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Módulo A5: 
Funções 
Racionais 

 

1. Funções racionais 
 
• Estudo de relações numéricas 

concretas entre variáveis 
inversamente proporcionais. 

 
• Função racional. 
 
• Características e comportamentos 

de algumas funções racionais: 
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- Elaborar modelos para situações da realidade 
do mundo do trabalho, da indústria, do comércio 
ou do mundo empresarial utilizando diversos tipos 
de funções; 
- Apropriar alguns conceitos e técnicas associadas 
e os utilize como “ferramentas” na resolução de 
problemas que envolvam compreensão de 
proporcionalidade inversa, frações, etc.; 
- Estabelecer relações utilizando simultaneamente 
o estudo gráfico, numérico e analítico integrando 
operações com polinómios; 
- Analisar os efeitos das mudanças de parâmetros 
nos gráficos de funções; 
- Estudar o comportamento das funções racionais 
para valores “muito grandes” da variável e para 

 
 
 

36horas 
= 

48tempos 
de 45min 

-Diagnóstica; 
- Contínua; 
- Grelhas de 
observação direta; 
- Formativa; 
- Relatórios/Trabalh
o de 
grupo/trabalho 
individual; 
- Exposições orais 
e/ou escritas; 
- Testes escritos 
- Mini 
testes/Questões 
aula 
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• Assímptotas. 
 
• Resolução de equações e 

inequações com fracções no 
contexto de resolução de problemas. 

 
2. Resolução de problemas onde seja 
necessário escolher o modelo de 
funções mais adequado à descrição da 
situação. 

valores “muito próximos” dos zeros dos 
denominadores das frações que as definem; 
- Construir e interpretar modelos para situações 
reais utilizando diversos tipos de funções que 
evidenciem a diferença de comportamento entre 
as funções polinomiais e as funções racionais; 
- Usar métodos gráficos para resolver condições, 
melhorando a compreensão de  eventuais 
métodos algébricos utilizados ou quando não os 
puder utilizar; 
- Utilizar linguagem matemática adequada na 
elaboração, análise e justificação de conjeturas ou 
na comunicação de conclusões. 

 

Módulo A6: 

Taxa de 

variação 

 

1. Taxa de variação 
 
• Taxa de variação média: noção e 

cálculo. 
 
• Interpretação geométrica e física das 

taxas de variação (média e num 
ponto). 

 
• Taxas de variação com funções 

polinomiais, racionais e 
trigonométricas simples. 

 

- Apropriar alguns conceitos e técnicas associadas 
que utilize como ”ferramentas” na resolução de 
problemas que envolvam variações;  
- Interpretar física e geometricamente os conceitos 
de taxa média de variação e (a um nível ainda que 
intuivo) de taxa de variação num ponto;  
- Utilizar simultaneamente os estudos gráfico, 
numérico e analítico de funções, para conjecturar e 
provar resultados;  
- Analisar efeitos das mudanças de parâmetros nos 
gráficos de funções e nas respectivas taxas de 

 
 
 

27horas 
= 

36tempos 
de 45min 

-Diagnóstica; 
- Contínua; 
- Grelhas de 
observação direta; 
- Formativa; 
- Relatórios/Trabalh
o de 
grupo/trabalho 
individual; 
- Exposições orais 
e/ou escritas; 
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• Relações entre valores e sinais de 
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. 

 

variação;  
- Estudar o comportamento das funções estudadas 
na sua relação com valores e sinais das taxas de 
variação em pontos do domínio;  
- Construir e interpretar modelos para situações 
reais utilizando diversos tipos de funções que 
evidenciem a diferença de comportamentos entre 
os diversos tipos de funções, utilizando cálculos 
das taxas de variação com recurso à calculadora 
gráfica ou ao computador.  
 

- Testes escritos 
- Mini 
testes/Questões 
aula 
 

Módulo A7: 

Probabilidade  

 

1.  Fenómenos aleatórios. 
 

2.  Argumento de simetria e Regra de 
Laplace. 

 
3.  Modelos de probabilidade em 

espaços finitos. Variáveis 
quantitativas. Função massa de 
probabilidade ou distribuição de 
probabilidade. 

 

4. Probabilidade condicional. Árvore 
de probabilidades. Acontecimentos 
independentes. 

- Saber calcular a probabilidade de alguns 
acontecimentos a partir de modelos propostos; 
- Identificar acontecimentos em espaços finitos; 
- Mostrar a utilidade das árvores de 
probabilidades como instrumento de organização 
de informação quando se está perante uma 
cadeia de experiências aleatórias; 
- Ilustrar a forma de cálculo de probabilidades de 
acontecimentos utilizando uma árvore de 
probabilidades; 
- Calcular probabilidades com base na família de 
modelos normal recorrendo ao uso de uma tabela 
da função de distribuição de uma Normal 

 
 
 

21horas 
= 

28tempos 
de 45min 

-Diagnóstica; 
- Contínua; 
- Grelhas de 
observação direta; 
- Formativa; 
- Relatórios/Trabalh
o de 
grupo/trabalho 
individual; 
- Exposições orais 
e/ou escritas; 
- Testes escritos 
- Mini 
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5.  Modelo normal. 

Standard ou, em alternativa, utilizando a 
calculadora. 
 

testes/Questões 
aula 
 

     
 


