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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação de Conhecimentos e Capacidades
da componente específica de Matemática (Nível 2), nomeadamente:

Objeto de avaliação
A prova incide nos conteúdos dos programas de matemática dos ensinos básico e secundário em vigor
e em conteúdos estruturantes de matemática lecionados no ensino superior, adiante especificados.
A prova avalia o conhecimento de conceitos, de regras e de propriedades, bem como a capacidade de
relacionar diferentes temas e de resolver problemas.
Além dos conteúdos indicados na lista seguinte, o candidato deve conhecer todos os pré-requisitos
necessários à sua compreensão.
Teoria dos conjuntos e lógica
–– Conhecimentos básicos de lógica e de teoria dos conjuntos.
–– Cardinal de um conjunto. Conjuntos contáveis (finitos ou numeráveis) e conjuntos não contáveis.
Números reais
–– Conjunto N ;
•• Operações;
•• Propriedades;
•• Números primos;
•• Indução matemática.
–– Conjuntos Z, Q e R ;
•• Operações;
•• Propriedades;
•• Intervalos;
•• Resolução de equações e de inequações.
–– Majorantes e minorantes de um conjunto de números reais;
•• Conjuntos majorados, conjuntos minorados e conjuntos limitados;
•• Supremo, ínfimo, máximo e mínimo; princípio do supremo e princípio do ínfimo.
–– Conceito de vizinhança de um número real;
•• Noções topológicas em R (interior, exterior, fronteira, aderência e derivado de um conjunto
de números reais);
•• Conjuntos abertos e conjuntos fechados.
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Geometria
–– Ângulos;
•• Medição de ângulos (graus e radianos);
•• Classificação dos ângulos;
•• Ângulos complementares e ângulos suplementares;
•• Ângulos verticalmente opostos;
•• Ângulos correspondentes e ângulos alternos internos;
•• Bissetriz de um ângulo.
–– Polígonos;
•• Classificação de polígonos;
•• Propriedades fundamentais dos polígonos;
•• Pontos notáveis de um triângulo.
–– Circunferência, círculo, sector circular, parábola, hipérbole e elipse.
–– Poliedros convexos e convexos regulares;
•• Igualdade de Euler.
–– Superfície esférica e esfera;
•• Sólidos de revolução.
–– Secções produzidas por planos em sólidos.
–– Semelhança de figuras planas e de sólidos;
•• Critérios de semelhança e de igualdade de triângulos.
–– Perímetros, áreas e volumes;
•• Relação entre perímetros, áreas e volumes de figuras semelhantes.
–– Vetores no plano e no espaço;
•• Operações com vetores;
•• Norma de um vetor;
•• Vetores colineares;
•• Produto escalar de vetores e suas propriedades;
•• Ângulo de dois vetores no plano e no espaço;
•• Vetores ortogonais.
–– Elementos que determinam retas e planos;
•• Posição relativa de retas, de planos e de retas e planos;
•• Condições que definem retas e planos;
•• Ângulo formado por duas retas;
•• Inclinação e declive de uma reta no plano;
•• Intersecção de retas, de uma reta com um plano e de planos.
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–– Distância entre dois pontos no plano e no espaço, um ponto e uma reta, um ponto e um plano, duas
retas paralelas e dois planos paralelos.
–– Ponto médio, mediatriz e plano mediador de um segmento de reta.
–– Condições que definem circunferências, superfícies esféricas, parábolas, hipérboles e elipses.
–– Condições que representam domínios no plano ou regiões no espaço.
–– Reta tangente a uma circunferência. Plano tangente a uma esfera.
–– Transformações geométricas (translações, reflexões, rotações e homotetias).
–– Trigonometria;
•• Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante de um ângulo convexo e
•• de um ângulo orientado;
•• Círculo trigonométrico;
•• Redução ao primeiro quadrante;
•• Fórmulas trigonométricas;
•• Lei dos senos e dos cossenos.
Sucessões
–– Conceito de sucessão e de subsucessão;
•• Modos de definir uma sucessão.
–– Progressões aritméticas e geométricas e respetivas somas de termos consecutivos.
–– Sucessões monótonas, sucessões limitadas e sucessões convergentes.
–– Cálculo de limites. Indeterminações. O número de Neper.
–– Teoremas fundamentais sobre sucessões.
Funções reais de variável real
–– Noções e propriedades básicas das funções reais de variável real;
•• Representação gráfica de funções;
•• Transformações geométricas de gráficos de funções;
•• Função injetiva, função sobrejetiva, função bijetiva;
•• Função limitada;
•• Funções pares, funções ímpares;
•• Monotonia. Extremos absolutos e extremos relativos.
–– Funções polinomiais, racionais, irracionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas,
trigonométricas inversas, função módulo e funções por ramos.
–– Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e composição) com funções;
•• Funções inversas.
–– Definição de limite segundo Heine e segundo Cauchy;
•• Cálculo de limites;
•• Assíntotas.
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–– Continuidade de funções;
•• Teoremas sobre funções contínuas.
–– Derivadas, derivadas laterais e derivadas infinitas;
•• Regras de derivação;
•• Derivadas de ordem superior;
•• Estudo da monotonia, dos máximos e dos mínimos;
•• Concavidade e pontos de inflexão;
•• Funções deriváveis;
•• Teorema de Rolle e teorema do valor médio de Lagrange;
•• Levantamento de indeterminações e regra de Cauchy.
Cálculo combinatório, probabilidades e estatística
–– Princípios fundamentais da contagem;
•• Fatorial de um número;
•• Arranjos completos e simples, permutações e combinações sem repetição e respetivas
propriedades;
•• Triângulo de Pascal. Binómio de Newton.
–– Experiência aleatória, espaço de resultados e espaço de acontecimentos. Espaço de probabilidade
[ X, A, P ]. Operações com acontecimentos e suas propriedades.
–– Definição frequencista de probabilidade e definição clássica, ou de Laplace, de probabilidade.
–– Definição axiomática de probabilidade;
•• Propriedades das probabilidades;
•• Probabilidade condicionada;
•• Acontecimentos independentes.
–– Variável aleatória discreta. Distribuição de probabilidades. Definição de valor médio n , variância
v 2 e desvio padrão v ;
•• Modelo binomial.
–– Conceito de variável aleatória contínua;
•• Conceito de função de densidade;
•• Interpretação gráfica do modelo normal de valor médio n e desvio padrão

v.

–– População e amostra. Variáveis e dados (estatísticos);
•• Dados qualitativos e dados quantitativos (discretos ou contínuos);
•• Organização, interpretação e representação de dados estatísticos;
•• Características amostrais. Medidas de localização e medidas de dispersão.
•• Representação gráfica e tabelas de frequência de dados bivariados;
•• Coeficiente de correlação linear e reta de regressão.
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Números complexos
–– Representação geométrica.
–– Forma algébrica e forma trigonométrica.
–– Operações com números complexos.
–– Resolução de equações.
–– Condições na variável complexa e sua representação geométrica.

Caracterização da prova
A prova é constituída por 30 itens de escolha múltipla.
A prova é classificada numa escala de 0 a 100 pontos.
Só são consideradas as respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitido o uso de qualquer tipo de calculadora.

Duração
A prova tem a duração de 150 minutos.

Exemplos de Itens
Apresentam-se alguns exemplos ilustrativos do tipo de itens da prova.
Item 1
1. Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

7 n ! N: : 0, 1 D + Q é um conjunto finito.
n
(B) 6 n ! N, : 0, 1 D + Q é um conjunto infinito não numerável.
n
(C) 7 n ! N: : 0, 1 D + ^R \ Qh é um conjunto infinito numerável.
n
(D) 6 n ! N, : 0, 1 D + ^R \ Qh é um conjunto infinito não numerável.
n
(A)
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Item 2
2. Qual é o volume do prisma hexagonal regular cujo perímetro da base é
é

24 e cuja área lateral

32 3 ?

(A)

92

(B)

94

(C)

96

(D)

98

Item 3
3. Considere a função

f , de domínio 6 0, 1@ , definida por
f ^ xh = *

x sen ` 1 j
x
0

x ! @ 0, 1@
x=0

Qual das afirmações seguintes é verdadeira?
(A) A função

f não é contínua em zero.

(B) A função

f é contínua em zero, mas não é derivável em zero.

(C) A função

f não é limitada.

(D) A função

f tem um número finito de zeros.

Item 4
4. Quais das afirmações seguintes são verdadeiras, em qualquer espaço de probabilidade 6 X, A,
e para quaisquer acontecimentos E e F ! A ?
(I)
(II)

P@

^ E h 0=
P
&E Y
0
=

P^ F h ! 1 & P^ E + F F h = 0

(A) Apenas a (I)

(B) Apenas a (II)

(C) Ambas

(D) Nenhuma

Item 5
5. Sejam a e b dois números reais positivos, com
de um certo número complexo z.

a ! b . Sabe-se que a + b i é uma raiz quarta

Qual dos seguintes números complexos é também uma raiz quarta de
(A)

−b − a i

(B)

a−bi

(C)

−b + a i

z?
(D)

−a + b i

Chave das respostas
Item

1

2

3

4

5

Chave

(D)

(C)

(B)

(B)

(C)
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