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Matemática A – 12º ano 

3ª Actividade para avaliação                                               29 de Janeiro  de 2010 
12ºA                                                                                             Duração da Prova: 45 minutos  
 

Apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver de efectuar e todas as 
justificações necessárias.  

Atenção: Quando para um resultado, não é pedida aproximação, pretende-se sempre o valor exacto. 

1. Seja  g   a função definida por ( ) xxg

1

32 −=  

1.1. Determine o zero da função. 

1.2. Caracterize a função 
1−g , inversa da função g . 

2.  Considere a função f definida por ( ) ( ) 11ln 2
−−= xxf  

Recorrendo a métodos analíticos  

2.1. Determine o domínio de f. 

2.2. Determine os zeros da função. 

2.3. Resolva em IR a inequação ( ) 1−≤xf . 

 

3. Em determinada espécie de árvores destinadas à industria da madeira, o diâmetro médio  

d  do tronco, em centímetros, está relacionado com o número  T  de anos decorridos após 

a plantação através da igualdade:      ddT 2log3,46,4)( +−=  

 

3.1.  Exprima  d  em função de  T . 

3.2. Qual é o diâmetro médio das árvores na altura da plantação? (Utilize métodos 

analíticos na resolução do problema e apresente o resultado com aproximação ás 

décimas do centímetro.) 

3.3. Verifique que para qualquer valor de  d  . a diferença ( )dTdT −)2(  é constante. 

Determine essa constante e interprete o seu valor no contexto do problema. 

3.4. Admitindo que as árvores são cortadas quando o diâmetro médio do tronco atinge os 

25 centímetros, utilizando métodos analíticos, determine o número de anos, com 

aproximação às unidades, que decorre entre a plantação e o corte das árvores,       

 

FIM 

Cotações 

Questão 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3,3 3.4 

Cotação 20 30 20 20 20 20 20 30 20 
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