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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. O dodecaedro tem : 
 

(A)  (A)  (A)  (A)      12 faces, 20 vértices e 30 arestas                                    (B)                           (B)                           (B)                           (B)    8 faces, 6 vértices e 12 arestas                                                                                                                                                                                                                                         
(C) (C) (C) (C)   20 faces, 12 vértices e 30 arestas                                                                              (D)          (D)          (D)          (D)    6 faces, 8 vértices e 12 arestas                                                                                                          

 

2. Dois planos α  e β  são estritamente paralelos. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? 
 

(A) (A) (A) (A)   Qualquer recta contida em α  é paralela a qualquer recta contida em  β .       

(B) (B) (B) (B)  Há rectas contidas em α  que intersectam β .       

(C)   (C)   (C)   (C)   Há rectas perpendiculares a     α  que não são perpendiculares a β .                 

(D)(D)(D)(D)   Dada uma recta contida emα , existem em β  infinitas rectas que lhe são paralelas.    

 
3.  A aresta de um cubo mede 8cm. A diagonal espacial do cubo mede: 
 

(A)  (A)  (A)  (A)  3                                (B)                                      (B)                                      (B)                                      (B)       28                       (C)                        (C)                        (C)                        (C)  22                        (D)                           (D)                           (D)                           (D)    38     
    
 

 

Na sua folha de respostas, indique claramente a versão 
da prova. 
 

A ausência desta indicação implicará a anulação de todo 
o GRUPO I.  



 

10º Matemática A                                            
V.S.F.F. 

V1/2� 

4. Na figura estão representados: 
• Um quadrado [ABCD]. 
• Um arco de circunferência BD de centro A. 
 

              Indique qual das expressões seguintes dá a área, em 2
cm , da 

região sombreada, em função do comprimento xxxx, em cm, do lado do 
quadrado. 
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5. Considere a pirâmide quadrangular regular de vértices A, B, C, D e E, sendo M o ponto médio da 

aresta [AE] 
   O polígono que se obtém quando o plano de corte passa pelos pontos B,  D e M é: 

 
           (A)            (A)            (A)            (A)   um  quadrado   
                    

           (B)   (B)   (B)   (B)   um rectângulo          
   
           (C) (C) (C) (C)  um trapézio       
          
           (D)     (D)     (D)     (D)    um triângulo escaleno                    
    

Grupo IIGrupo IIGrupo IIGrupo 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 justificaçõestodas as justificaçõestodas as justificaçõestodas as justificações necessárias. 
Atenção: Atenção: Atenção: Atenção: quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, pretende-se sempre o valor exactovalor exactovalor exactovalor exacto. 

 
1. Na figura está a representada uma pirâmide quadrangular regular,  em que o lado da base mede 12 cm 

e a altura da pirâmide é 18cm. A pirâmide foi seccionada por um plano paralelo à base, como é 

sugerido na figura. A área do polígono [DHFG] é 2
9cm . 

1.1. Indique a posição relativa de: 
1.1.1. AD e BC; 
1.1.2. HF e ABD; 
1.1.3. AEC e BCD; 

1.2. Classifique o polígono obtido pela secção. 
1.3. Determine a que distância do plano [ABE], foi efectuado o corte. 
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2. Desenhe, em cada sólido a secção produzida pelo plano ABC 
 
2.1                                                                                   2.2 

   
3. A caixa de chocolates que a Maria ofereceu à mãe, no seu dia de anos, tem o seguinte aspecto: 

Os chocolates estão distribuídos na parte superior do cubo que tem a forma de uma pirâmide 
quadrangular e cujo vértice se encontra no centro da base da caixa. 
Sabendo que a aresta da caixa mede 10cm, determine: 

 
3.1. A capacidade máxima e a área total da caixa de 

chocolates. 
 

3.2. A capacidade máxima da parte ocupada pelos chocolates. 
                

3.3. A Maria, sabendo que a mãe gostava mais de caramelos 

do que de chocolates, decidiu colocar caramelos na zona 
que não é ocupada por chocolates. Explique se foi uma 
boa opção, atendendo à preferência da mãe. 

( Sugestão:Sugestão:Sugestão:Sugestão: Calcule a razão entre a capacidade da parte da caixa que não é ocupada por 
chocolates e a parte da caixa que é ocupada por chocolates.) 

 

BOM TRABALHO 

Professora: Isabel Pinto 
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