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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

MATEMÁTICA A – 10.º ANO 
 
1.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 tempos 
 

1. Geometria 
1.1. Geometria analítica no plano e no espaço 

1.1.1. Referenciais cartesianos. 

 Referenciais cartesianos no plano. 

 Equações de retas paralelas aos eixos coordenados. 

 Inequações cartesianas de semiplanos. 

 Referenciais cartesianos no espaço. 

 Equações de planos coordenados e planos paralelos aos planos coordenados. 

 Equações cartesianas de retas paralelas a um dos eixos. 

1.1.2 Distância entre dois pontos. 

 Distância entre dois pontos no plano. 

 Distância entre dois pontos no espaço. 

1.1.3. Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. 

 Ponto médio de um segmento de reta na reta numérica. 

 Ponto médio de um segmento de reta no plano. 

 Ponto médio de um segmento de reta no espaço. 

1.1.4. Conjuntos de pontos do plano definido por condições. 

 Mediatriz de um segmento de reta. 

 Circunferência e círculo 

1.1.5. Conjuntos de pontos do espaço definidos por condições. 

 Plano mediador de um segmento de reta. 

 Superfície esférica e esfera. 
1.2. Cálculo vetorial no plano e no espaço 

 Produto de um número real (escalar) por um vetor. 

 Operar com coordenadas de vetores. 

 Vetores colineares. 

 Vetor como diferença entre dois pontos. 

 Soma de um ponto com um vetor. 

 Norma de um vetor. 

 Equação vetorial da reta. 

 Retas paralelas e igualdade de declives. 

 Sistemas de equações paramétricas de uma reta. 

 Equação vetorial da reta no espaço 
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2.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 tempos 
 
2. Funções. 
2.1. Generalidades acerca de funções reais de variável real.  

 Funções reais de variável real. Expressão analítica. 

 Sinal e zeros de uma função. Monotonia, extremos e concavidade. 

 Transformações geométricas e simetria de gráficos de funções. 
2.2. Estudo elementar de funções. 

 Função quadrática. 

 Resolução de inequações do 2º grau. 

 Funções definidas por ramos.  

 Função módulo, 

 Equações e inequações com módulos.  
 

 
 
3.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 tempos  
 
2.3. Polinómios. 

 Divisão inteira de polinómios. 

 Regra de Ruffini. 

 Resto da divisão de um polinómio  P (x)  por um binómio do tipo        , com    . 

 Multiplicidade de uma raiz 

 Decomposição em fatores 

 Estudo do sinal de uma função polinomial. Inequações. 
 
 


