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PROVA ESCRITA 
Conteúdos Programáticos Competências/Objectivos Grupos Tipo de Itens Cotações 

o Função, gráfico (gráfico 
cartesiano de uma função em 
referencial ortogonal) e 
representação gráfica. 

o Função afim. 

o Estudo intuitivo de 
propriedades das funções 
quadráticas e cúbicas e dos 
seus gráficos: domínio, 
contradomínio, pontos 
notáveis (interseção com os 
eixos coordenados), sinal, 
monotonia, continuidade, 
extremos (relativos e 
absolutos), simetrias em 
relação ao eixo dos yy e à 
origem, limite nos ramos 
infinitos. 

o Transformações e simetrias 
do gráfico de uma função -
análise dos efeitos das 
mudanças de parâmetros nos 
gráficos. 

• Analisar gráficos ou representações gráficas; 

• Reconhecer funções representadas por esquemas, tabelas, expressões 
analíticas ou gráficos; 

• Representar uma função usando formas diferentes; 

• Usar o “teste da reta vertical” para identificar se uma representação 
gráfica pode ser ou não de uma função; 

• Traduzir representações descritas por tabelas ou gráficos; 

• Utilizar a calculadora gráfica no estudo de funções; 

• Construir a tabela de variação de uma função; 

• Identificar o sentido da concavidade de uma função quadrática; 

• Fazer o estudo de funções descrevendo e interpretando no contexto da 
situação: domínio, contradomínio, zeros, sinal, extremos e extremantes, 
pontos de interseção com os eixos coordenados, intervalos de monotonia, 
paridade, continuidade. 

• Resolver equações e inequações do 2º grau (com ou sem calculadora); 

• Resolver problemas usando modelação matemática; 

• Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções; 

• Reconhecer graficamente se uma função é ou não uma função par ou ímpar; 

• Interpretar e resolver problemas reais, envolvendo o estudo de funções. 
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Material autorizado: Material de escrita (caneta azul ou preta); Material de desenho (régua, esquadro); Calculadora gráfica. 

 


