivada da função exponencial.  

 
Função logarítmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- FUNÇÕES 

EXPONENCIAIS 

E 

LOGARÍTMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

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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• Função logarítmica de base a ≠ 1 enquanto bijeção recíproca da função 

exponencial de base 𝑎; logaritmo decimal e logaritmo neperiano;   

• Monotonia, sinal, limites e propriedades algébricas dos logaritmos;  

• Derivadas das funções logarítmicas e da função 𝑎𝑥,  a> 0 

• Derivada da função 𝑥𝛼, α real, 𝑥 > 0.  

 

Limites notáveis envolvendo funções exponenciais e logarítmicas  

• Limites  lim
𝑥→+∞

𝑒𝑥

𝑥𝑘  e  lim
𝑥→+∞

ln (𝑥)

𝑥
 ; 

• Resolução de problemas envolvendo o estudo de funções definidas a 

partir de funções exponenciais e logarítmicas, as respetivas 

propriedades algébricas e limites notáveis.  

 

Modelos exponenciais 
• A equação f‘ =kf, 𝑘∈ℝ, enquanto modelo para o comportamento da 

medida de grandezas cuja taxa de variação é aproximadamente 

proporcional à quantidade de grandeza presente num dado instante 

(evolução de uma população, da temperatura de um sistema ou do 

decaimento de uma substância radioativa); 

• Soluções da equação 𝑓′ = 𝑘𝑓, 𝑘∈ℝ; 

• Resolução de problemas de aplicação, envolvendo a equação 𝑓′ = 𝑘𝑓, 

𝑘∈, 𝑘∈ℝ. 

 

Diferenciação de funções trigonométricas 
• Fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação; 

• Limite notável lim
𝑥→0

sin (𝑥)

𝑥
; 

• Diferenciabilidade das funções seno, cosseno e tangente;  

• Resolução de problemas envolvendo o estudo de funções definidas a 

partir de funções trigonométricas.  

 

 

Aplicações aos osciladores harmónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2 
TRIGONOME-

TRIA E 
NÚMEROS 

COMPLEXOS 
(50-70 pontos) 
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• Osciladores harmónicos: amplitude, pulsação, período, frequência e 

fase;  

• Estudo das funções definidas analiticamente por 𝑎 sin(𝑏𝑥 + 𝑐) + 𝑑, 

𝑎 cos (𝑏𝑥 + 𝑐) + 𝑑, 𝑎 tan(𝑏𝑥 + 𝑐) + 𝑑, 𝑎 ≠ 0; 

• Os osciladores harmónicos como soluções de equações diferenciais da 

forma 𝑓′′ = −𝑤2𝑓; relação com a segunda lei de Newton e com a lei de 

Hooke; 

• Resolução de problemas envolvendo osciladores harmónicos.  

 

Introdução aos números complexos 
• A fórmula de Cardano e a origem histórica dos números complexos; 

• Motivação da definição dos números complexos e das operações de 

soma e produto de números complexos; 

• Propriedades das operações (a,b)+(c,d)=(a+c,b+d) e (a,b)x(c,d)=(ac-

bd,ad+bc) definidas em ℝ2: associatividade, comutatividade, 

distributividade de x relativamente a + e respetivos elementos 

neutros; definição do corpo dos números complexos ℂ, enquanto ℝ2 

munido destas operações; 

• ℝ enquanto subconjunto de ℂ; a unidade imaginária i=(0,1); 

• Representação dos números complexos na forma z=a+ib, a, b ∈ ℝ . Parte 

real e parte imaginária dos números complexos; o plano complexo e os 

eixos real e imaginário; ponto afixo de um número complexo. 

 

Complexo conjugado e módulo dos números complexos 
• Conjugado de um número complexo; propriedades algébricas e 

geométricas; expressão da parte real e da parte imaginária de um 

número complexo z em função de z e z̅;; 

• Módulo de um número complexo; propriedades algébricas e 

geométricas.  

 

 

Exponencial complexa e forma trigonométrica dos números 
complexos 

1- FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRI

CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- NÚMEROS 

COMPLEXOS 
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• Complexos de módulo 1; 

• a exponencial complexa 𝑒𝑖𝜃 = cos(𝜃) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 (𝜃),   𝜃 ∈ ℝ e respetivas 

propriedades algébricas e geométricas; argumento de um número 

complexo e representação trigonométrica dos números complexos; 

• Fórmulas de De Moivre.  

 

Raízes n-ésimas de números complexos 
• Soluções das equações da forma 𝑧𝑛 = 𝑤, 𝑛 ∈  ℕ, e 𝑤 ∈  ℂ; raízes em ℂ 

de polinómios do segundo grau de coeficientes reais. 

 

Resolução de problemas 

• Resolução de problemas envolvendo propriedades algébricas e 

geométricas dos números complexos, a respetiva forma 

trigonométrica, raízes n-ésimas de números complexos e as fórmulas 

de De Moivre.  

 

Reta de mínimos quadrados, amostras bivariadas e coeficiente de 

correlação  

• Reta de mínimos quadrados de uma sequência de pontos do plano;  

• Amostras bivariadas; variável resposta e variável explicativa;  

• Nuvem de pontos de uma amostra de dados bivariados quantitativos;  

• Reta dos mínimos quadrados de uma amostra de dados bivariados 

quantitativos;  

• Coeficiente de correlação;  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação de retas de 

mínimos quadrados;  

• Resolução de problemas envolvendo amostras de dados bivariados 

quantitativos e o cálculo e interpretação dos coeficientes da reta de 

mínimos quadrados e do coeficiente de correlação.  

 

 

Propriedades das operações sobre conjuntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3 
ESTATÍSTICA, 

CÁLCULO 

COMBINATÓR

IO, 

PROBABILIDA

DES 

(50-70 pontos) 

 

 

1- ESTATÍSTICA 
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• Propriedades comutativa, associativa, de existência de elemento 

neutro e elemento absorvente e da idempotência da união e da 

interseção e propriedades distributivas da união em relação à 

interseção e da interseção em relação à união;  

• Distributividade do produto cartesiano relativamente à união.   

 

Introdução ao cálculo combinatório 
• Conjuntos equipotentes e cardinais; cardinal da união de conjuntos 

disjuntos;  

• Cardinal do produto cartesiano de conjuntos finitos;  

• Arranjos com repetição;  

• Número de subconjuntos de um conjunto de cardinal finito;  

• Permutações; fatorial de um número inteiro não negativo;  

• Arranjos sem repetição;  

• Número de subconjuntos de 𝑝 elementos de um conjunto de cardinal 𝑛; 

combinações;  

• Resolução de problemas envolvendo cardinais de conjuntos, 

contagens, arranjos e combinações.  

 

Triângulo de Pascal e Binómio de Newton  
• Fórmula do binómio de Newton; 

• Triângulo de Pascal: definição e construção; 

• Resolução de problemas envolvendo o triângulo de Pascal e o binómio 

de Newton.  

 

Espaços de probabilidades 
• Probabilidade no conjunto das partes de um espaço amostral finito; 

espaço de probabilidades;  

• Acontecimento impossível, certo, elementar e composto; 

acontecimentos incompatíveis, acontecimentos contrários, 

acontecimentos equiprováveis e regra de Laplace;  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- CÁLCULO 

COMBINATÓ-

RIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- 

PROBABILIDA

DES 
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• Propriedades das probabilidades: probabilidade do acontecimento 

contrário, probabilidade da diferença e da união de acontecimentos; 

monotonia da probabilidade;  

• Resolução de problemas envolvendo a determinação de 

probabilidades em situações de equiprobabilidade de acontecimentos 

elementares;  

• Resolução de problemas envolvendo espaços de probabilidade e o 

estudo de propriedades da função de probabilidade.   

 

Probabilidade condicionada 
• Probabilidade condicionada;  

• Acontecimentos independentes;  

• Teorema da probabilidade total;  

• Resolução de problemas envolvendo probabilidade condicionada, 

acontecimentos independentes e o Teorema da probabilidade total. 

 

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  

 


