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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

Funções Reais de Variável real 

 

 Função contínua num ponto e num 

subconjunto do respetivo domínio 

 Continuidade da soma, diferença, 

produto, quociente e composição 

de funções contínuas 

 Resolução de problemas 

envolvendo a noção de limite e de 

continuidade de uma função 

 Assíntotas verticais, horizontais e 

oblíquas ao gráfico de uma função 

 Assíntotas e representação gráfica 

de funções racionais definidas em  

     ℝ\{c} por 𝑓(𝑥) = 𝑎 +
𝑏

𝑥−𝑐
 

 Resolução de problemas 

envolvendo a determinação de 

assíntotas ao gráfico de funções 

racionais e de funções definidas 

pelo radical de uma função racional 

 Taxa média de variação de uma 

função e derivada de uma função 

num ponto 

 Interpretação geométrica da taxa 

média de variação e da derivada de 

uma função num ponto 

 Aplicação da noção de derivada à 

cinemática do ponto 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

Dois itens de resposta aberta, com alíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Dois itens de resposta aberta, com alíneas 

 

 

 

 

80 Pontos 

 

 

 

 

 

 

50 Pontos 
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 Diferenciabilidade e continuidade 

num ponto 

 Função derivada 

 Regras de derivação 

 Sinal da derivada, sentido de 

variação e extremos 

 Resolução de problemas 

Trigonometria e funções 

 Trigonométricas 

 

 Extensão da definição das razões 

trigonométricas aos casos de 

ângulos retos e obtusos; Lei dos 

senos e cossenos 

 Definir ângulos orientados e as 

respetivas medidas de amplitude 

 Definir rotações segundo ângulos 

orientados 

 Definir ângulos generalizados 

 Definir as razões trigonométricas 

dos ângulos generalizados 

 Definir medidas de ângulos em 

radianos 

 Definir funções trigonométricas e 

deduzir propriedades 

 Definir funções trigonométricas 

inversas 

 Resolver problemas 

Grupo III 

Quatro itens de resposta aberta, com alíneas 

 

70 Pontos 

 


