ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO
Ano Letivo 2021/2022

Critérios de Avaliação
ENSINO SECUNDÁRIO - MATEMÁTICA A
Processo de avaliação – avaliação sumativa e formativa
O processo de avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos e assume um carácter contínuo e sistemático, valorizando todo o
trabalho realizado ao longo de cada período, sobretudo aquele que é desenvolvido em sala de aula, com orientação e o apoio do professor.

Valorização dos diferentes domínios e instrumentos de avaliação (avaliação sumativa)
Ponderação

Conceitos e Procedimentos

50%

Raciocínio e Resolução de Problemas

40%

Critérios

Comunicação

Desenvolvimento Pessoal e Relacionamento
Interpessoal

10%
Sem
ponderação

Exemplos de instrumentos
de avaliação *
-Fichas de avaliação
-Trabalhos individuais
-Trabalhos de grupo
-Composições
-Relatórios
-Sínteses descritivas
-Portefólios
-Apresentação oral
-Trabalhos de pesquisa

Exemplos de tipo de itens
Itens de seleção:
-Escolha Múltipla(1)
-Correspondência/Associação(1)
-Ordenação
Itens de construção:
-Resposta curta(1)(2)
-Resposta restrita(2)
-Reposta extensa

-Grelhas de observação

* Em cada período deverão ser aplicados instrumentos de avaliação diversificados, que não sejam apenas de carácter individual, de forma a avaliar diferentes
competências.
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Notas:
(1) Podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento.
(2) Podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação.

Critérios de gerais de classificação
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz
respeito.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.

1. ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas
são classificadas com zero pontos.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra correspondente.

2. ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho
e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em
que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas
e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os
dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.
A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta a organização dos conteúdos e a utilização adequada do vocabulário
específico da Matemática.
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As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de
circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos
curriculares de referência.
A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso obrigatório das potencialidades gráficas da calculadora tem em conta a apresentação, num
referencial, do gráfico da função ou dos gráficos das funções visualizados.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e de resposta
extensa que envolvam cálculos ou justificações.
Situação
1. Utilização de processos de resolução que não estão
previstos no critério específico de classificação.

Classificação
É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto, desde que
enquadrado pelos documentos curriculares de referência da disciplina (ver nota 1).
O critério específico é adaptado ao processo de resolução apresentado.

2. Utilização de processos de resolução que não respeitem as A etapa em que a instrução não é respeitada e todas as etapas subsequentes que
instruções dadas [exemplos: «sem recorrer à calculadora», dela dependam são pontuadas com zero pontos.
«recorrendo a métodos analíticos, sem utilizar a calculadora»].
3. Apresentação apenas do resultado final quando é pedida a
apresentação de cálculos ou justificações.

A resposta é classificada com zero pontos.

4. Ausência de apresentação de cálculos ou de justificações
necessários à resolução de uma etapa.

A etapa é pontuada com zero pontos.

5. Ausência de apresentação explícita de uma etapa que não
envolva cálculos ou justificações.

Se a resolução apresentada permitir perceber inequivocamente que a etapa foi
percorrida, esta é pontuada com a pontuação prevista.
Caso contrário, a etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas
subsequentes que dela dependam.
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6. Transcrição incorreta de dados do enunciado que não altere o
que se pretende avaliar com o item.

Se a dificuldade da resolução do item não diminuir, é subtraído um ponto à soma
das pontuações atribuídas. Se a dificuldade da resolução do item diminuir, o item
é classificado do modo seguinte:
– nas

etapas em que a dificuldade da resolução diminuir, a pontuação máxima a
atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista;

– nas

etapas em que a dificuldade da resolução não diminuir, a pontuação é
atribuída de acordo com os critérios específicos de classificação.

7. Transcrição incorreta de um número ou de um sinal, na
resolução de uma etapa.

Se a dificuldade da resolução da etapa não diminuir, é subtraído um ponto à
pontuação da etapa.
Se a dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a
essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com
os efeitos do erro cometido (ver nota 2).

8. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo, na
resolução de uma etapa.

É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os
efeitos do erro cometido (ver nota 2).

9. Ocorrência de um erro que revela desconhecimento de A pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da
conceitos, de regras ou de propriedades, na resolução de uma pontuação prevista.
As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido
etapa.
(ver nota 2).
10. Resolução incompleta de uma etapa.

Se à resolução da etapa faltar apenas a passagem final, é subtraído um ponto à
pontuação da etapa; caso contrário, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira
de metade da pontuação prevista.

11. Apresentação de cálculos intermédios com um número de
casas decimais diferente do solicitado ou apresentação de um
arredondamento incorreto.

É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação
em contrário no critério específico de classificação.

12. Apresentação do resultado final que não respeita a forma
solicitada [exemplo: é pedido o resultado na forma de fração,
e a resposta apresenta-se na forma decimal].

É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
resultado final.
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13. Utilização de valores exatos nos cálculos intermédios e
apresentação do resultado final com aproximação quando
deveria ter sido apresentado o valor exato.

É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
resultado final.

14. Utilização de valores aproximados numa etapa quando
deveriam ter sido usados valores exatos.

A pontuação máxima a atribuir a essa etapa, bem como a cada uma das etapas
subsequentes que dela dependam, é a parte inteira de metade da pontuação
prevista.

15. Apresentação do resultado final com um número de casas
É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do
decimais diferente do solicitado ou apresentação do resultado resultado final.
final incorretamente arredondado.
16. Omissão da unidade de medida na apresentação do
resultado final.

A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a pontuação
prevista.

17. Apresentação de elementos em excesso face ao solicitado.

Se os elementos em excesso não afetarem a caracterização do desempenho, a
classificação a atribuir à resposta não é desvalorizada.
Se os elementos em excesso afetarem a caracterização do desempenho, são
subtraídos dois pontos à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação
em contrário no critério específico de classificação.

18. Utilização de simbologias ou de expressões inequivocamente É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, exceto:
incorretas do ponto de vista formal.
– se as incorreções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;
– nos casos de uso do símbolo de igualdade em que, em rigor, deveria ter sido usado

o símbolo de igualdade aproximada.
Nota 1 – A título de exemplo, faz-se notar que não são aceites processos de resolução que envolvam a aplicação da regra de Cauchy, da regra de L’Hôpital ou de resultados da teoria de
matrizes.
Nota 2 – Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação; se a dificuldade da
resolução das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
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Perfis de aprendizagem específicos
10º Ano
Critérios

20 – 18 valores


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

17 – 14 valores



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

13 – 10 valores



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

9 – 7 valores

Domina com incorreções
pontuais os factos e/ou
procedimentos matemáticos.



(Cf. Planificação)

Domina com incorreções
frequentes/graves os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

6 – 1 valores



Não domina os factos e/ou
procedimentos matemáticos.
(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)



Utiliza corretamente e com
pertinência o raciocínio e
apresenta elevado poder de
argumentação.



Utiliza com correção o
raciocínio e apresenta elevado
poder de argumentação.



Faz a leitura e a interpretação



Faz a leitura e a interpretação

de enunciados de forma correta.

Raciocínio
Matemático



Mobiliza
com
eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Utiliza razoavelmente o
raciocínio e apresenta poder
de
argumentação
com
alguma pertinência.



Utiliza incorretamente o
raciocínio e apresenta pouco
poder de argumentação.



Não utiliza corretamente o
raciocínio e não apresenta
poder de argumentação.



Revela
pontualmente
dificuldade na



Revela
sistematicamente
dificuldades na leitura e na
interpretação de



Não revela capacidade de
leitura e de interpretação de
enunciados.



Não mobiliza conhecimentos,

de enunciados de forma correta.



Mobiliza com alguma eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.

leitura e na interpretação



de enunciados.
Mobiliza
conhecimentos,
factos, conceitos e relações.



e
Resolução de
Problemas



Aplica corretamente regras e
procedimentos.



Analisa com pensamento
crítico e criativo os resultados
obtidos
e
reformula
adequadamente a estratégia
utilizada se necessário.

(40%)

Comunicação
Matemática
(10%)



É capaz de formular problemas
com autonomia.



Comunica matematicamente
com rigor, quer ao nível da
linguagem oral, escrita e
simbólica, quer ao nível da
compreensão e utilização da
língua portuguesa.




Aplica regras e procedimentos.



Analisa os resultados obtidos e
reformula a estratégia utilizada
se necessário.

Aplica
regras
procedimentos.



Analisa com ajuda pontual os
resultados
obtidos
e
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



É
capaz
de
formular
problemas, embora necessite
algum auxílio.



Comunica matematicamente
com poucas incorreções,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.



É capaz de formular problemas
globalmente com autonomia.



Comunica matematicamente
quer ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização da língua portuguesa.

e

enunciados.
Mobiliza
com
ajuda
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Aplica pontualidade regras e
procedimentos.



Analisa
com
ajuda
sistemática os resultados
obtidos
e
reformula
incorretamente a estratégia
utilizada se necessário.



Formula problemas, ainda
que com ajuda sistemática.



Comunica matematicamente,
com incorreções graves, quer
ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

factos, conceitos e relações.



Não seleciona
procedimentos.



Não analisa corretamente os
resultados obtidos e não
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



Não é capaz de formular
problemas.



Não comunica ou quase não
comunica matematicamente,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

regras

e
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11º Ano
Critérios

20 – 18 valores


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

17 – 14 valores



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

13 – 10 valores



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

9 – 7 valores

Domina com incorreções
pontuais os factos e/ou
procedimentos matemáticos.



(Cf. Planificação)

Domina com incorreções
frequentes/graves os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

6 – 1 valores



Não domina os factos e/ou
procedimentos matemáticos.
(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)



Utiliza corretamente e com
pertinência o raciocínio e
apresenta elevado poder de
argumentação.



Utiliza com correção o
raciocínio e apresenta elevado
poder de argumentação.



Faz a leitura e a interpretação



Faz a leitura e a interpretação

de enunciados de forma correta.

Raciocínio
Matemático



Mobiliza
com
eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Utiliza razoavelmente o
raciocínio e apresenta poder
de
argumentação
com
alguma pertinência.



Utiliza incorretamente o
raciocínio e apresenta pouco
poder de argumentação.



Não utiliza corretamente o
raciocínio e não apresenta
poder de argumentação.



Revela
pontualmente
dificuldade na



Revela
sistematicamente
dificuldades na leitura e na
interpretação de



Não revela capacidade de
leitura e de interpretação de
enunciados.



Não mobiliza conhecimentos,

de enunciados de forma correta.



Mobiliza com alguma eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.

leitura e na interpretação



de enunciados.
Mobiliza
conhecimentos,
factos, conceitos e relações.



e
Resolução de
Problemas



Aplica corretamente regras e
procedimentos.



Analisa com pensamento
crítico e criativo os resultados
obtidos
e
reformula
adequadamente a estratégia
utilizada se necessário.

(40%)

Comunicação
Matemática
(10%)



É capaz de formular problemas
com autonomia.



Comunica matematicamente
com rigor, quer ao nível da
linguagem oral, escrita e
simbólica, quer ao nível da
compreensão e utilização da
língua portuguesa.




Aplica regras e procedimentos.



Analisa os resultados obtidos e
reformula a estratégia utilizada
se necessário.

Aplica
regras
procedimentos.



Analisa com ajuda pontual os
resultados
obtidos
e
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



É
capaz
de
formular
problemas, embora necessite
algum auxílio.



Comunica matematicamente
com poucas incorreções,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.



É capaz de formular problemas
globalmente com autonomia.



Comunica matematicamente
quer ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização da língua portuguesa.

e

enunciados.
Mobiliza
com
ajuda
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Aplica pontualidade regras e
procedimentos.



Analisa
com
ajuda
sistemática os resultados
obtidos
e
reformula
incorretamente a estratégia
utilizada se necessário.



Formula problemas, ainda
que com ajuda sistemática.



Comunica matematicamente,
com incorreções graves, quer
ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

factos, conceitos e relações.



Não seleciona
procedimentos.



Não analisa corretamente os
resultados obtidos e não
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



Não é capaz de formular
problemas.



Não comunica ou quase não
comunica matematicamente,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

regras

e

7

12º Ano
Critérios

20 – 18 valores


Conceitos e
Procedimentos
(50%)

Domina com rigor os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

17 – 14 valores



Domina globalmente os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

13 – 10 valores



(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)

9 – 7 valores

Domina com incorreções
pontuais os factos e/ou
procedimentos matemáticos.



(Cf. Planificação)

Domina com incorreções
frequentes/graves os factos
e/ou procedimentos
matemáticos.

6 – 1 valores



Não domina os factos e/ou
procedimentos matemáticos.
(Cf. Planificação)

(Cf. Planificação)



Utiliza corretamente e com
pertinência o raciocínio e
apresenta elevado poder de
argumentação.



Utiliza com correção o
raciocínio e apresenta elevado
poder de argumentação.



Faz a leitura e a interpretação



Faz a leitura e a interpretação

de enunciados de forma correta.

Raciocínio
Matemático



Mobiliza
com
eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Utiliza razoavelmente o
raciocínio e apresenta poder
de
argumentação
com
alguma pertinência.



Utiliza incorretamente o
raciocínio e apresenta pouco
poder de argumentação.



Não utiliza corretamente o
raciocínio e não apresenta
poder de argumentação.



Revela
pontualmente
dificuldade na



Revela
sistematicamente
dificuldades na leitura e na
interpretação de



Não revela capacidade de
leitura e de interpretação de
enunciados.



Não mobiliza conhecimentos,

de enunciados de forma correta.



Mobiliza com alguma eficiência
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.

leitura e na interpretação



de enunciados.
Mobiliza
conhecimentos,
factos, conceitos e relações.



e
Resolução de
Problemas



Aplica corretamente regras e
procedimentos.



Analisa com pensamento
crítico e criativo os resultados
obtidos
e
reformula
adequadamente a estratégia
utilizada se necessário.

(40%)

Comunicação
Matemática
(10%)



É capaz de formular problemas
com autonomia.



Comunica matematicamente
com rigor, quer ao nível da
linguagem oral, escrita e
simbólica, quer ao nível da
compreensão e utilização da
língua portuguesa.




Aplica regras e procedimentos.



Analisa os resultados obtidos e
reformula a estratégia utilizada
se necessário.

Aplica
regras
procedimentos.



Analisa com ajuda pontual os
resultados
obtidos
e
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



É
capaz
de
formular
problemas, embora necessite
algum auxílio.



Comunica matematicamente
com poucas incorreções,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.



É capaz de formular problemas
globalmente com autonomia.



Comunica matematicamente
quer ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização da língua portuguesa.

e

enunciados.
Mobiliza
com
ajuda
conhecimentos,
factos,
conceitos e relações.



Aplica pontualidade regras e
procedimentos.



Analisa
com
ajuda
sistemática os resultados
obtidos
e
reformula
incorretamente a estratégia
utilizada se necessário.



Formula problemas, ainda
que com ajuda sistemática.



Comunica matematicamente,
com incorreções graves, quer
ao nível da linguagem oral,
escrita e simbólica, quer ao
nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

factos, conceitos e relações.



Não seleciona
procedimentos.



Não analisa corretamente os
resultados obtidos e não
reformula
a
estratégia
utilizada se necessário.



Não é capaz de formular
problemas.



Não comunica ou quase não
comunica matematicamente,
quer ao nível da linguagem
oral, escrita e simbólica, quer
ao nível da compreensão e
utilização
da
língua
portuguesa.

regras

e
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Aprendizagens essenciais e/ou “Conteúdos de Aprendizagens” relativas ao domínio Conceitos e Procedimentos
10º Ano

ÁLGEBRA
Radicais

 Reconhece, analisa e aplica na resolução de problemas:


propriedades algébricas dos radicais: produto e quociente de raízes com o mesmo índice, potências de raízes e composição de raízes;



passagem de fatores para fora de um radical;



racionalização de denominadores.

Potências de expoente racional

 Reconhece o significado de:


potências de base positiva e expoente racional e respetivas propriedades algébricas: produto e quociente de potências com a mesma base, produto e quociente de potências
com o mesmo expoente e potência de potência.

GEOMETRIA ANALÍTICA
Geometria analítica no plano

 Reconhece o significado da fórmula da medida da distância entre dois pontos no plano em função das respetivas coordenadas.
 Reconhece o significado das coordenadas do ponto médio de um dado segmento de reta, da equação cartesiana da mediatriz de um segmento de reta, das equações e inequações
cartesianas de um conjunto de pontos (incluindo semiplanos e círculos) e da equação cartesiana reduzida da circunferência.(1) LTC
Cálculo vetorial no plano

 Reconhece, analisa e aplica na resolução de problemas:


norma de um vetor;



multiplicação de um escalar por um vetor e a sua relação com a colinearidade de vetores e com o vetor simétrico;



soma e diferença entre vetores;



propriedades das operações com vetores;



coordenadas de um vetor;
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vetor-posição de um ponto e respetivas coordenadas;



coordenadas da soma e da diferença de vetores;



coordenadas do produto de um escalar por um vetor e do simétrico de um vetor;



relação entre as coordenadas de vetores colineares;



vetor diferença de dois pontos e cálculo das respetivas coordenadas;



coordenadas do ponto soma de um ponto com um vetor;



cálculo da norma de um vetor em função das respetivas coordenadas;



vetor diretor de uma reta;



relação entre as coordenadas de um vetor diretor e o declive da reta;



paralelismo de retas e igualdade do declive.

 Reconhece o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de uma reta e de um sistema de equações paramétricas de uma reta no plano.
Geometria analítica no espaço

 Define e identifica referenciais cartesianos ortonormados do espaço.
 Reconhece o significado das:


equações de planos paralelos aos planos coordenados;



equações cartesianas de retas paralelas a um dos eixos;



distância entre dois pontos no espaço;



coordenadas do ponto médio de um segmento de reta;



equação do plano mediador de um segmento de reta;



equação cartesiana reduzida da superfície esférica;



inequação cartesiana reduzida da esfera.

Cálculo vetorial no espaço

 Reconhece, analisa e aplica, na resolução de problemas, a generalização ao espaço dos conceitos e propriedades básicas do cálculo vetorial.
 Reconhece o significado e aplicar na resolução de problemas a equação vetorial de uma reta e de um sistema de equações paramétricas de uma reta no espaço.

FUNÇÕES
Generalidades acerca de funções
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 Reconhece o significado de:


restrições de uma função;



imagem de um conjunto por uma função;



funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas;



composição de funções;



função inversa de uma função bijetiva e a relação geométrica entre o gráfico de uma função e o da respetiva inversa.(2) LTC

Generalidades acerca de funções reais de variável real

 Reconhece:


funções reais de variável real;



funções definidas por expressões analíticas;



gráfico de uma função real de variável real.

 Reconhece e interpreta:


os zeros e o sinal de uma função;



a paridade e as simetrias dos gráficos das funções pares e das funções ímpares;



graficamente a relação entre o gráfico de uma função e os gráficos das funções a.f(x), f(b.x), f(x+c) e f(x)+d, a, b, c e d números reais, a e b não nulos e usá-las na resolução de
problemas e em contextos de modelação;



os intervalos de monotonia de uma função real de variável real;



os extremos relativos e absolutos e usá-los na resolução de problemas e em contextos de modelação.

Funções quadráticas, módulo e funções definidas por ramos

 Reconhece e interpreta os extremos, sentido das concavidades, raízes e a representação gráfica de funções quadráticas e usá-los na resolução de problemas e em contextos de
modelação.

 Reconhece, interpreta e representa graficamente funções definidas por ramos e a função módulo e usá-la na resolução de problemas e em contextos de modelação.

ÁLGEBRA
Polinómios

 Reconhece, identifica e aplica, na resolução de problemas:


a divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini;
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a divisibilidade de polinómios;



o teorema do resto;



a multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades;



a factorização de polinómios.

FUNÇÕES
 Resolver equações e inequações envolvendo funções polinomiais.
 Estudar operações algébricas sobre funções.
Tema transversal: Introdução à Lógica bivalente e à Teoria dos conjuntos (LTC)
(1) Proposições
Reconhece, identifica e aplica:
- o valor lógico de uma proposição; o princípio de não contradição;
- operações sobre proposições: negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência;
- prioridades das operações lógicas;
- relações lógicas entre as diferentes operações; propriedade da dupla negação; princípio do terceiro excluído; princípio da dupla implicação;
- propriedades comutativa e associativa, da disjunção e da conjunção e propriedades distributivas da conjunção em relação à disjunção e da disjunção em relação à conjunção;
-as leis de De Morgan;
- a implicação contrarrecíproca.
Condições e Conjuntos
- expressão proposicional ou condição;
- conjunto definido por uma condição; igualdade entre conjuntos; conjuntos definidos em extensão;
- união (ou reunião), interseção e diferença de conjuntos e conjunto complementar;
- inclusão de conjuntos;
-relação entre operações lógicas sobre condições e operações sobre os conjuntos que definem.
(2) Reconhece, identifica e aplica:
- quantificador universal, quantificador existencial e segundas Leis de De Morgan; contra-exemplos.
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11º Ano

ÁLGEBRA
POLINÓMIOS
 Reconhece, identifica e aplica, na resolução de problemas:


a divisão euclidiana de polinómios e regra de Ruffini;



a divisibilidade de polinómios;



o teorema do resto;



a multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas propriedades;



a factorização de polinómios;

FUNÇÕES


Resolve equações e inequações envolvendo funções polinomiais.



Resolve operações algébricas com funções.

GEOMETRIA
TRIGONOMETRIA

• Conhece as razões trigonométricas estudadas no 3.º ciclo do ensino básico.
• Conhece as noções de ângulo orientado e a respetiva amplitude e de ângulo generalizado e a respetiva amplitude.
• Reconhece as razões trigonométricas de ângulos generalizados no círculo trigonométrico e a noção de radiano.
• Conhece as fórmulas trigonométricas de “redução ao 1.º quadrante” e a Fórmula Fundamental da Trigonometria na resolução de problemas.
• Reconhece as características das funções trigonométricas sen(𝑥), cos(𝑥) e tg(𝑥).
• Resolve equações trigonométricas simples (sen(𝑥) = 𝑘, cos(𝑥)= 𝑘 e tg(𝑥) = 𝑘.
GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO E NO ESPAÇO

• Reconhece a relação entre a inclinação e o declive de uma reta no plano.
• Reconhece a noção de produto escalar, nomeadamente na:
– determinação do ângulo entre dois vetores;
– definição de lugares geométricos.
• Escreve:
– equações vetoriais de retas;
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– equações cartesianas de planos.
 Determina:
– a posição relativa de retas e planos.
SUCESSÕES

• Reconhece sucessões monótonas, sucessões limitadas e sucessões definidas por recorrência.
• Reconhece as progressões aritméticas e progressões geométricas (termo geral e soma de n termos consecutivos).
• Conhece o conceito de limite de uma sucessão (casos de convergência e de limites infinitos).
• Relaciona a convergência com a monotonia e a limitação.
FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL

• Reconhece, interpreta e representa graficamente funções racionais do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎 +

𝑏
𝑥−𝑐

referindo o conceito intuitivo de assíntota.

• Caracteriza a função inversa de restrições bijetivas de funções quadráticas e cúbicas e relaciona os seus gráficos.

• Reconhece, interpreta e representa graficamente funções irracionais do tipo
𝑓(𝑥) = 𝑎√𝑥 − 𝑏 + 𝑐 .
LIMITES E DERIVADAS DE FUNÇÕES POLINOMIAIS E RACIONAIS

• Conhece o conceito de limite segundo Heine.
•

Determina:
– limite de uma função num ponto aderente ao respetivo domínio;
– limites laterais;
– limites no infinito.

• Opera com limites e casos indeterminados em funções.
• Calcula limites recorrendo ao levantamento algébrico de indeterminações.
• Calcula e interpreta geometricamente a taxa média de variação de uma função e a derivada de uma função num ponto.
• Determina equações de retas tangentes ao gráfico de uma função.
 Calcula as velocidades média e instantânea.
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ESTATÍSTICA
 Conhece os conceitos de Recenseamento e Sondagem (população e amostra).
• Organiza e interpreta dados de natureza quantitativa e qualitativa, variáveis discretas e contínuas.
•

Interpreta medidas de localização de uma amostra: moda, média, mediana, quartis e percentis; medidas de dispersão: amplitude interquartil, variância e desviopadrão.

•

Aborda gráfica e intuitivamente distribuições bidimensionais, nomeadamente o diagrama de dispersão, o coeficiente de correlação e a reta de regressão.

12º Ano

FUNÇÕES
• Caracteriza a função inversa de restrições bijetivas de funções quadráticas e cúbicas e relaciona os seus gráficos.
 Reconhece, interpreta e representa graficamente funções irracionais do tipo f  x   a x  b  c
𝑏

 Reconhece, interpreta e representa graficamente funções racionais do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑥−𝑐 , referindo o conceito intuitivo de assíntota
DERIVADAS, MONOTONIA E CONCAVIDADES



Calcula e interpreta geometricamente a taxa média de variação de uma função e a derivada de uma função num ponto.



Determina equações de retas tangentes ao gráfico de uma função.



Calcula as velocidades média e instantânea.



Reconhece os conceitos de taxa média de variação, derivada de uma função num ponto e respetiva interpretação geométrica



Conhece e aplica o teorema que relaciona a diferenciabilidade e a continuidade num ponto.



Caracteriza a função derivada de uma função e interpreta-a graficamente



Conhece e aplica a derivada da soma, da diferença, do produto e do quociente de funções diferenciáveis



Conhece e aplica a derivada das funções de referência definidas por 𝑥, 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑥, √𝑥 e constantes



Conhece a composição de funções e o teorema da derivada da função composta



Conhece e aplicar a derivada de funções do tipo 𝑓(𝑥)=𝑥 𝛼 (com 𝛼 racional e 𝑥>0)



Relaciona o sinal e os zeros da função derivada com a monotonia e extremos da função e interpreta graficamente



Relaciona o sinal e os zeros da função derivada de segunda ordem com o sentido das concavidades e pontos de inflexão.

1

CONTINUIDADE E ASSÍNTOTAS
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Conhece o conceito de limite de uma função num ponto



Estuda a continuidade de uma função num ponto e num subconjunto do domínio.



Identifica e justifica a continuidade de funções polinomiais, racionais e irracionais.



Reconhece a continuidade da soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas.



Conhece e aplica o teorema dos valores intermédios (Bolzano-Cauchy).



Identifica graficamente e determina as assíntotas verticais, horizontais e oblíquas ao gráfico de uma função;

FUNÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS
1 𝑛
𝑛

•

Reconhece a sucessão de termo geral 𝑢𝑛 = (1 + ) e a definição de número de Neper.

•

Conhece as propriedades das funções reais de variável real do tipo 𝑓(𝑥)=𝑎 𝑥 , (𝑎>1): monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas.

•

Reconhece a sucessão de termo geral 𝑢𝑛 = (1 + 𝑛) , com 𝑥 ∈ ℝ e o 𝑙𝑖𝑚 (1 + 𝑛) = 𝑒 𝑥 .

•

Conhece e aplica o limite notável lim

•

Conhece e aplica a derivada da função exponencial de base 𝑒 .

•

Caracteriza uma função logarítmica como função inversa de uma função exponencial de base 𝑎, com 𝑎>1, referindo logaritmos neperiano e decimal.

•

Conhece as propriedades das funções reais de variável real do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥: monotonia, sinal, continuidade, limites e propriedades algébricas dos

𝑥 𝑛

𝑒 𝑥 −1
𝑥→0 𝑥

𝑥 𝑛

.

logaritmos.
•

Conhece e aplica a derivada da função exponencial de base 𝑎, com 𝑎 > 0 e da função logarítmica e aplica o teorema da derivada da função composta nas
derivadas de funções exponenciais e de funções logarítmicas.

•

𝑒𝑥
𝑥
𝑥→+∞ 𝑘

Conhece e aplica o limite notável lim

ln 𝑥
𝑥→+∞ 𝑥

e lim

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

•

Conhece as fórmulas trigonométricas da soma, da diferença e da duplicação;

•

Conhece e aplica o limite notável lim

•

Conhece e aplica as derivadas das funções seno, cosseno e tangente;

𝑥→0

𝑠𝑒𝑛 𝑥
𝑥

.

NÚMEROS COMPLEXOS

•

Reconhece a unidade imaginária e o conjunto ℂ dos números complexos.
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•

Representa números complexos na forma algébrica e respetiva representação geométrica.

•

Opera com números complexos na forma algébrica (adição, multiplicação e divisão).

•

Representa números complexos na forma trigonométrica e respetiva representação geométrica.

•

Opera com números complexos na forma trigonométrica (multiplicação, divisão, potenciação radiciação).

•

Explora geometricamente as operações com números complexos e resolve problemas envolvendo as propriedades algébricas e geométricas dos números
complexos.

•

Resolve e interpreta as soluções de equações em ℂ.
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