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2.ª Ficha de avaliação                          MATEMÁTICA A                           11.º A        25-Novembro-2010 

1. O Diogo é estudante de um curso de Gestão Hoteleira. Para uma das disciplinas do curso, realizou um trabalho 

que consistiu na elaboração de um programa turístico. O programa turístico elaborado pelo Diogo incluía uma 

visita ao Porto e um passeio de barco no rio Douro. A fim de aproveitar o tempo disponível para as diversas 

actividades, o Diogo teve em conta que a duração da exposição solar varia ao longo do ano. 

Com base em dados do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, obteve os 

modelos que dão, aproximadamente, a hora a que o Sol nasceu, N, e a hora a que o sol se pôs, P, no Porto, em 

cada dia do ano de 2009: 

                                          

                                        

Considere que: 

 X representa a ordem do dia do ano, sendo                    

 O argumento da função seno está em radianos 

 A duração da exposição solar é dada por P(x)-N(x) 

 

1.1. Determine a duração da exposição solar no último dia do ano de 2009, no Porto, de acordo com os modelos 

apresentados. 

Apresente o resultado em horas e minutos, com os minutos arredondados às unidades. 

Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, mantenha, pelo menos, três casas decimais. 

Recorrendo às capacidades gráficas da sua calculadora, resolva as  questões 1.2 e 1.3: 

Na sua resposta, deve: 

 Reproduzir o gráfico da função, ou os gráficos das funções, que tiver necessidade de visualizar na 

calculadora, devidamente identificado(s), incluindo o referencial; 

 Assinalar e indicar as coordenadas dos pontos relevantes, com arredondamento às centésimas; 

1.2. Determine o número de dias do ano de 2009 nos quais, de acordo com os modelos apresentados, a duração 

da exposição solar, no Porto, foi superior a 10 horas. 

        1.3 Qual foi, em 2009, a ordem do dia do ano com maior duração de exposição solar, no Porto? 
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2. Na figura, estão representados, num referencial o.n. xOy, uma circunferência e o triângulo [ABO]. Sabe-se que: 

 A circunferência tem diâmetro [AO]; 

 O ponto A tem de coordenadas (2,0); 

 O vértice O do triângulo [ABO] coincide coma origem do referencial; 

 O ponto B desloca-se ao longo da circunferência superior. 

 

Para cada posição do ponto B, seja   a amplitude do ângulo AOB, com      
 

 
  

Resolva os três itens seguintes, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos. 

2.1. Mostre que o perímetro do triângulo [ABO] é dado em função de  , por                     

2.2. Resolva, em  , a equação             . 

 

3. Considere o rectângulo [ABCD] da figura, em que o ponto O é a intersecção das diagonais do rectângulo. 

Sabe-se que:                            . 

 

3.1. Calcule: 

3.1.1.                   

3.1.2.                    

3.1.3.                                  
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4. Num referencial o.n., considere os vectores           e           e as rectas r e s tais que:  

    
 

 
    e                             

4.1. Calcule         

4.2. Determine um vector perpendicular ao vector      e de norma 5. 

4.3. Determine o ângulo formado pelas rectas r e s, apresente o resultado aproximado às décimas do grau. 

 

 

FIM 

 

 

Professora 

Isabel Menezes Pinto 

 

Cotações: 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1 4.2 4.3 

15 20 20 15 20 15 15 20 15 20 25 

 

 

 

 

 

 

 


