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ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA COM 3º CICLO 
Duração da prova: 90 minutos                                                                                             29  Janeiro  2008 
PROVA ESCRITA DE MATEMÁTICA – A                                   10ºANO              Turma Q 

 

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. A figura representa um triângulo equilátero dividido em quatro 
triângulos geometricamente iguais. Um vector igual a 

EBEFAB −+  

 

              (A)                     (A)                     (A)                     (A)       AC                     (B)                        (B)                        (B)                        (B)                FE         

                                

              (C)               (C)               (C)               (C)               DE                  (D)                  (D)                  (D)                  (D)       FA  

 

 

2.  O vector u representado na figura ao lado pode ser designado por: 

(A) (A) (A) (A)  jiu 36 −−=    

               

(B) (B) (B) (B)     jiu 36 −=   

               

(C)     (C)     (C)     (C)     jiu 36 +−=  

    

(D)(D)(D)(D)     jiu 36 +=    

 

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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3. Qual  das seguintes afirmações é falsafalsafalsafalsa? 

 
     (A)      (A)      (A)      (A)        O plano de equação z=8 é  paralelo ao eixo    Ox                                                                                                              
     (B)    (B)    (B)    (B)        A    recta de equação   80 =∧= zx  é perpendicular a xOz    

     (C)        (C)        (C)        (C)     O plano de equação y= - 2 contém o ponto de coordenadas ( )2;2;1 −                     

        (D)(D)(D)(D)     A recta de equações 32 =∧= yx é paralela ao eixo OX. 

 

4. Considere os vectores ( )3,2 −=u  e ( )7,3 +−= xxv . Para que os vectores sejam colineares, 

o valor de x é: 
 
                                            (A) (A) (A) (A)    2                             (B) (B) (B) (B)         -1                              (C) (C) (C) (C)   5                           (D)  (D)  (D)  (D)         - 10           
 

5. Considere um referencial cartesiano xOy. Qual das seguintes condições define o lugar geométrico 
dos pontos do plano em que a sua distância ao ponto C ( -2,1) é inferior a 3? 
 

 (A)   (A)   (A)   (A)       ( ) ( ) 312
22

<−++ yx                                                                                                              (B)    (B)    (B)    (B)  ( ) ( ) 312
22

<++− yx                                                         

                            (C)                (C)                (C)                (C)              ( ) ( ) 912
22

<−++ yx                               ( D)   ( D)   ( D)   ( D)                 ( ) ( ) 912
22

<++− yx     

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. Na figura está representado, em referencial o.n. Oxyz, um poliedro com 8 faces, que pode ser 

decomposto num cubo e em uma pirâmide quadrangular regular . 
Sabe-se que: 
• O vértice O do poliedro é a origem do origem do referencial; 
• O vértice B do poliedro tem de coordenadas (2,2,2); 
• A altura da pirâmide é igual ao comprimento da aresta do cubo. 

1.1. Escreva as coordenadas dos restantes vértices do poliedro. 
1.2. Calcule, usando as letras da figura: 

1.2.1. BCE +  

1.2.2. JBGCOF −+  

1.3. Calcule a norma do vector EJ . 
1.4. Escreva uma condição que defina o plano mediador do segmento 

de recta [EC]. 

1.5. Calcule as coordenadas do ponto OFBP
2

3
+=   

1.6. Defina por uma condição: 
1.6.1.  a recta AE;                                                      1.6.2 o plano CBF. 
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2. Na figura está representado, em referencial xOy, um quadrado de 4 cm lado cujo centro é a origem do 

referencial. Indique uma condição que defina a região sombreada do 
plano. 

 
 
 
3. Num determinado referencial as coordenadas dos navios A, B e C, em 

milhas, são as indicadas na figura.  
 

3.1. Calcule a distância entre os navios B e C. 
 

3.2. O Navio B lança uma mensagem de socorro. 
Qual dos navios, A ou C, poderá prestar um 
auxílio mais rápido, admitindo que se 
deslocam à mesma velocidade? Justifique a 
sua resposta. 

 
3.3. O navio B começou a derramar crude que transportava criando em volta dele uma mancha circular. 

Calcule a área ( aproximada às unidades) dessa mancha no momento em que atinge o barco C.  

FIMFIMFIMFIM    
Cotações 

Grupo I   50 pontos 

 Cada resposta certa 10 pontos  

 Cada resposta errada 0 pontos  

 Cada item não respondido 

ou anulado 

0 pontos  

    

Grupo II   150 pontos 

1……………………...   75 pontos 

 1.1…………………… 10 pontos  

 1.2.1…………………… 5 pontos  

 1.2.2………………… 5 pontos  

 1.3……..……………… 10 pontos  

 1.4…………………… 25 pontos  

 1.5…………………… 10 pontos  

 1.6.1…………………. 5 pontos  

 1.6.2…………………. 5 pontos  

2……………………...   20 pontos 

3…………………………   55 pontos 

 3.1…………………… 15 pontos  

 3.2…………………. 25 pontos  

 3.3…………………. 15 pontos  

Total   200 pontos 

Bom Trabalho 
Professora: Jtbcfm!Qjoup 

 


