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CONTEÚDOS 

1. Resolução de problemas envolvendo taxas de variação e extremos 

de funções de famílias já estudadas, com recurso à calculadora 

gráfica:  

• Taxa de variação média num intervalo;  

• Taxa de variação num ponto;  

•  Sinais das taxas de variação e monotonia da função; 

•  Zeros da taxa de variação e extremos da função. 

 

2. Resolução de problemas de programação linear.  

Modelo de funções mais adequado à descrição da situação. 
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Módulo de Matemática – A10 – Otimização 

 

OBJECTIVOS

1. Resolução de problemas envolvendo taxas de variação e extremos 

studadas, com recurso à calculadora 

Sinais das taxas de variação e monotonia da função;  

Zeros da taxa de variação e extremos da função.  

 

 
 

 

• Utilizar o estudo gráfico, numérico e analítico de funções; 

• Relacionar os efeitos das mudanças de parâmetros nos gráficos de funções e as 

respetivas taxas de variação;  

• Reconhecer numérica e graficamente a relação entre o sinal da taxa de variação e a 

monotonia de uma função;  

• Reconhecer a relação entre os zeros da taxa de variação e os extremos de uma 

função;  

•  Resolver problemas de aplicações simples envolvendo a determ

de funções racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; 

•  Reconhecer que diferentes situações podem ser descritas pelo mesmo modelo 

matemático;  

• Resolver numérica e graficamente problemas simples de programação linear; 

•  Reconhecer o contributo da matemática para a tomada de decisões, assim como as 

suas limitações.  
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