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Regras de derivação 

Os teoremas de derivação da soma, produto, quociente e composição de 

funções diferenciáveis são abordados no 11.º ano de escolaridade, no 

domínio FRVR11 (7.5, 7.6, 7.7, 7.8). 

 

 

 

 

 

Pretende-se que os alunos saibam deduzir a fórmula de derivação da 

soma de duas funções diferenciáveis, e pelo menos, uma de entre as 

fórmulas para o produto e para o quociente. 

Relativamente à composição de funções, trata-se de um objetivo 

facultativo: 





Cálculo das derivadas das funções de referência 
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6.Operar com derivadas  

As Metas Curriculares estabelecem um certo conjunto de funções, ditas 

«de referência». Os alunos devem saber deduzir uma expressão para as 

respetivas derivadas, memorizando o resultado final:   



A estas funções vêm juntar-se, no 12.º ano, as derivadas das funções 

exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 



Note-se que esta demonstração, estando assinalada 

com o símbolo «+» nas Metas Curriculares, 

corresponde a um nível de desempenho mais elevado 

e facultativo. 





• A implicação recíproca, mais delicada, pode ser justificada  do Teorema de 

Lagrange, cuja validade se admite, ainda que se solicite ao aluno uma 

interpretação geométrica conveniente desse resultado: 



O Programa prevê aplicações da Matemática ao mundo real devidamente 

fundamentadas. É o caso da aplicação do conceito de derivada ao estudo 

do movimento de um ponto material:  
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FRVR11 6. Aplicar a noção de derivada à cinemática do ponto 

6.1 e 6.2 



FRVR11 6. Aplicar a noção de derivada à cinemática do ponto 

6.1 e 6.2 





Uma observação similar pode ser feita a propósito da noção de «aceleração 

média», introduzida no 12.º ano. 

Na presente situação, e tal como é tradicional, começa-se por definir a 

noção de «velocidade média» antes de se definir o que significa 

«velocidade». 

Note-se no entanto que um cálculo simples permite verificar que a 

velocidade média definida nas Metas Curriculares corresponde de facto ao 

valor médio da grandeza velocidade, no sentido referido: 



FRVR11 9. Resolver Problemas 

Exemplo (Caderno de Apoio) 
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4. Relacionar a derivada de segunda ordem (com o sentido da concavidade do 

gráfico de uma função e) com a noção de aceleração   

 

4.9 



FRVR12 9. Resolver Problemas 

Exemplos (Caderno de Apoio) 


