
 

 

Reforço/ Consolidação de Conteúdos do 10.º ano S N 

Funções reais de variável real. Expressão analítica   

Sinal e zeros. Monotonia, extremos e concavidade   

Transformações geométricas e simetria de gráficos de funções. 

– funções pares e funções ímpares; 

– gráficos de funções obtidos por translação, contração, dilatação e reflexão 
relativamente aos eixos coordenados. 

  

Função quadrática   

Funções definidas por ramos.   

Função módulo   

Soma e diferença de funções   

Produto de funções   

Produto de uma função f por um escalar k,      

 

  

GEOMETRIA   Trigonometria S N 

Rotação segundo ângulos orientados   

. Ângulos generalizados   

Rotações e ângulos generalizados   

Razões trigonométricas de ângulos generalizados   

Radiano   

Fórmulas trigonométricas   

Relações entre as razões trigonométricas de  ,  ,     e 
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 Funções trigonométricas   

Equações trigonométricas   

GEOMETRIA    Geometria analítica no plano e no espaço  S N 
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 Inclinação de uma reta no plano   

Produto Escalar de vetores   

Equações cartesianas de um plano   

FUNÇÕES - Sucessões  S N 

Majorantes e minorantes de um conjunto de números reais   

Sucessão de números reais   

Monotonia de uma sucessão de números reais   

Sucessão limitada   

Sucessões definidas por recorrência   

Termo geral de progressões aritméticas e geométricas   

Soma de um número finito de termos de progressões aritméticas e geométricas   

Limite de uma sucessão   

Sucessões convergentes e limitadas   

Limites infinitos   

Propriedades dos limites de sucessões   

Limites infinitos. Indeterminações   

Levantamento de indeterminações   

FUNÇÕES      Funções reais de variável real  S N 

 Funções racionais   

Função composta   

Função inversa de uma função bijetiva   

Função raiz quadrada e função cúbica   

Operações com funções   

FUNÇÕES     Limites e derivadas de funções polinomiais e racionais  S N 

Ponto aderente   

Limite de uma função num ponto   

Operações com limites de funções   

Limites. Indeterminações   

Taxa média de variação de uma função   

Taxa instantânea de variação de f  num ponto. Derivada de uma função num ponto   

A derivada e a cinemática   



ESTATÍSTICA  S N 

Média de uma amostra   

Variância e desvio-padrão   

Percentis   

Amostra bivariada. Nuvem de pontos   

Reta de mínimos quadrados   

Coeficiente de correlação linear   
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 Aulas Previstas Aulas Dadas 

1.º período 64  

2.º período 55  

3.º período 47  


