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Matemática - 10º ano 

Ano letivo 2021-2022 

 

Período Tema Conteúdos de Aprendizagem 

1º 
 

17/09/21 

a 

17/12/21 

Geometria analítica no 

plano e no espaço 

 

. Referenciais cartesianos no plano. Retas paralelas aos eixos e 

semiplanos 

. Referenciais cartesianos no espaço. Planos paralelos aos 

planos coordenados e retas paralelas a um dos eixos 

coordenados 

. Distância entre dois pontos 

. Ponto médio de um segmento de reta; mediatriz (plano 

mediador) de um segmento de reta; equação reduzida da 

circunferência (superfície esférica); inequação que define 

um círculo (esfera) 

 

Cálculo vetorial no plano 

e no espaço 

 

. Vetor. Norma de um vetor; soma e diferença entre 

vetores. Multiplicação de um escalar por um vetor. 

Vetores colineares. 

. Propriedades das operações com vetores 

.  Coordenadas de um vetor; vetor-posição de um ponto e 

respetivas coordenadas 

. Operar com coordenadas de vetores. Norma de um vetor 

em função das coordenadas 

 

2.º 
 

03/01/22 

a 

05/04/22 

 

 

Cálculo vetorial no plano 

e no espaço (continuação) 
. Equação vetorial da reta, no plano e no espaço 

Funções 

(generalidades) 

 

. Generalidades de funções reais de variável real: zeros; 

monotonia e extremos; sentido das concavidades e 

paridade. 

.Transformações geométricas de gráficos de funções: 

 af x ;  f bx ;  f x c  e  f x d ;  a, b, c e d 

números reais com 0a  e  0b  

 

Funções 

 

. Função quadrática 

. Funções definidas por ramos. Função módulo 

 

3.o 

 
19/04/22 

a 

15/04/22 
 

Funções (Continuação) 

 

. Funções definidas por ramos. Função módulo 

(Continuação) 

 

Polinómios 

 

. Divisão euclidiana de polinómios. Regra de Ruffini; 

Divisibilidade de polinómios; Teorema do resto; a 

Multiplicidade da raiz de um polinómio 
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