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CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

CALENDARIZAÇÃO 

Módulo A6 – Taxa de Variação 

1. Taxa de variação  

1.1. Taxa de variação média: noção e cálculo.  

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

1.3. Taxas de variação com funções polinomiais, racionais e trigonométricas simples. 

1.4. Relações entre valores e sinais das taxas de variação e comportamentos dos 

gráficos das funções (monotonia, …).  

2. Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 

adequado à descrição da situação. 

 

Módulo A9 – Funções de Crescimento 

1. Funções de Crescimento  

- Motivação: estudo de situações reais de outras áreas científicas.  

- Função exponencial de base superior a um.  

- Estudo das propriedades analíticas e gráficas da função exponencial de base 

maior do que 1.  

-  Regras operatórias das funções exponenciais;  

-  Crescimento exponencial.  

- Função logarítmica de base a (a>1). Logaritmo de um número.  

-  Logaritmo de um número; 

-  Função logarítmica;  

-  Regras operatórias de logaritmos;  

-  Comparação de crescimento de funções. 

- Função logística.  

1.º 

Período 

- Propriedades da função logística: 

-  Comparação de crescimento de funções. 

- Resolução de equações e inequações no contexto de resolução de problemas.  

2. Resolução de problemas onde seja necessário escolher o modelo de funções mais 

adequado à descrição da situação. 

 

Módulo A10 – Otimização 

1. Resolução de problemas envolvendo taxas de variação e extremos de funções de 

2.º 

Período 
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famílias já estudadas, com recurso à calculadora gráfica:  

- Taxa de variação média num intervalo; 

- Taxa de variação num ponto; 

- Sinais das taxas de variação e monotonia da função;  

- Zeros da taxa de variação e extremos da função.  

.  
2. Resolução de problemas de programação linear.  

3.º 

Período 

 


