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 PROGRAMA  
e 

Metas Curriculares  
Matemática A 

 
 



Funções e Gráficos de Funções; Funções polinomiais ; Função 
Módulo 

 

Função; gráfico e representação gráfica; 
• Estudo intuitivo  de propriedades das funções e dos seus gráficos, tanto a 

partir de um gráfico particular como usando calculadora gráfica: 
- função quadrática* 
- função módulo * 
- funções polinomiais de grau 3 e 4 * 
- Decomposição de polinómios em factores (regra de Ruffini) 
- Resolução de problemas. 

  

*      análise dos efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos das 
famílias de funções definidas por  

      
  
       com a positivo ou negativo, descrevendo o resultado com recurso à 

linguagem das transformações geométricas. 

FUNÇÕES 10.º ano  – Programa 2001 



Funções e Gráficos de Funções; Funções polinomiais ; Função Módulo 

 

Função; gráfico e representação gráfica; 

• Estudo intuitivo  de propriedades das funções e dos seus gráficos, tanto a 
partir de um gráfico particular como usando calculadora gráfica: 

FUNÇÕES 10.º ano  – Programa 2001 



• O raciocínio matemático é por excelência o raciocínio 
hipotético-dedutivo,  

     embora o raciocínio indutivo desempenhe também um papel 
fundamental na atividade matemática, uma vez que preside, 
em Matemática, à formulação de conjeturas. 

 

• Os alunos devem ser capazes de estabelecer conjeturas, em 
alguns casos, após a análise de um conjunto de situações 
particulares, nomeadamente pela exploração das 
potencialidades dos recursos tecnológicos. 

 

• As conjeturas formuladas mas não demonstradas têm um 
interesse limitado, devendo os alunos ser alertados para este 
facto e incentivados a justificá-las a posteriori. 

 



10º ano (Tópicos do Programa) 

 



10º ano (Tópicos do Programa) 

 



10º ano (Tópicos do Programa) 



10º ano – FRVR (Objetivo Geral 2) 

 



10º ano - FRVR  

 

 Objetivo Geral 3 



10ºANO – Estudo da concavidade do gráfico 

 

 



10ºANO – Estudo da concavidade do gráfico 

 

 



10ºANO – Estudo da concavidade do gráfico 

 

 



11ºANO (Tópicos do Programa)  

• Funções Trigonométricas  (TRI11 – 7., 8. e 9. ) 

• Sucessões 

- Generalidades; 

- Principio de indução; 

- Progressões aritméticas e geométricas; 

- Limites de sucessões. 

 

• Funções reais de variável real 
-  Limites segundo Heine de funções reais de variável real 

    (...) Funções racionais (2.6), 4.1, 4.4 e 4.5 

- Derivadas de funções reais de variável real ; 

 

 









Utilização da Tecnologia 

 

 



Gráfico  da função ln|x-1|   





 Pensar que se pode provar a irracionalidade de um número através da 
calculadora. 

 Concluir que uma função definida numa infinidade de pontos é monótona 
através da calculadora que só dá o valor (com aproximação) da função num 
subconjunto finito de pontos. 

 Averiguar se uma sucessão é convergente através unicamente da 
calculadora.  
 
     ou mais geralmente, 
 
Deduzir qualquer propriedade do gráfico de uma função que necessite 
do conhecimento dos valores da função numa infinidade de pontos. 




