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Matemática 
(Todas as Licenciaturas e TeSP) 

1. Manipulação de expressões. 

Frações, radicais, potências, polinómios, factorização. 

2. Equações e inequações. 

Equações de 1º e 2º grau. Sistemas de duas equações lineares. Inequações de 1º e 2º grau. 

3. Geometria analítica no plano e no espaço. 

Vetores. Norma e produto interno. Distância entre dois pontos. Retas e planos. Equações 

paramétricas e cartesianas. Equação da superfície esférica. Interseções, paralelismo e 

perpendicularidade de retas e planos. 

4. Sucessões. 

Sucessões numéricas. Sucessões monótonas e limitadas. Convergência. Cálculo de limites. 

Indeterminações. Progressão geométrica e aritmética. 

5. Generalidades sobre funções reais de variável real. 

Domínio, contradomínio, objeto, imagem, gráfico, zeros. Definição e propriedades das funções 

polinomiais, racionais, exponencial, logaritmo e trigonométricas.  

Equações trigonométricas simples. Redução ao 1º quadrante. 

6. Limites e continuidade 

Limites de funções, limites laterais, limites no infinito. Operações com limites. Limites notáveis. 

Indeterminações. Continuidade.  

7. Derivadas de funções e aplicações. 

Definição de derivada. Regras de derivação. Derivadas de ordem superior. Monotonia e cálculo 

de extremos. Concavidade e pontos de inflexão. 

8. Representação gráfica de funções. 

Assintotas. Representação gráfica de funções reais de variável real (polinómios, funções 

racionais, exponencial, logaritmo, trigonométricas).  

9. Números complexos. 

Forma algébrica e geométrica dos números complexos. Operações com complexos. Domínios 

planos e condições em variável complexa.  

Bibliografia: Textos de apoio da disciplina de Matemática A do 10º,11º e 12º ano.     



 
 

Física 
(Todos as Licenciaturas em Engenharia) 

1. Cinemática e dinâmica da partícula em movimentos a mais do que uma dimensão. 
Referencial e vector posição. Equações paramétricas do movimento. Equação da trajectória. 
Deslocamento, velocidade média e velocidade. Aceleração e aceleração média. Aceleração 
tangencial e aceleração normal; raio de curvatura. Segunda Lei de Newton (referencial fixo e 
referencial ligado à partícula). Movimento rectilíneo e movimento circular. Projécteis. 

2. Forças, energia mecânica, trabalho e potência 
Forças aplicadas e forças de ligação. Forças de atrito; atrito estático e cinético entre sólidos. 
Energia cinética e energia potencial. Conservação de energia mecânica. Trabalho e Potência. 
Trabalho realizado por forças conservativas e não-conservativas. 

3. Termodinâmica 
1º Princípio da Termodinâmica. Calor e Trabalho. 2º Princípio da Termodinâmica. Rendimento 
de uma máquina térmica.  

4. Electromagnetismo 
Lei de Coulomb. Campo eléctrico. Corrente eléctrica e circuitos eléctricos. Campo magnético. 
Força electromotriz e Lei de Faraday. 

5. Circuitos eléctricos  
Intensidade de corrente e diferença de potencial. Resistência de um condutor e resistividade. 
Associação de resistências. Lei de Ohm. Lei de Joule. 



Inglês 

(Licenciaturas em Pilotagem, Gestão dos Transportes e Logística e em Gestão Portuária) 

 

1. Os verbos, leading forms e os diferentes tempos (presente/passado/futuro/condicional e 
conjuntivos): 

a. Verbo auxiliar: To have, had, had. Verbo transitivo (que exige complemento directo); 
b. Verbo auxiliar: To be, was, been. Verbo de significação indefinida.; 
c. Verbos modais ou defectivos: 

• Can, could (sem o to); 

• May, might (sem o to); 

• Shall, slould (sem o to); 

• Will, would (sem o to) 
d. Verbos regulares e irregulares. 
2. Verbos com partícula adverbial/ Phrasal verbs: alguns exemplos: 
a. To give up : I gave up smoking; 
b. To send for: The master sent for the mate; 
c. The stern  deck-hands cast off all the mooring ropes. Etc……. 
3. Utilização dos seguintes pronomes nas frases: 
a. Pessoais: I, you, he, she, it, etc…; ( I am  a man/ I have a book) 
b. Possessivos: mine, yours, hers, etc…. (your book and hers are good books) 
c. Relativos e demonstrativos: that, those, this, these, etc.. ( I told you that those boks are 

there) 
d. Distributivos: each, every, either e neither, etc… ( Each boy  has a single desk) 
4. Utilização dos determinativos seguintes, nas frases: 
a. My, your, his, her, its, our, their ( My book is here and her book is there) 
5. Caso possessivo : (John’s shirt is white); 
6. Voz passiva: The house was built two years ago; 
7. Voz activa: Mr. John built a house last year; 
8. Discurso directo: “Come here Mr. Mate”, said the master; 
9. Discurso indirecto: The master told the mate to go there; 
10. A utilização dos advérbios nas frases: After leaving the house, my mother saw  a dog; 
11. A utilização das conjunções prepositivas na frase: After she / my mother left the house, she 

saw a dog; 
12. A utilização das preposições nas frases: 
a. The chart is on the navigational table; 
b. The legs of the table; 
c. He comes from Lisbon; 
d. She goes to Paris; 
e. I am in the room; 
f. My friend is not here, he is out; 
g. The dog run towards me; 
h. He threw the ball at me; 
i. He threw the ball to me; 
j. He threw the ball against the all, etc….. 
k. It is up to you to decide on this issue; 
l. It is difficult to do this; 
m. There is a difficulty in doing the job; 
n. They prevented the ship from dragging the anchor; 
o. The paper flew in the air when I was in the mountain; 
p. The picture is on the wall;  etc…….. 



13. Reescrever frases com determinada palavra que não pode ser alterada. Observe below the 
examples: 

Question: The master found it difficult to steer the ship. 

                                             (Difficulty)                 

 Answer: The master had difficulty in steering the ship 

 

 

 

Bibliografia referente a todas as provas: 

- Manuais Escolares para o 10º, 11º e 12º anos. 

 


