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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

MATEMÁTICA B – 10.º ANO 
 
 
1.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 tempos 
 
Módulo inicial – Revisões  

- Classificação de triângulos; áreas de figuras planas; áreas e volumes de sólidos geométricos; critérios de semelhança de triângulos; 
relação entre comprimentos, áreas e volumes de duas figuras semelhantes; poliedros; critérios de paralelismo e perpendicularidade 
entre retas e planos 

- Valores aproximados; arredondamentos 
- Casos notáveis da multiplicação; 
- Resolução de equações do 2.º grau 

- Funções do tipo f(x) = ax
2
, a  0 

 
Geometria 

- Padrões planos. 
- Pavimentações. 
- Alguns problemas de empacotamento. 
- Cortes no cubo. 
- Composição e decomposição de figuras tridimensionais. 
- Referencial cartesiano no plano. 
- Correspondência entre plano e IR2. 
- Quadrantes. 
- Equações de retas paralelas aos eixos coordenados. 
- Inequações cartesianas de semiplanos. 
- Bissetrizes dos quadrantes ímpares e dos quadrantes pares. 
- Regiões do plano definidas por condições. 
- Simetrias no plano. 
- Referenciais cartesianos no espaço. 
- Octantes 
- Equações de planos coordenados e planos paralelos aos planos coordenados. 
- Simétrico de um ponto no espaço 
- Distância entre dois pontos no plano. 
- Distância entre dois pontos no espaço. 
- 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. 
- Equação reduzida da reta no plano. 
- Interpretação geométrica dos parâmetros m e b. 

 
Funções 

- Noção de função. 
- Estudo intuitivo de propriedades das funções e dos seus gráficos: zeros, sinal, monotonia e extremos. 

 
 
2.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 tempos 
 
Funções (continuação) 

- Famílias de funções quadráticas. 
- Zeros e sinal da função quadrática. 

 
 

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 22’23 
GESTÃO CURRICULAR 
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- Resolução de inequações do 2.º grau. 
- Transformações geométricas e simetria de gráficos de funções. 
- Famílias de funções cúbicas 
- Zeros e sinal da função cúbica 

 
Estatística 

- Objeto da Estatística 
- Vocabulário estatístico 
- Organização e interpretação de caracteres estatísticos: tabela de frequência para dados qualitativos, dados quantitativos discretos e 

dados quantitativos contínuos, gráficos de barras, diagramas circulares, pictogramas, histogramas, polígonos de frequências para 
dados agrupados em classes, gráfico da função cumulativa, diagramas de caule-e-folhas 

- Medidas de localização: média, moda, mediana, quartis e percentis 
- Propriedades da média 
- Interpretação do diagrama de extremos e quartis 
- Medidas de dispersão: amplitude total, amplitude interquartil, variância e desvio-padrão 
- Propriedades do desvio-padrão 
- Distribuições bidimensionais: diagrama de dispersão, coeficiente de correlação, reta de regressão 

 
 
3.º PERÍODO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 tempos 
 
Movimentos Periódicos 

- Resolução de problemas que envolvam triângulos 
- Ângulo e arco generalizados 
- Grau e radiano 
- Círculo trigonométrico 
- Razões trigonométricas de um ângulo generalizado 

- Relações entre as razões trigonométricas de  e de /2 - , /2 + ,  - ,  +  e -  
- Relações entre seno, cosseno e tangente do mesmo ângulo 
- Sistema de coordenadas polares 
- Equações trigonométricas 
- Funções seno, cosseno e tangente 

 
 


