
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Matemática  Ano: 11º  Curso: Profissional (300 horas) 

 

Planificação Anual 

Período Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º A4 – Funções periódicas 

• Movimentos periódicos. Funções trigonométricas. 

- Generalização das noções de ângulo e arco; radiano. 

- Seno, cosseno e tangente de um número real. 

- Resolução de equações trigonométricas muito simples. 

- Utilização das relações entre seno, cosseno e tangente. 

- Funções trigonométricas – domínios, contradomínios, etc. 

- Gráficos das funções seno, cosseno e tangente. 

- Simetria e paridade. 

- Periodicidade. 

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 

adequado à descrição da situação. 

42 

1.º/2.º A5 – Funções racionais 

• Funções racionais. 

- Função racional. 

- Características e comportamentos de algumas funções racionais. 

- Assíntotas. 

- Resolução de equações e inequações com frações no contexto da resolução de 

problemas. 

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 

adequado à descrição da situação. 

42 

2.º/3.º A6 – Taxa de variação 

• Taxa de variação.  

- Taxa de variação média: noção e cálculo.  

- Interpretação geométrica e física das taxas de variação (média e num ponto). 

- Taxa de variação com funções polinomiais, racionais e trigonométricas simples. 

36 



- Relação entre valores e sinais das taxas de variação e comportamentos dos gráficos 

das funções (monotonia, …).  

• Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 

adequado à descrição da situação. 

 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 

A4 – Funções 

periódicas 

a. Resolve problemas, ligados a situações concretas, aplicando as razões trigonométricas.  

b. Relaciona e aplica na resolução de problemas as noções de ângulo orientado e a respetiva 

amplitude; e de ângulo generalizado e a respetiva amplitude. 

c. Reconhece e aplica na resolução de problemas os seguintes conceitos: radiano; referencial 

polar no plano; seno, cosseno e tangente de um número real. 

d. Reconhece, analisa e aplica na resolução de problemas as características das funções 

circulares (simetria, paridade e periodicidade) bem como as propriedades das funções 

trigonométricas como funções reais de variável real (domínio, contradomínio, zeros, 

extremos, …). 

e. Resolve equações trigonométricas simples (num contexto de resolução de problemas).  

f. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Fichas de avaliação  

 

 

Questões de aula 

 

 

Auto e heteroavaliação 

A5 – Funções 

racionais 

a. Resolve problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais e encontra um 

modelo simples de uma função racional a partir da compreensão das relações numéricas 

entre variáveis inversamente proporcionais. 

b. Estuda, gráfica e analiticamente, características e comportamentos de funções racionais 

(domínio, contradomínio, zeros, limites para valores “muito grandes” da variável e para 

valores “muito próximos” dos zeros dos denominadores das frações que as definem, 

assíntotas horizontais e verticais). Analisa os efeitos das mudanças de parâmetros nos 

gráficos de funções.  

 

Fichas de avaliação  

 

 

Questões de aula 

 



c. Resolve equações e inequações com frações (no contexto da resolução de problemas). 

d. Resolve problemas envolvendo funções racionais, concebendo e aplicando estratégias para 

a sua resolução e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

e. Reconhece, identifica e aplica na resolução de problemas envolvendo funções polinomiais: 

as operações com polinómios; a divisão inteira de polinómios e a regra de Ruffini; a 

divisibilidade de polinómios; o teorema do resto; os zeros e a fatorização de polinómios. 

f. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 

Auto e heteroavaliação 

A6 – Taxa de 

variação 

a. Calcula e interpreta física e geometricamente os conceitos de taxa média de variação de 

uma função num intervalo e de taxa de variação num ponto. Escreve a equação reduzida 

da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto. 

b. Interpreta o sinal e valor relativo da derivada de uma função num ponto, por observação 

do gráfico. Relaciona o gráfico de uma função com o gráfico dos declives das retas 

tangentes ao gráfico.  

c. Determina a expressão da função derivada de funções polinomiais, funções racionais e 

funções trigonométricas simples. Aplica as regras de derivação. 

d. Reconhece a relação entre valores e sinais das taxas de variação e o comportamento do 

gráfico da função. Estuda a monotonia e existência de extremos de funções a partir do 

estudo da sua derivada. 

e. Resolve problemas envolvendo a determinação de extremos de funções, aplicando 

derivadas. 

f. Desenvolve persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 

Matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

Fichas de avaliação  

 

 

Questões de aula 

 

 

Auto e heteroavaliação 

 

Notas: 

- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 

 

 


