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Objeto de Avaliação Caracterização do teste Critérios de classificação 

DOMÍNIO 1 – TRIGONOMETRIA 

 
 

 Lei dos senos 

 Lei dos cossenos 

 Resolução de triângulos 

 Ângulo orientado 

 Rotações segundo ângulos orientados 

 Ângulos generalizados 

 Rotações e ângulos generalizados 

 Fórmulas trigonométricas 

 Relações entre as razões trigonométricas 

 Redução ao primeiro quadrante 

 Funções Trigonométricas 

 Funções trigonométricas inversas 

 Equações e inequações trigonométricas 


 

DOMÍNIO 2 –Geometria analítica  

 

 Declive e inclinação de uma reta no 

plano. 

 

 Produto escalar  
- Inclinação de uma reta no plano  

- Produto escalar de vetores (inclui 

propriedades e ângulo de dois vetores)  

 

 Lugares geométricos e produto escalar, 

no plano e no espaço 

 

-Mediatriz e plano mediador. 

- Circunferência e superfície esférica. 

- Plano tangente e reta tangente. 

- Equações de retas e planos no espaço 

 
 

Cinco itens de seleção 

(escolha múltipla), com 

cotação total de 25 pontos. 

 

Cada resposta em que é assinalada 

de forma inequívoca a alternativa 

correta, é classificada com a cotação 

total do item. 

A resposta em que é assinalada uma 

alternativa incorreta, mais do que 

uma alternativa ou ainda se a letra 

transcrita for ilegível será 

classificada com zero pontos. 

 

 

 

Itens de construção, podendo 

estar subdivididos em 

alíneas, com cotação total de 

175 pontos. 

 

 

Os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por 

etapas e/ou níveis de desempenho. 

A cada etapa e a cada nível de 

desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

A cada resposta correta é atribuída a 

totalidade da classificação. 

 A cada resposta parcialmente certa 

é atribuída a classificação resultante 

da soma das classificações 

atribuídas às diferentes etapas da 

resolução. 

Cada resposta errada é classificada 

com zero pontos. 

 

 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos devem ser portadores de uma calculadora (gráfica ou 

científica).  A lista de calculadoras permitidas é a fornecida pela 
Direção-Geral de Educação em vigor. Não é permitido o uso de 

corretor. 

Duração O teste tem a duração de 100 minutos 
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