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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. Considere o cubo, com 4cm de aresta, representado num referencial Oxyz. 

1.1. O lugar geométrico definido pela condição 44 −=∧= zx  é … 
              (A)                 (A)                 (A)                 (A)   o plano ABC                                (B)                        (B)                        (B)                        (B)     a recta BF                                    
              (C)               (C)               (C)               (C)  a recta AB                                                   (D)              (D)              (D)              (D)   a aresta [AB] 

 
1.2. A secção produzida no cubo pelo plano [EDB] é um: 

 
(A)  (A)  (A)  (A)  triângulo equilátero             (B)              (B)              (B)              (B) triângulo escaleno        (C)  (C)  (C)  (C)  quadrado                (D)  (D)  (D)  (D)  rectângulo    

 

2. Considere o ponto A(4,-1). O simétrico de A relativamente à recta y=2 é: 
 
 (A)   (A)   (A)   (A)   ( 2, 5)     (B) (B) (B) (B)      ( 4,5)              ((((C)      C)      C)      C)      (- 4,- 5)                        (D)                         (D)                         (D)                         (D) ( 0, -1 ) 
 

3. Uma condição, em 2IR , que define a região colorida é: 
 
 (A)  (A)  (A)  (A)        1−≤∧≤ yxy           (B)   (B)   (B)   (B)   1−≤∨≤ yxy   

            
   (C)  (C)  (C)  (C)  1−<∧≥ yxy                                                                     (D)  (D)  (D)  (D)  1−<∨≤ yxy  

 

 

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. No sólido temos duas pirâmides de vértice V, a pirâmide I de base [ABCD] e a pirâmide II de base  

[ EFGH]. Sabendo que a altura da pirâmide II é 
3

2
 da altura da pirâmide I  e que esta última tem 27 3

cm  de 

volume, indique o volume da pirâmide II 
 

(A) (A) (A) (A)      8     3
cm     

     

(B) (B) (B) (B)      18 3
cm  

     

 ((((C)      C)      C)      C)      40,5  3
cm   

 

 (D)(D)(D)(D)      9 3
cm    

 

GrGrGrGrupo IIupo IIupo IIupo 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. No referencial cartesiano da figura ao lado está representado um hexágono regular com centro na 

origem onde F tem de coordenadas ( -2, 4). A recta GH é 
perpendicular ao eixo Ox e contém o ponto E. O ponto G tem de 
coordenadas ( 2,2). Os vértices do hexágono pertencem a uma 
circunferência de centro O e raio [OF]. 

 
1.1. Determine as coordenadas dos restantes vértices do 

hexágono. 
 
1.2. Indique as coordenadas do ponto simétrico de F 

relativamente: 

 
1.2.1. à origem; 
 
1.2.2. ao eixo Ox; 

 
1.2.3. à bissectriz dos quadrantes pares. 
 

1.3.  Calcule a área do hexágono. 
 
1.4. Caracterize por uma condição a região colorida da figura. 
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2. No referencial estão representados um cubo e uma pirâmide de base [OABC]  

e vértice no centro da face [DEFG]. Sabe-se que a aresta do cubo tem 3 cm   
 

2.1. Determine as coordenadas dos outros vértices do prisma. 
 
2.2. Caracterize por uma condição: 

 
2.2.1. a recta BC; 
2.2.2. o plano ABC; 
 

2.3. Comente as seguintes afirmações: 

 
2.3.1. “As rectas BC e DG são não complanares”; 
2.3.2. “O plano BCV intersecta o plano DEF no ponto V “. 
2.3.3. “ A condição x=3 representa a recta DE”. 
 

2.4. Calcule a razão entre os volumes do cubo e da pirâmide.  
 

3. O António e o Nuno decidiram comprar uns Walkie-talkies para poderem comunicar entre si. Na loja, 
encontraram dois modelos A e B, com alcances diferentes 525 e 650 metros, 
respectivamente. 
Numa pequena composiçãoNuma pequena composiçãoNuma pequena composiçãoNuma pequena composição, responda às seguintes questões: 

 
� Calcule a área de alcance de cada um dos modelos e indique um valor 

arredondado das mesmas com duas casas decimais. 
� A decisão dos amigos sobre o modelo a apresentar depende, em primeiro 

lugar, do seu alcance se é suficiente para comunicarem quando se 
encontram em suas casas, e, em segundo lugar, do preço. 
Para tomar a decisão, fizeram o seguinte esquema com as informações de que dispunham. 

 
O António lembrou-se de que a largura da Rua do Sol é de 4 metros. 
Poderão os dois amigos optar pelo modelo mais barato? 
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  Formulário 

3

3

4

3

1

rV

hAVhAV

esfera

bpirâmidebprisma

π=

×=×=

 

 
Cotações 

Parte I II 

Questões 1.1;1.2;2;3;4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3 

Cotações 5 x 10 10 3 x10 10 10 10 2 x10 3 x10 1 20 
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