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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

 

 

 

 

Trigonometria e Funções 

trigonométricas 

 

 Ângulos orientados, respetivas medidas de 

amplitude e rotações 

 Ângulos generalizados 

 Circunferência trigonométrica 

 Generalização das definições das razões 

trigonométricas aos ângulos orientados e 

generalizados 

 Relações entre as razões trigonométricas de α, –

α, 180° ± α e 90° ± α 

 Medidas de amplitude em radianos 

 Funções periódicas 

 Função seno 

 Função cosseno 

 Função tangente 

 Funções trigonométricas inversas 

 Equações trigonométricas 

 Inequações trigonométricas 

 Resolução de problemas envolvendo equações 

trigonométricas, fórmulas trigonométricas, 

determinação de razões trigonométricas e 

funções trigonométricas 

 Inclinação de uma reta 

 Relação da inclinação de uma reta do plano com 

o respetivo declive 

 Produto escalar de um par de vetores; ângulo 

formado por um par de vetores não nulos 

 Algumas propriedades do produto escalar 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

Dois itens de resposta aberta, com 

alíneas 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Dois itens de resposta aberta, com 

alíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 Pontos 

 

 

 

60 Pontos 
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 O produto escalar de um par de vetores e as 

respetivas coordenadas no plano e no espaço 

 Resolução de problemas envolvendo a noção de 

produto escalar de vetores 

 Resolução de problemas relativos à 

determinação de equações de retas do plano em 

situações diversas envolvendo a noção de 

perpendicularidade 

 Equações cartesianas de planos 

 Equações vetoriais de planos 

 Sistemas de equações paramétricas de planos 

 Posição relativa de dois planos 

 Resolução de problemas envolvendo equações 

de planos e de retas no espaço 

 

 

 

 

Grupo III 

Três itens de resposta aberta, com 

alíneas 

 

 

60 Pontos 

 


