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VERSÃO 1 

 

Grupo IGrupo IGrupo IGrupo I    
• As cincocincocincocinco questões deste grupo são de escolha múltipla. 
• Para cada uma delas, são indicadas quatro alternativas, das quais só uma está correcta. 
• Escreva na sua folha de respostas apenas a letraapenas a letraapenas a letraapenas a letra correspondente à alternativa que seleccionar para 

responder a cada questão. 
• Se apresentar mais do que uma resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo se a letra 

transcrita for ilegível. 
• Não apresente cálculos, nem justificações.Não apresente cálculos, nem justificações.Não apresente cálculos, nem justificações.Não apresente cálculos, nem justificações.    

 
1. Um rectângulo de comprimento 9cm , tem no seu interior, uma circunferência de raio 3cm e outra de 
raio 2cm. A sua altura mínima é : 
 

              (A)                  (A)                  (A)                  (A)    10cm                                (B)                            (B)                            (B)                            (B)     3cm                               (C)                                (C)                                (C)                                (C)       8cm                      (D)                       (D)                       (D)                       (D)  6cm 

 

2. Considere um cilindro e um plano de corte. Uma só das figuras seguintes nãonãonãonão pode ser obtida como 
secção desse corte 

 
 

(A) (A) (A) (A)    uma circunferência     ((((B) B) B) B)    um rectângulo      (C)    (C)    (C)    (C)    uma elipse    (D)(D)(D)(D)    um triângulo 
 

3. A secção produzida no cubo da figura não não não não é quadrilátero se o 
plano que intersecta o cubo é o plano: 

 
                    (A) (A) (A) (A)   MNC                       (B)      (B)      (B)      (B)      HFB                        
     (C)        (C)        (C)        (C)   NMF                       (D)                      (D)                      (D)                      (D)      MHE 
 
 

 

Na sua folha de respostas, indique claramente a versão 
da prova. 
A ausência desta indicação implicará a anulação de todo 

o GRUPO I.  
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4. Na figura está representado um triângulo equilátero, e neste, está inscrito um círculo. Sabendo que 

o perímetro do triângulo é de 18 cm, a área do círculo é: 
 
 

                                            (A) (A) (A) (A)      2
3 cmπ                    (B)    (B)    (B)    (B)       2

4

9
cmπ       

           (C) (C) (C) (C)      2

25

81
cmπ                  (D)   (D)   (D)   (D)  2

9 cmπ                             

    
 
5. Considere o paralelepípedo  representado na figura. 
 

A intersecção dos planos DHF e ABC é:  
 

 (A)   (A)   (A)   (A)    o ponto D                                                                                      
                                                                          (B)    (B)    (B)    (B)  o conjunto vazio    

                          (C)                          (C)                          (C)                          (C)        o segmento de recta [DB]    
                    ( D)                     ( D)                     ( D)                     ( D) a recta DB 
 

GGGGrupo IIrupo IIrupo IIrupo II    
Nas questões deste grupo apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos todos os cálculos todos os cálculos todos os cálculos que tiver 
de efectuar e todas as jtodas as jtodas as jtodas as justificaçõesustificaçõesustificaçõesustificações necessárias. 
Atenção: Atenção: Atenção: Atenção: quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, pretende-se sempre o valor exactovalor exactovalor exactovalor exacto. 

 
 
1. Em São Paulo, no parque Ibirapuera, há um monumento chamado Obelisco de Ibirapuera, em 

homenagem aos heróis de 1932. É o maior monumento da cidade. Tem 72m de altura e a forma de um 
tronco de pirâmide quadrangular regular [ABCDEFGH] esquematizada na figura e com as dimensões 

seguintes: mFG 4=   e  mBC 8= .  
Para elaborar esta obra, o escultor começou por construir a pirâmide maior 
[ABCDV] e, em seguida, cortou-a pelos pontos médios das arestas laterais.  
 
1.1. Determine a área dessa secção. 
                           

1.2. Determine a altura da parte da pirâmide eliminada após o corte. 
 
 



 

10º - Matemática A 
V.S.F.F. 

V1/3� 

 
 
2. A figura representa um prisma triangular recto cuja base é um triângulo rectângulo em C e tal que 

3== CBAC , ACCF 2= , e tem-se ainda que P,Q e R são os pontos médios das arestas 

respectivas.  
 

2.1. Desenhe e identifique a secção produzida no prisma pelo 
plano PRQ. 

 
  

2.2. Indique: 
2.2.1. duas rectas não complanares perpendiculares; 
2.2.2. dois planos secantes; 
2.2.3. uma recta e um plano perpendiculares 
2.2.4. duas rectas concorrentes não perpendiculares 

 
2.3. Determine o volume do prisma. 

 
2.4. Calcule a área total do prisma. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Bom Trabalho 

Professora: Isabel Pinto 
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