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O novo programa de Matemática A para o Ensino
Secundário será implementado, no ano letivo de
2015-2016, apenas nas turmas de 10.° ano; em 2016-2017, nas turmas
de 10.° e 11.° anos e, a partir do ano letivo de 2017-2018, em todos os
anos escolares do Ensino Secundário. Surge na sequência de uma revisão da estrutura curricular nos ensinos básico e secundário e da
consequente alteração do programa curricular para Matemática ao
nível do ensino básico (2013). Nos dois ciclos de ensino, em paralelo
ao programa curricular, é dado a conhecer um conjunto de metas
curriculares. Trata-se de elencar as aprendizagens que se consideram
essenciais desenvolver no âmbito de cada nível, esclarecendo-se,
também, desempenhos distintos para um mesmo tópico.
No documento em questão, a equipa de autores do programa dá a
conhecer algumas das motivações da sua produção. Pretende-se colocar Portugal num patamar de elevados índices de conhecimento
matemático, procurando-se que o ensino se coadune com elevados
níveis de rigor e coerência. Pensa-se o aluno numa esfera de ensino
global, pelo que há a preocupação em construir um programa que
acompanhe as tendências internacionais e que garanta uma sólida
formação matemática, capaz de sustentar o prosseguimento de estudos num nível superior. O projeto TIMSS Advanced (Trends in International Mathematics and Science Study Advanced), ao qual Portugal
está agregado a partir de 2015, é, igualmente, um elemento valorizado
na fundamentação e organização deste programa curricular.
A proposta curricular desenha-se numa lógica de construção do
conhecimento, assente noutros previamente adquiridos. Em algumas
situações, pretende-se dar a conhecer o método de construção da
ciência, apelando a justificações de factos ou conceitos.
Neste trabalho, pretendemos dar a conhecer uma interpretação
da nova proposta curricular, numa leitura comparativa com aquela
que a antecede.
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Indicações gerais
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Estrutura do novo programa
O documento regista uma breve menção às finalidades do ensino da Matemática
e uma referência aos objetivos do mesmo, numa reflexão sobre aqueles que deverão
ser os desempenhos fundamentais a desenvolver nos alunos portugueses ao nível do
Ensino Secundário.
São elencados os conteúdos a abordar, numa formulação própria para cada ano
escolar do Ensino Secundário, sendo estes organizados em diferentes domínios. Para
cada ano escolar, o programa começa com uma informação sumária acerca do que
será abordado no contexto de cada um dos domínios. São explanados os diversos
conteúdos, acompanhados de uma proposta do número de aulas a dedicar a cada um
dos temas. É sugerida a consulta e exploração do documento Metas Curriculares de
Matemática A do Ensino Secundário, de modo a permitir ao professor interpretar o
grau de exigência pretendido no tratamento de cada conteúdo, bem como a diferenciar níveis de desempenho nos seus alunos. Existe, ainda, o ensejo de o professor consultar cadernos de apoio para os diferentes anos escolares. Poderão encontrar ali mais
um material para apoio da planificação do seu trabalho pedagógico, com exemplos
de exercícios de aplicação e/ou comentários que despertem trajetos a seguir na abordagem dos assuntos. Estas sugestões estão organizadas fazendo referência aos respetivos
descritores de cada domínio
programático, codificados no
documento das Metas Curriculares de Matemática A do
Ensino Secundário.
O programa apresenta
também sugestões metodológicas, com foco na desconstrução daquela que se considera
ser a utilização ajustada da tecnologia no ensino da Matemática.
Faz referência, ainda, aos
procedimentos de avaliação
das aprendizagens, remetendo, para o Decreto-Lei em
vigor para o efeito: Decreto-Lei
n.° 139/2012, de 5 de julho,
com as respetivas correções no
Decreto-Lei n.° 91/2013, de 10
de julho.
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No mundo atual, mostra-se indispensável a necessidade de formar indivíduos
capazes de comunicar com clareza, desenvolvendo raciocínios lógicos e aptos a
defender posições, argumentando de modo coerente.
Por outro lado, é fundamental desenvolver a astúcia necessária à deteção de
raciocínios falsos e/ou informações fraudulentas.
O estudo da Matemática mostra-se um relevante contributo para estes fins,
nomeadamente através do desenvolvimento do raciocínio abstrato, num percurso
que abarca três dimensões:

MASECAD © Porto Editora

Finalidades e objetivos do ensino da Matemática no Ensino Secundário

• a apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos;
• o estudo sistemático das propriedades inerentes a conceitos matemáticos
estudados;
• o desenvolvimento de argumentação clara e precisa.
Revestindo-se de igual importância, o ensino da Matemática tem uma finalidade
indiscutível que se prende com a aplicação ao mundo real, numa vasta diversidade de
áreas do conhecimento.
Posiciona-se em três direções: por um lado, na descrição de fenómenos reais, por
outro, na interpretação dos mesmos e, ainda, na possibilidade de construir a previsão
das suas evoluções.
A modelação matemática, aplicada criteriosamente numa linha justificada de
pensamento, mostra bem a forma como a Matemática serve um leque diverso de aplicações.
Ao nível do ensino secundário, os alunos deverão ser sujeitos, na disciplina de
Matemática, ao desenvolvimento de desempenhos de várias ordens.
Se a compreensão dos conceitos e procedimentos se reveste de grande importância, não menos acontece com o treinamento de rotinas e a memorização de factos.
No momento de resolução de um problema novo, o aluno, que tem na memória
resultados básicos, como são o caso de alguns teoremas, e que executa com agilidade
algoritmos processuais com determinados fins, tem a oportunidade de se ocupar com
outras questões cognitivamente mais complexas.
Por isso, o atual programa propõe que os professores tenham a preocupação de
exercitar os seus alunos nestes domínios padronizados, que conduzem ao conhecimento de factos e propriedades matemáticos elementares, assim como procedimentos de cálculo e outras ferramentas.
Desta forma, o aluno guarda disponibilidade cognitiva para se dedicar à busca de
estratégias de resolução de determinados problemas que exijam recursos cognitivos
mais elevados.
A aprendizagem de Matemática poderá ser um importante instrumento no treinamento da capacidade de formular conjeturas, testá-las e justificá-las.
O raciocínio indutivo, desde que devidamente fundamentado na observação de
padrões e regularidades, mostra-se importante para a resolução de alguns problemas.
Porém, é o raciocínio hipotético-dedutivo que conduz a melhores desenvolvimentos no momento de justificação de factos ou propriedades.
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Os alunos deverão ser convidados a experimentar a utilização de ambos, compreendo a diferença entre eles.
Durante o Ensino Secundário, pretende-se que estes desenvolvimentos culminem nas capacidades de elaborar algumas demonstrações seguras.
No decorrer deste ensino, e em variados assuntos programáticos, haverá a oportunidade de mostrar aos alunos a aplicação dos assuntos tratados a problemas da vida
real.
Isto nem sempre é possível, mas, pontualmente, poderá ser útil fazer-se o exercício de aplicação de técnicas e princípios estudados a situações emanadas da vida real.
Nestes problemas trabalham-se diferentes aspetos com os alunos:

MASECAD © Porto Editora

• leitura e interpretação de enunciados;
• mobilização de conhecimentos de factos, de conceitos e de relações;
• escolha da estratégia adequada ao problema;
• implementação da estratégia selecionada na correta aplicação de regras
e procedimentos;
• interpretação de resultados finais.
O ensino da Matemática, no Ensino Secundário, é um convite à exploração e utilização de recursos tecnológicos.
Estes devem estar ao serviço do desenvolvimento dos conhecimentos, podendo
despertar características e comportamentos de diversos elementos ou aplicações.
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Orientações metodológicas
MASECAD © Porto Editora

O documento programático atual respeita a importância da contextualização do
ensino. Reconhece a necessidade de o professor usar da sua autonomia pedagógica
para mobilizar os recursos metodológicos que considere serem mais eficazes para as
características dos alunos, da turma e da escola com que trabalha, com vista a alcançar os desempenhos previstos.
Quando a história de vida de alguém está em foco e quer o processo quer o conteúdo da aprendizagem se relacionam com a sua vida, a pessoa dar-lhe-á mais
sentido e envolvimento. Sem envolvimento haverá pouca aprendizagem e sem sentido de self haverá pouco envolvimento.
Goodson e Crick [1], 2009: 23

As Metas Curriculares apresentam uma sequência possível para o tratamento dos
assuntos, respeitando-se, porém, a possibilidade de escolha de outros percursos
alternativos, desde que se mantenham em vista os objetivos prenunciados.
A Matemática é geralmente construída numa interligação de conceitos num crescente de complexidade.
Por isso, aconselha-se ao professor que, sempre que disso sentir necessidade, proceda à visita regular a assuntos tratados em momentos anteriores, quer dentro do
mesmo ciclo de estudos quer recorrendo a outros estudados no Ensino Básico.
À semelhança das “Brochuras de Apoio”, que acompanharam o programa anterior, também agora foram elaborados “Cadernos de Apoio”, para cada ano escolar do
Ensino Secundário, onde os professores poderão encontrar opções para tratamento
dos assuntos, bem como clarificar algum onde sentiram maior dificuldade na interpretação.
Tanto quanto possível, o professor deve acompanhar o tratamento dos assuntos
por uma contextualização dos mesmos do ponto de vista histórico, mostrando os pretextos que estiveram na retaguarda das descobertas e evidenciando a interação da
Matemática com outras áreas do conhecimento.
Pretende-se que, desta forma, os alunos tenham não só um conhecimento mais
vasto da História da Matemática e das suas aplicações, como também compreendam
melhor e com maior motivação os conteúdos.
O recurso a raciocínios indutivos deve ocorrer em algumas situações, despertando a capacidade de estabelecer conjeturas, nomeadamente, apoiada na exploração de recursos tecnológicos.
Porém, o professor deve mostrar claramente ao aluno que a justificação de conclusões deve, na maioria dos casos, passar pelo recurso a procedimentos dedutivos,
sendo um objetivo, no Ensino Secundário, não só o desenvolvimento de capacidades
de perceção, como também de elaboração de provas rigorosas de algumas das propriedades estudadas.
O professor deverá promover o desenvolvimento da comunicação matemática
entre os seus alunos.
Em discursos orais, através da exposição de ideias próprias, de comentários de
afirmações de outros ou pela simples colocação de dúvidas.
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Em discursos escritos, devem exigir-se raciocínios bem explicitados, fazendo-se o
correto recurso da linguagem simbólica.
Os equipamentos tecnológicos que geralmente as escolas possuem poderão mostrar-se importantes instrumentos de trabalho ao serviço do ensino da Matemática, no
ensino secundário.
Com a visualização de representações gráficas de funções, representações geométricas ou pelo uso de ferramentas facilitadoras do cálculo, os alunos poderão apreender melhor algumas relações matemáticas e compreender mais profundamente alguns
assuntos.
Contudo, o atual programa alerta para a necessidade de não permitir que as tecnologias sejam impeditivo de um treinamento de rotinas e memorização de factos.
Espera-se que os alunos desenvolvam a perícia no cálculo e a capacidade de elaborar determinados procedimentos. Em particular, são elencadas situações em que
os professores devem rejeitar a utilização de instrumentos tecnológicos auxiliares:

MASECAD © Porto Editora

• operar com polinómios;
• esboçar representações gráficas de funções;
• resolver equações;
• calcular limites;
• determinar derivadas.
O professor deve, igualmente, despertar o sentido crítico dos seus alunos, através,
por exemplo, da comparação de representações gráficas de funções obtidas em calculadoras ou computadores, com valores encontrados ou com os conhecimentos teóricos que têm.
As limitações dos equipamentos tecnológicos devem ser conhecidas pelos alunos, sendo o professor um importante mentor nesse entendimento.
Também nos momentos de avaliação sumativa escrita, o professor deve ponderar
a utilização de calculadoras gráficas, sempre que os conteúdos ou capacidades envolvidos não justifiquem, claramente, a sua necessidade.

MASECAD_20144543_F01_02.indd 9

3/5/15 1:49 PM

10

Avaliação das aprendizagens
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No que concerne à avaliação das aprendizagens, os documentos orientadores do
trabalho a desenvolver são, para além do programa curricular, as Metas Curriculares
definidas para cada ano e o Decreto-Lei n.° 139/2012, de 5 de julho.
No atual programa, a avaliação é tida como um mecanismo potenciador do
desenvolvimento das aprendizagens.
Esta preocupação existia já na anterior formulação programática.
A avaliação serve propósitos de regulação das aprendizagens, mas também de
promoção de desenvolvimento das mesmas. Conforme Black e Wiliam [2] (2012: 11)
recordam, estudos realizados em vários anos “vieram demonstrar que a avaliação formativa é um aspeto importante do trabalho do professor na sala de aula e que o cuidado de implementar esta prática pode melhorar os desempenhos dos alunos”.
Por isso, o professor deverá fomentar nos alunos a atitude de autoavaliação de
conhecimentos e proporcionar oportunidades de avaliação formativa, possibilitando
a reorientação de percursos pedagógicos, sempre que isto se mostre necessário.
Propõe-se, à semelhança do que já acontecia, a utilização de instrumentos e mecanismos de avaliação das aprendizagens diversificados, procurando reforçar os progressos conseguidos e devolvendo feedback capaz de contribuir para a melhoria das
aprendizagens.
No programa de 2001, salientava-se a necessidade de avaliar não só os produtos
como os processos de aprendizagem.
Também no atual programa, a atenção reside na necessidade de encontrar “o nível
de desempenho do aluno no que se refere ao cumprimento do programa e respetivas
metas curriculares” (MEC, 2013:30) [3].
Em cada agrupamento, os órgãos competentes deverão, apoiados no programa e
nas metas curriculares definidas para cada ano escolar, refletir e decidir os critérios
de avaliação para a disciplina de Matemática.
Estes devem constituir-se um guia para que a avaliação interna, no final de cada
período escolar, traduza justamente as realizações dos alunos no que se refere ao
cumprimento do que está prescrito.
Aos processos de avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores
e dos órgãos de gestão e de administração dos estabelecimentos de ensino, junta-se,
com carácter obrigatório, uma avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos
serviços ou entidades competentes do Ministério da Educação e da Ciência, concretizada num exame nacional no 12.° ano.
Importa não esquecer a importância da “articulação do currículo e da avaliação,
assegurando que esta constitua um elemento de referência que reforce a sistematização do que se ensina e do que se aprende” [4], orientando deste modo a procura dos
melhores trajetos de ensino-aprendizagem.
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Domínios programáticos
A seguinte grelha-resumo apresenta a distribuição dos temas, por anos de escolaridade, no recente
programa.

10.º ano
Lógica e teoria
dos conjuntos

Álgebra

11.º ano

12.º ano

• Introdução à lógica bivalente e
à teoria de conjuntos

• Propriedades das operações
sobre conjuntos

18 aulas

6 aulas

• Radicais
• Potências de expoente racional
• Polinómios
30 aulas

Funções reais
de variável real

• Generalidades acerca de
funções
• Generalidades acerca de
funções reais de variável real
• Monotonia, extremos e
concavidade
• Estudo elementar das funções
quadráticas, raiz quadrada, raiz
cúbica e módulo
• Estudo elementar de funções
definidas por ramos
• Resolução de problemas
58 aulas

Sucessões

• Limites segundo Heine de
funções reais de variável real
• Continuidade de funções
• Assíntotas ao gráfico de uma
função
• Derivada de funções reais de
variável real e aplicações

56 aulas

• Limites e continuidade
• Derivada de segunda ordem,
extremos, sentido das
concavidades e pontos de
inflexão
• Aplicação do cálculo diferencial
à resolução de problemas

34 aulas

• Conjunto dos majorantes e
conjunto dos minorantes de
uma parte não vazia de R
• Generalidades acerca
de sucessões
• Princípio de indução
matemática
• Progressões aritméticas e
geométricas
• Limites de sucessões

MASECAD © Porto Editora

44 aulas

Funções
exponenciais
e funções
logarítmicas

• Juros compostos e número
de Neper
• Funções exponenciais
• Funções logarítmicas
• Limites notáveis envolvendo
funções exponenciais
e logarítmicas
• Modelos exponenciais
44 aulas

Nota: Uma aula corresponde a um tempo letivo de 45 minutos.
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11.º ano

12.º ano
• Primitivas
• Cálculo integral
• Resolução de problemas

Primitivas
e cálculo integral

MASECAD © Porto Editora

10.º ano

20 aulas

• Introdução aos números
complexos
• Complexo conjugado e módulo
dos números complexos
• Quociente de números
complexos
• Exponencial complexa e forma
trigonométrica dos números
complexos
• Raízes n-ésimas de números
complexos
• Resolução de problemas

Números
complexos

26 aulas

Geometria
analítica

• Geometria analítica no plano
• Cálculo vetorial no plano
• Geometria analítica no espaço
• Cálculo vetorial no espaço
54 aulas

• Declive e inclinação de uma reta
do plano
• Produto escalar de vetores
• Equações de planos no espaço
32 aulas

• Extensão da trigonometria a
ângulos retos e obtusos e
resolução de triângulos
• Ângulos orientados, ângulos
generalizados e rotações
• Razões trigonométricas de
ângulos generalizados
• Funções trigonométricas

Trigonometria
e funções
trigonométricas

38 aulas

Estatística

• Sinal de somatório
• Variável estatística quantitativa
como função
• Média, variância e desvio-padrão de uma amostra
18 aulas

Probabilidades

• Diferenciação de funções
trigonométricas
• Aplicações aos osciladores
harmónicos

26 aulas

• Reta de mínimos quadrados,
amostras bivariadas e
coeficientes de correlação
8 aulas

• Espaço de probabilidade
• Probabilidade condicionada
20 aulas

Cálculo
combinatório

• Introdução ao cálculo
combinatório
• Triângulo de Pascal e binómio
de Newton
12 aulas
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Comparação com o programa anterior
O programa anterior estruturava-se num conjunto de três documentos, homologados em três momentos distintos1. As orientações gerais são informadas no primeiro
dos documentos, bem como o desenvolvimento dos assuntos e metodologia aconselhada para o 10.° ano de escolaridade, e os dois últimos apresentam apenas a discriminação dos conteúdos de cada um dos temas matemáticos a tratar nos 11.° e
12.° anos de escolaridade, bem como as sugestões metodológicas respetivas. No anterior programa, eram considerados temas transversais aos três anos de escolaridade a
comunicação matemática, aplicações de modelação matemática, História da Matemática, lógica e raciocínio matemático, resolução de problemas, atividades investigativas e uso da tecnologia. A atual formulação curricular não salienta quaisquer temas
transversais, apesar de fazer referência ao facto de, como outros, a lógica e a teoria dos
conjuntos serem transversalmente aportados ao longo de todo o ensino secundário.
O novo programa curricular reboca dois outros documentos de apoio. São eles o
documento “Metas Curriculares de Matemática A para o Ensino Secundário” e
“Cadernos de Apoio”. Aqui podem encontrar-se sugestões metodológicas e descritores para apoio à avaliação das aprendizagens relativo ao tratamento de cada um dos
domínios previstos.
Esta formulação curricular enaltece o rigor e formalismo na apresentação de
alguns conceitos que, à luz do anterior programa curricular, eram introduzidos apelando à intuição e só posteriormente formalizados. Apesar de abordagens abstratas
de muitos assuntos, outros evidenciam as suas aplicações ao mundo real. São exemplo disso o estudo das progressões geométricas aplicado ao cálculo de juros ou o estudo das funções trigonométricas na modelação de sistemas oscilatórios, como são os
casos de alguns sistemas envolvendo massas ligadas a molas.
No início do Ensino Secundário, com esta nova proposta curricular, desaparece o
Módulo Inicial. Esta era uma oportunidade para consolidar conhecimentos adquiridos no Ensino Básico, bem como para detetar dificuldades e resolver lacunas que
pudessem subsistir. Tratava-se de uma estratégia para articular os ensinos básico e
secundário de Matemática proposta no anterior programa.
À semelhança da anterior proposta curricular, a introdução de noções de lógica e
teoria de conjuntos pode acontecer à medida que diferentes unidades programáticas
são tratadas. Deste modo, os conceitos podem ser apreendidos numa aplicação concreta a diferentes assuntos. Ou, numa outra opção, ser abordados como um domínio
independente, aproveitando o facto de que, no recente programa, houve o cuidado de
elencar os objetivos específicos neste domínio, para abordagem no início do ensino
secundário. No atual documento curricular, refere-se a importância que se lhe atribui, ao longo de todo o ciclo de estudos.
O antigo programa enfatiza a necessidade de interpretar e analisar figuras planas
e no espaço, não se limitando o estudo da Geometria ao tratamento de condições
desligadas de tradução gráfica. Esta preocupação não está expressa nesta formulação.
Este é um programa que abrange um maior número de conteúdos. Apela mais à
transmissão de conhecimentos e repetição de procedimentos, com vista à aquisição
de rotinas e à memorização de factos.

1 22-02-2001, 01-04-2002 e 15-05-2002.
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Anos escolares
do ensino secundário

Programa anterior

EST
19%

Programa atual

MI
11%

EST LTC
10% 10%

FG
35%

ALG
17%

FRVR
33%

GE I
35%

10.º ano

MASECAD © Porto Editora

De seguida, debrucemo-nos na observação dos pesos relativos atribuídos a diferentes domínios/temas nos dois programas, o atual e o anterior.

GA
30%

EST
5%
SUC
28%

GE II
36%

FRVR
31%

11.º ano
CD I
36%

TRNC
28%

TRI
21%
GA
18%

SUR
25%

NC
CC
14% 10% PRB
PCI
11%
11%

PC
36%

12.º ano

FEL
22%

CD II
36%

FRVR
18%
TRI
14%

Legenda:
ALG: Álgebra
CC: Cálculo Combinatório
CD I: Introdução ao Cálculo Diferencial I. Funções racionais
e com radicais. Taxa de variação e Derivada
CD II: Introdução ao Cálculo Diferencial II
EST: Estatística
FEL: Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas
FG: Funções e gráficos. Funções polinomiais. Função módulo
FRVR: Funções Reais de Variável Real
GA: Geometria Analítica
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GE I:
GE II:
LTC:
MI:
NC:
PC:
PCI:
PRB:
SUC:
SUR:
TRI:
TRNC:

Geometria no plano e no espaço I
Geometria no plano e no espaço II
Lógica e Teoria dos Conjuntos
Módulo Inicial
Números Complexos
Probabilidades e Combinatória
Primitivas e Cálculo Integral
Probabilidades
Sucessões
Sucessões Reais
Trigonometria e funções trigonométricas
Trigonometria e Números Complexos
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De referir que a proposta apresenta um diferencial de seis aulas a mais no 12.° ano
de escolaridade, em comparação com os outros anos escolares, considerando-se,
portanto, que, neste ano, deverá existir mais disponibilidade para adquirir e desenvolver novos conhecimentos.
Na anterior proposta curricular, o mesmo acontecia nos últimos dois anos do
Ensino Secundário, que ganhavam em número de aulas dedicadas à aquisição de
novos conhecimentos.
O estudo de funções mantém um lugar de destaque no Ensino Secundário,
passando-se não só pelas funções reais de variável real como pelas de domínio N
(sucessões), as exponenciais e logarítmicas e as trigonométricas.
A assuntos do campo da Estatística são atribuídos menores investimentos, neste
ciclo de estudos, como aliás já acontecia na formulação curricular anterior.
As noções de lógica e teoria de conjuntos, sendo abordadas no 10.° ano, devem ser
desenvolvidas transversalmente ao longo do ciclo, em aplicações a diversas matérias.
A geometria analítica tem, igualmente, um campo de destaque nos dois primeiros
anos do Ensino Secundário, sendo, porém, um pouco menor em comparação com o
que acontecia no programa anterior.
No 12.° ano, assiste-se, no novo desenho curricular, à admissão de assuntos como
a introdução do conjunto C , a primitivação e integração de funções.
A trigonometria é tratada, apenas, nos dois últimos anos do Ensino Secundário,
dando continuidade ao início do estudo por alturas do 9.° ano de escolaridade, tal
como acontecia na proposta curricular anterior.
Quando comparados os dois documentos curriculares, ressalta a maior diversidade de domínios a abordar em cada ano escolar, na nova formulação, com maior
incidência no 12.° ano de escolaridade.

MASECAD_20144543_F01_02.indd 15
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Temas matemáticos por ano escolar: comparação com o programa anterior
Programa de 2001

Novo programa

Temas transversais (10.º, 11.º e/ou 12.º anos)

Domínio I: Lógica e teoria de conjuntos

• Escrita simbólica de proposições matemáticas

• Proposições. Valor lógico de uma proposição. Princípio
de não contradição

• Modelação matemática e importância no mundo atual
• Noções de lógica e teoria dos conjuntos:
• operações com condições
• operações com conjuntos
• implicação formal
• inclusão
• transitividade
• lei da conversão
• leis de De Morgan
• quantificadores
• Métodos de demonstração:
• raciocínio dedutivo
• indução matemática
• redução ao absurdo
• contrarrecíproco
• A heurística de Polya na resolução de problemas
• Uso da tecnologia no apoio à resolução de problemas

MASECAD © Porto Editora

10.º ano

• Operações com proposições: negação, conjunção,
disjunção, implicação e equivalência
• Prioridades das operações lógicas
• Propriedade da dupla negação. Princípio do terceiro
excluído. Princípio da dupla implicação
• Propriedades comutativa e associativa, da disjunção e
da conjunção
• Propriedades distributivas da conjunção, em relação à
disjunção, e da disjunção, em relação à conjunção
• Leis de De Morgan
• Implicação contrarrecíproca
• Expressão proposicional ou condição. Quantificador
universal, quantificador existencial. Segundas leis de De
Morgan. Contraexemplos
• Conjunto definido por uma condição. Igualdade entre
conjuntos. Conjuntos definidos em extensão
• Operações com conjuntos: reunião, interseção e
diferença de conjuntos. Inclusão de conjuntos. Conjunto
complementar
• Relação entre operações com condições e operações
com os conjuntos que as definem
• Princípio de dupla inclusão. Demonstração de
equivalências por dupla implicação

Tema 0: Módulo inicial
• Resolução de problemas que envolvam a necessidade
de estabelecer conjeturas e de verificá-las, articulando
temas de Geometria, Números e Álgebra.

• Negação de uma implicação universal. Demonstração
por contrarrecíproco

Domínio II: Álgebra
• Monotonia da potenciação
• Raízes de índice n å N , n ≥ 2
• Propriedades algébricas dos radicais: produto e
quociente de raízes com o mesmo índice, potências de
raízes e composição de raízes
• Racionalização de denominadores
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Programa de 2001

Novo programa

Tema I: Geometria no plano e no espaço I

Domínio II: Álgebra (cont.)

• Desenhar representações planas de sólidos geométricos.
Perspetiva cavaleira

• Potências de base positiva e expoente racional

• Secções determinadas num cubo por um plano
• Poliedros obtidos por truncatura de um cubo

• Produto e quociente de potências com a mesma base;
produto e quociente de potências com o mesmo
expoente e potência de potência

• Composição e decomposição de figuras tridimensionais

• Divisão euclidiana de polinómios

• Resolução de problemas no plano e no espaço
envolvendo o cálculo de áreas e volumes

• Regra de Ruffini

• Referenciais cartesianos ortogonais e monométricos, no
plano e no espaço

• Multiplicidade da raiz de um polinómio e respetivas
propriedades

• Correspondência entre o plano e o espaço e,
respetivamente, os conjuntos R2 e R3

• Sinal e zeros de um polinómio

• Relações entre as coordenadas, no plano, de pontos
simétricos relativamente aos eixos coordenados e às
bissetrizes dos quadrantes pares e ímpares
• Relações entre as coordenadas, no espaço, de pontos
simétricos relativamente aos planos coordenados, aos
eixos coordenados e aos planos bissetores dos octantes
• Conjunto de pontos e condições

• Divisibilidade de polinómios. Teorema do resto

Domínio III: Geometria analítica
• Referenciais ortonormados, no plano e no espaço
• Fórmula da medida da distância entre dois pontos no
plano e no espaço em função das respetivas
coordenadas

• Distância entre pontos no plano e no espaço

• Coordenadas do ponto médio de um dado segmento de
reta

• Lugares geométricos: circunferência, círculo e mediatriz;
superfície esférica, esfera e plano mediador

• Equação cartesiana da mediatriz de um segmento de
reta, no plano e do plano mediador, no espaço

• Referência à elipse como deformação da circunferência

• Equações e inequações cartesianas de um conjunto de
pontos

• Vetores livres no plano e no espaço. Componentes e
coordenadas de um vetor
• Vetor como diferença de dois pontos. Soma de vetores.
Soma de um ponto com um vetor. Produto de um
escalar por um vetor
• Dedução de propriedades de triângulos e quadriláteros,
usando vetores
• Colinearidade de dois vetores
• Equação vetorial da reta, no plano e no espaço
• Equação reduzida da reta no plano

• Equação cartesiana reduzida da circunferência, no plano
e da superfície esférica, no espaço
• Definição de elipse e respetiva equação cartesiana
reduzida
• Relação entre eixo maior, eixo menor e distância focal,
na elipse
• Inequações cartesianas de semiplanos
• Inequações cartesianas de círculos, no plano, e de
esferas, no espaço
• Vetores no plano e no espaço
• Norma de um vetor. Vetores colineares. Vetor simétrico
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• Coordenadas de um vetor
• Vetor como diferença de dois pontos
• Multiplicação de um vetor por um escalar
• Soma e diferença entre vetores

MASECAD-2
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Tema II: Funções e gráficos. Funções polinomiais.
Função módulo
• Funções; gráficos cartesianos de funções e
representações gráficas
• Estudo de propriedades de funções:
• domínio
• contradomínio
• pontos de interseção com os eixos coordenados
• monotonia
• continuidade
• extremos relativos e absolutos
• simetrias em relação aos eixos cartesianos e à
origem do referencial
• limites da função
• Estudo das propriedades de funções quadráticas
• Estudo de propriedades de funções módulo
• Análise dos efeitos da mudança de parâmetros nos
gráficos de funções quadráticas e de funções módulo
• Transformações de funções e efeitos na representação
gráfica:
• y = f (x) + a
• y = f (x + a)
• y = af (x)
• y = f (ax)
• y = | f (x) |, com a å R

Novo programa
Domínio III: Geometria analítica (cont.)
• Propriedades algébricas das operações com vetores
• Soma de um ponto com um vetor
• Vetor diretor de uma reta. Declive de uma reta.
Paralelismo de retas
• Equação vetorial de uma reta, no plano e no espaço
• Sistema de equações paramétricas de uma reta
• Equações de planos paralelos aos planos coordenados
• Equações cartesianas de retas paralelas aos eixos
coordenados
Domínio IV: Funções reais de variável real
• Gráficos de funções. Coordenadas cartesianas de pontos.
Produtos cartesianos de conjuntos. Imagem de um
conjunto por uma função
• Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas
• Restrição de uma função
• Composição de funções
• Função inversa de uma função bijetiva
• Funções reais de variável real. Funções definidas por
expressões analíticas

• Referência à parábola e a algumas das suas
propriedades

• Intervalos de monotonia de uma função real de variável
real

• Funções polinomiais

• Vizinhança de um ponto da reta numérica; extremos
relativos e absolutos

• Decomposição de polinómios em fatores. Divisão de
polinómios
• Regra de Ruffini para a divisão de polinómios
• Resolução de inequações por métodos analíticos e
gráficos
• Resolução de problemas envolvendo funções
polinomiais (de graus 2 , 3 e 4). Estudo analítico e
gráfico
• Estudo elementar de polinómios interpoladores
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Programa de 2001

• Sentido da concavidade do gráfico de uma função real
de variável real
• Extremos e raízes de uma função
• Propriedades geométricas dos gráficos de funções.
Funções pares e funções ímpares
• Relação geométrica entre o gráfico de uma função e o
da respetiva inversa
• Relação entre o gráfico de uma função f e os gráficos das
funções:
• f (–x)
• –f (x)
• af (x)
• f (bx)
• f (x + c)
• f (x) + d
onde a, b, c, d são números reais com a e b não nulos
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Programa de 2001
Tema III: Estatística

Domínio IV: Funções reais de variável real (cont.)

• O objeto da Estatística. Fenómenos que podem ser
objetos de estudo estatístico

• Estudo de funções polinomiais; funções quadráticas; das
3
funções x " "x e x " "
x e das respetivas
funções inversas; das funções da família x " a|x - b| + c,
onde a 0 0; estudo do domínio e representação gráfica
das funções definidas analiticamente por:
• f (x) = a"x - b + c
3
• f (x) = a"
x-b+c
com a 0 0 e de funções definidas por ramos
envolvendo funções polinomiais, módulos e radicais

• Breve nota histórica sobre a evolução da Estatística
• Utilidade da Estatística em diversos campos do
conhecimento
• Recenseamento e sondagem
• População e amostra. Escolha da amostra
• Estatística descritiva e Estatística indutiva
• Organização e interpretação de caracteres estatísticos
• Caracteres quantitativos e qualitativos. Dados simples e
agrupados em classes
• Variável discreta e variável contínua
• Tabelas de frequências:
• absolutas
• relativas
• relativas acumuladas

• Operações com funções:
• função soma
• função diferença
• função produto
• função quociente
• produto de uma função por um escalar
• potência de uma função
• Equações e inequações envolvendo as funções
polinomiais, raiz quadrada e raiz cúbica, e a composição
da função módulo com funções afins e com funções
quadráticas

• Representações gráficas:
• gráficos circulares
• diagramas de barras
• polígono de frequências
• histogramas
• pictogramas

Domínio V: Estatística

• Função cumulativa

• Definição de

• Medidas de localização de uma amostra: média; moda;
classe modal; mediana; quartis
• Diagrama de extremos e quartis – dados simples e
dados agrupados
• Medidas de dispersão de uma amostra: amplitude;
variância; desvio-padrão e amplitude interquartis
• Discussão das limitações estatísticas
• Distribuições bidimensionais
• Diagramas de dispersão
• Dependência estatística. Ideia intuitiva de correlação.
Coeficiente de Correlação
• Exemplos de gráficos de correlação positiva, negativa ou
nula
MASECAD © Porto Editora

Novo programa

• Centro de gravidade de um conjunto finito de pontos

p

∑ xi ,

i=0

com p å N e de

com 1 < m ≤ p

p

∑ xi ,

i=m

• Tradução no formalismo dos somatórios das
propriedades associativa e comutativa generalizadas da
adição e distributiva generalizada da multiplicação em
relação à adição
• Variável estatística quantitativa como função numérica
definida numa população
• Amostra de uma variável estatística
• Média de uma amostra; propriedades da média de uma
amostra
• Variância e desvio-padrão de uma amostra;
propriedades da variância e do desvio-padrão de uma
amostra
• Percentil de ordem k ; propriedades do percentil de
ordem k

• Reta de regressão
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Síntese das diferenças entre os dois programas
Desaparece a resolução de problemas de Geometria que envolvem o estudo de secções de sólidos, de
poliedros resultantes de truncaturas ou a determinação de áreas e volumes por composição e/ou
decomposição.

MASECAD © Porto Editora

Desaparece o Módulo inicial.

Desaparece a proposta de referência à parábola e às suas propriedades, no âmbito do estudo das funções,
assim como dos polinómios interpoladores.
Desaparece o estudo de generalidades de Estatística, bem como alguns assuntos que são sugeridos no atual
programa de Matemática do Ensino Básico.
Resume-se o estudo neste domínio, no 10.° ano de escolaridade, à utilização da formalidade do símbolo de
somatório num estudo de propriedades da média, variância, desvio-padrão e percentis.
O tratamento de distribuições bidimensionais, os diagramas de dispersão, a reta de regressão e a
interpretação do coeficiente de correlação serão alvo de estudo no 11.° ano.
Aparece uma formulação nova para as noções de lógica e teoria de conjuntos, que permite, por comodidade,
abordar estes assuntos num capítulo dedicado exclusivamente a eles.
Contrapondo o que surgia no programa anterior, em que estes assuntos eram considerados transversais
aos três anos do Ensino Secundário e que, assim, surgiam misturados com outros temas.
Aparece o estudo da monotonia da potenciação, das raízes de índice n å N , com n ≥ 2 , das potências de
base positiva e expoente racional, que eram, no anterior programa, abordadas no 11.° ano.
Aparece o estudo da elipse, da respetiva equação cartesiana e de algumas das suas propriedades, deixando
de ter o carácter facultativo.
Aparece o estudo de funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas.
A injetividade era sugerida no programa anterior no 11.° ano, aquando da determinação da função inversa
de funções com radicais quadráticos e cúbicos.
Aparece a composição de funções e a função inversa, conceito tratado, no anterior programa, no 11.° ano.
Aparece o estudo do domínio e das representações gráficas de funções cujas expressões analíticas envolvem
raízes quadradas e cúbicas, que, no anterior programa, estava contemplado apenas no 11.° ano.
Aparece o trabalho com o símbolo de somatório.
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11.º ano
Programa de 2001

Novo programa

Temas transversais (10.º, 11.º e/ou 12.º anos)

Domínio I: Trigonometria e funções trigonométricas

• Escrita simbólica de proposições matemáticas

• Extensão da definição das razões trigonométricas aos
casos de ângulos retos e obtusos

• Modelação matemática e importância no mundo atual
• Noções de lógica e teoria dos conjuntos:
• operações com condições
• operações com conjuntos
• implicação formal
• inclusão
• transitividade
• lei da conversão
• leis de De Morgan
• quantificadores

• Lei dos senos
• Lei dos cossenos ou Teorema de Carnot
• Resolução de triângulos
• Ângulos orientados. Amplitudes de ângulos orientados
• Rotações segundo ângulos orientados
• Ângulos generalizados. Medidas de amplitude de
ângulos generalizados

• Métodos de demonstração:
• raciocínio dedutivo
• indução matemática
• redução ao absurdo
• contrarrecíproco

• Ângulos generalizados e rotações

• A heurística de Polya na resolução de problemas

• Funções seno, cosseno e tangente: domínio,
contradomínio, periodicidade, paridade, zeros e
extremos locais

• Uso da tecnologia no apoio à resolução de problemas
Tema I: Geometria no plano e no espaço II
• Trigonometria no triângulo retângulo
• Semelhança de triângulos
• Resolução de triângulos retângulos
• Razões trigonométricas dos ângulos de 30°, 45° e 60°
• Círculo trigonométrico
• Ângulo e arco generalizados
• Graus e radianos
• Comprimento de um arco
• Generalização dos conceitos de seno, cosseno e
tangente

• Razões trigonométricas de ângulos generalizados
• Círculo trigonométrico
• Medidas de amplitude em radianos

• Relação entre as razões trigonométricas de
p
p
a; -a; +a; -a; p+a; p-a
2
2
• Generalização da fórmula fundamental da trigonometria
• Extensão da definição da tangente de um ângulo ao
quociente entre seno e cosseno
• Resolução de equações trigonométricas do tipo:
sin x = k, cos x = k e tg x = k
• Resolução de inequações trigonométricas com domínio
num intervalo limitado
• Funções trigonométricas inversas: arco-seno;
arco-cosseno e arco-tangente
• Determinação de distâncias, usando ângulos e as
respetivas razões trigonométricas

• Funções trigonométricas
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• Funções periódicas
• Relação entre as razões trigonométricas de
p
p
a; -a; +a; -a; p+a; p-a
2
2
• Variação das funções trigonométricas seno, cosseno e
tangente
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Domínio II: Geometria analítica
• Inclinação de uma reta do plano
• Declive de uma reta como a tangente da inclinação
• Produto escalar de dois vetores
• Ângulo de vetores não nulos. Relação com o produto escalar
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Novo programa

Tema I: Geometria no plano e no espaço II (cont.)

Domínio II: Geometria analítica(cont.)

• Relação entre as razões trigonométricas do mesmo
ângulo:

• Perpendicularidade entre vetores e relação com o
produto escalar

• sin2a + cos2a = 1
• tg a =

sin a
cos a

• 1 + cotg2a =

1
cos2 a

• Equações trigonométricas
• Produto escalar de dois vetores no plano e no espaço
• Expressão do produto escalar nas coordenadas dos
vetores num referencial ortonormado
• Determinação do ângulo de dois vetores
• Determinação do ângulo de duas retas
• Declive da reta, no plano, como tangente da inclinação
• Vetores perpendiculares em referencial ortonormado
• Retas perpendiculares em referencial ortonormado
• Definição de conjuntos no plano:
• mediatriz
• circunferência
• reta tangente a uma circunferência

• Propriedades do produto escalar
• O produto escalar de um par de vetores a partir das
respetivas coordenadas
• Retas perpendiculares no plano – relação entre os seus
declives
• Vetores normais a um plano
• Relação entre a posição relativa de dois planos e os
respetivos vetores normais
• Posição relativa entre retas e planos no espaço
• Equações cartesianas, vetoriais e paramétricas de planos
• Determinação da interseção de planos
• Resolução de sistemas de equações
Domínio III: Sucessões
• Conjunto dos majorantes e dos minorantes de um
conjunto de números reais
• Conjuntos minorados, majorados e limitados

• Definição de conjuntos no espaço:
• plano mediador
• superfície esférica

• Máximo e mínimo de um conjunto

• Dedução de fórmulas trigonométricas de sin (x ¿ y);
cos (x ¿ y) e tg (x ¿ y)

• Sucessões monótonas

• Equações cartesianas de planos

• Princípio de indução matemática

• Interseção de planos

• Definição de uma sucessão por recorrência

• Equações cartesianas de retas no espaço

• Demonstração de propriedades utilizando o princípio de
indução matemática

• Resolução de sistemas de 3 equações a 3 incógnitas
• Posição relativa entre retas e planos no espaço
• Introdução à programação linear
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Programa de 2001

• Sucessões reais

• Sucessões majoradas, minoradas e limitadas

• Progressões aritméticas: termos geral e soma de n
termos consecutivos (n å N )

• Domínios planos

• Progressões geométricas: termos gerais e somas de n
termos consecutivos (n å N )

• Interpretação geométrica de condições, em contextos
de resolução de problemas

• Limite de uma sucessão (casos de convergência e de
limites infinitos)
• Unicidade do limite
• Convergência e limitação
• Operações com limites e situações indeterminadas.
? 0
e
Levantamento algébrico de indeterminações
? 0
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Programa de 2001
Tema II: Introdução ao cálculo diferencial I. Funções
racionais e com radicais. Taxa de variação e derivada
• Resolução de problemas envolvendo funções (analítica e
graficamente)
• Domínios de funções em contextos concretos de
modelação
• Estudo de funções:
• domínio
• contradomínio
• pontos notáveis
• monotonia
• continuidade
• extremos relativos
• extremos absolutos
• simetrias em relação aos eixos coordenados e à
origem do referencial
• assíntotas
• limites nos ramos infinitos
b
• Estudo de funções da classe f (x) = a +
. Estudo
cx + d
dos efeitos no gráfico das mudanças de parâmetros
• Equações fracionárias
• Inequações fracionárias
• Limite de uma função num ponto
• Limites infinitos e assíntotas
• Simplificação de expressões analíticas de funções
racionais, de forma a esclarecer o comportamento no
infinito
0
• Limites de funções: indeterminação
0
• Taxa de média de variação e taxa de variação
• Derivada de uma função num ponto
• Noção de função derivável num ponto
• Função derivada
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• Regras de derivação:
• potências
• soma
• diferença
• multiplicação
• divisão
• Monotonia de uma função e sinal da respetiva função
derivada
• Extremos relativos num ponto de uma função e derivada
da função nesse ponto
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Novo programa
Domínio III: Sucessões (cont.)
• Limites de sucessões definidas por polinómios
• Limites de sucessões definidas por frações racionais
• Limites de soma, subtração, produto ou quociente de
algumas sucessões
1
1
• Propriedades + = + ? e - = - ?
0
0
• Limites lim an , lim "a (com a > 0) e lim np
n

n

(com p å Q )

n

n

Domínio IV: Funções reais de variável real
• Pontos aderentes a um conjunto de números reais
• Limite de uma função num ponto aderente ao respetivo
domínio
• Limites laterais: lim + f 1x2 ; lim - f 1x2
x"a

• Limites no infinito:

lim

x " +?

x"a

f 1x2 ;

lim

x " -?

f 1x2

• Limites, segundo Heine, de funções reais de variável real
• Determinação de limites da soma, diferença, produto e
quociente de função real de variável real
• Determinação de limites do produto por um escalar de
uma função real de variável real
• Determinação de limites da potência de expoente
racional de uma função real de variável real
• Limite do produto de uma função limitada por uma
função de limite nulo
• Limite de uma função composta
• Levantamento algébrico de indeterminações
• Função contínua num ponto e num subconjunto do
respetivo domínio
• Continuidade da soma, diferença, produto, quociente e
composição de funções contínuas
• Continuidade das funções polinomiais, racionais,
trigonométricas, raízes e potências de expoente racional
• Assíntotas verticais e assíntotas oblíquas ao gráfico de
uma função
• Representação gráfica e assíntotas de funções racionais
b
definidas analiticamente por f (x) = a +
x-c
(com a, b, c å R )
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Novo programa

Tema II: Introdução ao cálculo diferencial I. Funções
racionais e com radicais. Taxa de variação e derivada
(cont.)
• Hipérbole

Domínio IV: Funções reais de variável reals (cont.)
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Programa de 2001

• Representação gráfica e assíntotas de funções definidas
pelo radical de uma função racional
• Taxa média de variação de uma função: interpretação
geométrica

• Funções definidas por dois ou mais ramos
• Operações com funções: soma, diferença, produto e
quociente de funções racionais, envolvendo polinómios
de 2.° e 3.° graus
• Função inversa
• Funções injetivas
• Função inversa de funções com radicais quadráticos ou
cúbicos

• Derivada de uma função num ponto: interpretação
geométrica
• Aplicação da noção de derivada à cinemática do ponto:
funções posição, velocidade média e velocidade
instantânea de um ponto material que se desloca numa
reta. Unidades de medida de velocidade
• Derivada da soma e da diferença de funções diferenciáveis
• Derivada do produto e do quociente de funções diferenciáveis

• Equações irracionais

• Derivada da função composta

• Radicais e potências de expoente fracionário

• Monotonia de uma função e sinal da respetiva função
derivada
• Extremos relativos de uma função e derivada da função
nesses pontos

Tema III: Sucessões reais

• Derivada de funções definida por f (x) = xp, com p å Z
1
• Derivada das funções dadas pelas expressões x, x2, x3,
x
e "x

• Conceito de sucessão
• Gráfico de uma sucessão
• Termo, termo geral, ordem, razão

• Derivada de funções definida por f (x) = "x
(x 0 0 se n > 1 e ímpar, x > 0 se n é par)
n

• Sucessões definidas por recorrência

• Derivada de funções definida por f (x) = xa
(com a racional, x > 0)

• Sucessões monótonas
• Minorantes e majorantes

• Cálculo de derivadas de funções utilizando as regras de
derivação e as derivadas de funções de referência

• Conjuntos limitados
• Sucessões limitadas

• Teorema de Lagrange: interpretação geométrica

• Progressões aritméticas – termo geral e soma de n
termos consecutivos

• Equações de retas tangentes ao gráfico de uma dada função

• Progressões geométricas – termo geral e soma de n
termos consecutivos

Domínio V: Estatística
• Reta de mínimos quadrados de uma sequência de
pontos do plano

• Infinitamente grande e infinitamente pequeno
• Limites de sucessões
1
• Sucessão de termo geral a1 + b
n
• Sucessões convergentes

n

• Teorema das sucessões enquadradas
1
• Número de Neper como limite da sucessão a1 + b
n

• Amostras bivariadas: variável resposta e variável explicativa
• Nuvem de pontos de uma amostra de dados bivariados
quantitativos
n

• Reta dos mínimos quadrados de uma amostra de dados
bivariados quantitativos
• Coeficientes da reta de mínimos quadrados: interpretação
• Coeficiente de correlação: interpretação
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Síntese das diferenças entre os dois programas
Desaparece como conteúdo novo a dedução dos valores das razões trigonométricas dos ângulos de 30° , 45°
e 60° , na medida em que estes foram já matéria de estudo no 9.° ano, de acordo com o recente programa
curricular para o Ensino Básico.
Desaparece a introdução à programação linear.
Desaparece a proposta de estudo, se bem que facultativo, do caso da hipérbole.
Desaparece, no âmbito do estudo das sucessões, o estudo do teorema das sucessões enquadradas.
Passa, agora, a ser lecionado no 12.° ano, estendendo-se também ao Teorema das funções enquadradas.
Aparece a sugestão de prova e aplicação da Lei dos senos e do Teorema de Carnot.
Aparece, agora no 11.° ano, a demonstração de propriedades utilizando o princípio de indução matemática.
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Aparece a definição, segundo Heine, de limite de uma função, já no 11.° ano, sendo que, até agora, para este
ano escolar, estava reservado apenas o desenvolvimento de uma noção intuitiva de limite.
Aparece o cálculo de limites, quer de funções quer de sucessões, que implicam o levantamento de
indeterminações, matéria que era tratada, no anterior programa, no 12.° ano.
Aparece o Teorema de Lagrange.
Aparece um capítulo de Estatística que aborda conteúdos que anteriormente seriam tratados no 10.° ano.
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Programa de 2001

Novo programa

Temas transversais (10.º, 11.º e/ou 12.º anos)

Domínio I: Cálculo combinatório

• Escrita simbólica de proposições matemáticas

• Propriedades das operações com conjuntos: comutativa,
associativa, de existência de elemento neutro e
elemento absorvente, idempotência da união e da
interseção e propriedades distributivas da união em
relação à interseção e da interseção em relação à união

• Modelação matemática e importância no mundo atual
• Noções de lógica e teoria dos conjuntos:
• operações com condições
• operações com conjuntos
• implicação formal
• inclusão
• transitividade
• lei da conversão
• leis de De Morgan
• quantificadores
• Métodos de demonstração:
• raciocínio dedutivo
• indução matemática
• redução ao absurdo
• contrarrecíproco
• A heurística de Polya na resolução de problemas
• Uso da tecnologia no apoio à resolução de problemas

Tema I: Probabilidades e combinatória
• Experiência aleatória. Conjunto de resultados.
Acontecimentos
• Aproximação frequencista de probabilidade
• Lei de Laplace para definição de probabilidade
• Propriedades da probabilidade
• Axiomática das probabilidades
• Probabilidade condicionada
• Acontecimentos independentes
• Probabilidade da interseção de acontecimentos
• Distribuição de probabilidades de uma variável aleatória
• Distribuição de frequências e distribuição de
probabilidades
• Média. Valor médio

• Distributividade do produto cartesiano relativamente à união
• Cardinal de um conjunto. Conjuntos equipotentes
• Cardinal da união de conjuntos disjuntos
• Cardinal do produto cartesiano de conjuntos finitos
• Arranjos com repetição
• Número de subconjuntos de um conjunto de cardinal finito
• Permutações. Fatorial de um número inteiro não negativo
• Arranjos sem repetição
• Número de subconjuntos de p elementos de um
conjunto de cardinal n . Combinações
• Aplicações do cálculo de cardinais de conjuntos,
contagens, arranjos e combinações
• Fórmula do binómio de Newton
• Triângulo de Pascal: definição e construção
• Aplicações da fórmula do binómio de Newton e do
triângulo de Pascal
Domínio II: Probabilidades
• Probabilidade no conjunto das partes de um espaço
amostral finito. Espaço de probabilidades
• Acontecimentos impossível, certo, elementar e composto.
Acontecimentos incompatíveis. Acontecimentos
contrários. Acontecimentos equiprováveis
• Regra de Laplace
• Probabilidade do acontecimento contrário.
Probabilidade da diferença e da união de
acontecimentos. Monotonia da probabilidade

• Desvio-padrão amostral. Desvio-padrão populacional

• Determinação de probabilidades em situações de
equiprobabilidade de acontecimentos elementares

• Modelo binomial. Modelo normal

• Probabilidade condicionada

• Arranjos completos. Arranjos simples. Permutações.
Combinações
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12.º ano

• Acontecimentos independentes
• Teorema da probabilidade total
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Programa de 2001

Novo programa

Tema I: Probabilidades e combinatória(cont.)

Domínio III: Funções reais de variável real

• Triângulo de Pascal. Binómio de Newton

• Teoremas de comparação para sucessões. Teorema das
sucessões enquadradas

• Demonstração por indução matemática
• Aplicação da análise combinatória ao cálculo de
probabilidades

• Teoremas de comparação envolvendo desigualdades
entre funções e os respetivos limites
• Teorema das funções enquadradas
• Determinação de limites de funções reais de variável real

Tema II: Introdução ao cálculo diferencial II
• Função exponencial de base superior a 1
• Crescimento exponencial
• Estudo das propriedades analíticas e gráficas da família
de funções definidas por f (x) = ax , com a > 1
• Função logarítmica de base superior a 1
• Estudo das propriedades analíticas e gráficas da família
de funções definidas por f (x) = loga x , com a > 1
• Regras operatórias de exponenciais
• Regras operatórias de logaritmos

• Teorema de Weierstrass
• Derivada de segunda ordem de uma função
• Sinal da derivada de segunda ordem num ponto crítico
e identificação de extremos locais
• Pontos de inflexão e concavidades do gráfico de funções
duas vezes diferenciáveis
• Interpretação cinemática da derivada de segunda ordem
de uma função posição: aceleração média e aceleração.
Unidades de medida de aceleração

• Limite de uma função, segundo Heine

• Estudo completo e construção de representações
gráficas de funções diferenciáveis

• Propriedades operatórias de limites de funções

• Problemas de otimização envolvendo funções diferenciáveis

• Levantamento de indeterminações:
?
•
?
•?-?
0
•
0

• Problemas envolvendo funções posição, velocidades médias
e velocidades instantâneas, acelerações médias e acelerações
instantâneas e mudanças de unidades de aceleração
• Resolução aproximada de equações da forma f (x) = g (x)
utilizando a calculadora gráfica

• Limites notáveis.

Domínio IV: Trigonometria

• Cálculo de limites

• Teorema de Bolzano

• Fórmulas trigonométricas para cos 1a ¿ b2 ; sin 1a ¿ b2 ;
cos 12a2 e sin 12a2
sin 1x2
• Limite notável lim
x"0
x
• Diferenciabilidade das funções seno, cosseno e tangente

• Funções deriváveis. Regras de derivação. Derivadas de
funções elementares

• Estudo de funções definidas a partir de funções
trigonométricas

• Assíntotas ao gráfico de uma função
• Continuidade de uma função

• Número de Neper como sendo o único número real tal
que (ex)' = ex
• Teorema da derivada da função composta
• Segunda derivada de uma função
MASECAD © Porto Editora

• Teorema dos valores intermédios ou teorema de
Bolzano-Cauchy

• Osciladores harmónicos. Amplitude, pulsação, período,
frequência e fase
• Estudo das funções definidas analiticamente por
asin (bx + c) + d; acos (bx + c) + d; atg (bx + c) + d, com
a0 0

• Concavidade do gráfico de uma função e respetivos
pontos de inflexão e o estudo do sinal da segunda
derivada

• Lei de Newton e Lei de Hooke

• Estudo completo de uma função

• Problemas envolvendo osciladores harmónicos
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• Soluções de equações diferenciais da forma f '' = - a f,
onde a > 0
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Programa de 2001

• O estudo do cálculo diferencial no contexto da história
da Matemática em Portugal. Referência a José Anastácio
da Cunha
• Processos de modelação matemática. Problemas de
otimização

Tema III – Trigonometria e números complexos
• Funções seno, cosseno e tangente:
• domínio
• contradomínio
• periodicidade
• pontos notáveis
• monotonia
• continuidade
• simetria em relação ao eixo das ordenadas e à
origem do referencial
• assíntotas
• limites nos ramos infinitos
• extremos relativos

Domínio V: Funções exponenciais e funções
logarítmicas
• Cálculo de juros compostos
1
• Sucessão de termo geral un = a1 + b
n
• Definição do número de Neper

n

• Propriedades da função definida nos números racionais
pela expressão f (x) = ax (com a > 0):
• monotonia
• continuidade
• limites
• propriedades algébricas
• Definição das funções exponenciais de base a e
respetivas propriedades, em R
• Função exponencial ex
ex - 1
• Limite notável lim
x
x"0
• Derivada da função exponencial
• Função logarítmica de base a 0 1 enquanto bijeção
recíproca da função exponencial de base a

• Estudo do efeito de mudança de parâmetros em funções
trigonométricas
sin x
• Estudo intuitivo de lim
=1
x"0 x
• Derivadas das funções seno, cosseno e tangente

• Logaritmo decimal

• Modelação de situações reais usando funções
trigonométricas

• Derivadas das funções logarítmicas e da função ax, com
a>0

• Números complexos: introdução histórica

• Derivada da função xa , a real , x > 0

• O número i . O conjunto dos números complexos, C
• Representação geométrica dos números complexos
• Forma algébrica dos números complexos. Operações na
forma algébrica
• Forma trigonométrica dos números complexos.
Operações com na forma trigonométrica
• Escrita de números complexos na forma trigonométrica
conhecida a sua forma algébrica e vice-versa
• Interpretação geométrica das operações com números
complexos
• Domínios planos e condições em variável complexa
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Tema II: Introdução ao cálculo diferencial II (cont.)

Novo programa

• Logaritmo neperiano
• Monotonia, sinal, limites e propriedades algébricas dos
logaritmos

• Limites notáveis:
ex
• lim
x " + ? xk
ln 1x2
• lim
x " +? x

• Estudo de funções definidas a partir de funções
exponenciais e logarítmicas:
• propriedades algébricas
• limites notáveis
• Soluções de equações diferenciais da forma f ' = kf ,
com k å R

• Demonstração de propriedades de Geometria usando
números complexos
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Novo programa
Domínio VI: Primitivas e cálculo integral

Domínio VII: Números complexos

• Primitiva de uma função num intervalo. Família das
primitivas de uma dada função num intervalo

• A fórmula de Cardano e a origem histórica dos números
complexos

• Primitivas de funções de referência:
•1
1
•
x

• Operações em R2 : (a, b) + (c, d) e (a, b) * (c, d)
• Propriedades das operações + e * definidas em R2 :
comutativa, associativa, distributiva de * em relação
a + ; existência de elementos neutros

• ex

• Corpo dos números complexos C

• sin x

• Número i

• cos x

• Forma algébrica da representação dos números
complexos. Parte real e parte imaginária

• x (com a real, a 0 0 e a 0 - 1)
a

• Linearidade da primitivação

• Conjugado de um número complexo

• Primitivas de funções da forma u' (x)f (u(x))

• Módulo de um número complexo

• Definição intuitiva da noção de integral de funções
contínuas não negativas ou não positivas num intervalo
limitado e fechado

• Propriedades algébricas e geométricas dos números
complexos
• Inverso de um número complexo não nulo

• Extensão da definição de integral a funções contínuas
que alternam de sinal um número finito de vezes

• Quociente de números complexos

• Origem histórica do símbolo de integral

• Propriedades algébricas e geométricas da exponencial
complexa

• Teorema fundamental do cálculo integral
• Fórmula de Barrow, para o cálculo de primitivas de
funções num intervalo limitado
• Relação de Chasles
• Propriedade de monotonia do integral definido
• Linearidade do integral definido
• Aditividade do integral em relação ao domínio
• Cálculo de medidas de área de regiões do plano

• Exponencial complexa ei q = cos q + i sin q , com q å R

• Representação trigonométrica de um número complexo
• Fórmula de De Moivre:
n
1cos q + i sin q2 = cos 1nq2 + i sin 1nq2
• Raízes n-ésimas de números complexos

• Soluções das equações da forma zn = w , onde n å N ;
wåC
• Raízes complexas de polinómios de segundo grau de
coeficientes reais

Síntese das diferenças entre os dois programas
Desaparece a referência à curva de Gauss, podendo esta acontecer no 10.° ano, aquando do tratamento de
propriedades da variância e desvio-padrão e se introduzem as noções de localização e dispersão.
Aparece o teorema das funções enquadradas.
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Aparece a aplicação de diferenciação de funções trigonométricas a osciladores harmónicos.
Aparece a resolução de algumas equações diferenciais.
Aparece a primitivação e a integração.

Aparece a definição do conjunto C como o corpo R2 ao que se associam duas operações + e * .
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Notas
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