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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

 

Trigonometria do triângulo 

retângulo 

 

 

Escrever as razões trigonométricas de um 

ângulo agudo de um triângulo retângulo 

Deduzir e aplicar as razões trigonométricas 

dos ângulos de 30º, 45º e 60º 

Aplicar a trigonometria do triângulo 

retângulo na resolução de problemas 

I 

Duas questões  

Itens de resposta aberta 

 

 

30 Pontos 

 

Generalização da noção de 

ângulo e de arco. Coordenadas 

polares 

 

Estabelecer a equivalência entre graus e 

radianos 

Generalizar as razões trigonométricas a 

um ângulo qualquer 

Relacionar as razões trigonométricas de 

um ângulo   com as dos ângulos  , 

 , 


2
 e 



2

3
  

Deduzir e aplicar as fórmulas 

trigonométricas 1cossen 22   e 





cos

sin
tan  

II 

Três questões  

Itens de resposta aberta 

 

30 Pontos 
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Funções Trigonométricas 

 

Identificar as propriedades de uma função 

trigonométrica 

Resolver equações trigonométricas 

simples 

 

 

III 

Três questões  

Itens de resposta aberta 

 

 

20 Pontos 

 

Funções Polinomiais 

 

Aplicar a função linear e quadrática na 

modelação de situações reais. 

Aplicar a regra de Ruffini. 

Determinar os zeros de um polinómio. 

Teorema do resto. 

Resolução de inequações de grau superior 

ao segundo 

 

IV 

Duas questões  

Itens de resposta aberta 

 

25 Pontos 

 

Funções Racionais 

 

Identificar funções racionais. 

Estudar a existência de assimptotas do 

gráfico de funções racionais. 

Operar com expressões racionais. 

Resolver problemas envolvendo funções 

racionais. 

 

V 

Três questões  

Itens de resposta aberta 

 

 

45 Pontos 
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Taxa média de variação e taxa de 

variação de uma função. 

 

Cálculo da derivada de algumas 

funções  

 

 

 

 

Definir taxa média de variação de uma 

função. 

Significado geométrico. 

Definir taxa de variação instantânea de 

uma função num ponto. 

Significado geométrico. 

Determinar a função derivada de algumas 

funções. 

Resolver problemas usando derivadas 

VI 

Grupo com três questões de resposta aberta e uma de 

escolha múltipla 

 

 

 

50 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 


