
 

V.S.F.F. 

10º ano Matemática A                                                                                                       V 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA COM 3º CICLO 

Duração da prova: 90 minutos                                        03 Março 2008 
PROVA ESCRITA DE MATEMÁTICA – A                                   10ºANO              Turma C 

VERSÃO 1 

 

Grupo IGrupo IGrupo IGrupo I    
• As setesetesetesete 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 a função f representada graficamente na figura.  

 
Relativamente às afirmações seguintes: 

I. 





−=

2

9
,4D e [ ]3,3−=′D  

II. Os zeros da função são: -2;-0,5. 
III. A função f é crescente e positiva no intervalo ] ]3,2  

 
Podemos afirmar que: 
(A) (A) (A) (A) Somente a II é verdadeira                                                 (B) (B) (B) (B) I e III são verdadeiras       
(C) (C) (C) (C) Somente a III é verdadeira                                                (D)(D)(D)(D) Somente a I é verdadeira 
                                  
 
 
 

 

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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2. Um depósito de água começou a ser esvaziado às 6 horas. Decorridas t horas após o início do 
esvaziamento, o volume da água, em m3, que se mantém no reservatório, é dado por V(t)=55-5t . A que 
horas ficou o depósito totalmente vazio? 

 
 (A)  (A)  (A)  (A)      15 horas                                (B) (B) (B) (B)    19 horas        ((((C)  C)  C)  C)  11 horas                                (D) (D) (D) (D) 17 horas 
 

3. Considere os vectores )2,4( −u e  ( )aav −,2 Os vectores u  e v  são colineares se: 

 

(A)(A)(A)(A)                 a= - 2               (B)       (B)       (B)       (B)       a= 2                    (C) (C) (C) (C) a= 4            (D(D(D(D)))) 22 −=∧= aa  
 
4. Considere a família de funções definida por y=mx+3 , 0≠m . Em relação às funções desta família, qual 

das seguintes afirmações é verdadeira verdadeira verdadeira verdadeira ? 
 
  (A)  (A)  (A)  (A)  Os gráficos são rectas horizontais 
    (B)   (B)   (B)   (B)   O ponto (0,3) é comum a todos os gráficos.        
    (C)   (C)   (C)   (C)   Se 0>m     , , , , as funções são estritamente    decrescentes                                            

    (D)    (D)    (D)    (D)        O contradomínio das funções desta família é    +IR     
 

5. Na figura, a região sombreada é definida por:  
 

(A) (A) (A) (A)          12
2222 ≤+∨≤+ yxyx           (B) (B) (B) (B)     14

2222 ≥+∧≤+ yxyx  

     
 

 ((((C)      C)      C)      C)      12
2222 ≤+∧≤+ yxyx                  (D)(D)(D)(D)    14

2222 ≤+∨≤+ yxyx    

 

6.As rectas de equação 1+−= xy e xy
4

1
=  são: 

(A)  (A)  (A)  (A)  concorrentes no ponto 








5

1
,

5

4
                                      (B(B(B(B)))) estritamente        paralelas                                                                              

(C) (C) (C) (C) perpendiculares                                                                                                                                                                                                                                                   (D)   (D)   (D)   (D) concorrentes no ponto 
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7. Indique qual das seguintes representações gráficas corresponde ao gráfico de uma função: 

 
(A)                                            (B)                                        (C)               (A)                                            (B)                                        (C)               (A)                                            (B)                                        (C)               (A)                                            (B)                                        (C)                                (D)                 (D)                 (D)                 (D)  
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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. Só deverá usar as potencialidades da calculadora gráfica calculadora gráfica calculadora gráfica calculadora gráfica 

caso esteja escrito no enunciado.caso esteja escrito no enunciado.caso esteja escrito no enunciado.caso esteja escrito no enunciado.    
Atenção: Atenção: Atenção: Atenção: quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, pretende-se sempre o valor exactovalor exactovalor exactovalor exacto. 

 
1. A Joana foi almoçar com o namorado e umas horas depois regressou a casa. 
 

1.1. Dos gráficos seguintes escolha aquele que pode ilustrar a relação entre o tempo decorrido desde 
que a Joana saiu para o restaurante e a distância do restaurante a sua casa. 

 
 
1.2. Explique a razão pela qual não escolheu cada um dos outros três gráficos. 

 
2. O Pedro participou na taça Trophic, organizada pelo clube Belomar. 

A competição consistia em cumprir três tarefas: 
• Mergulhar de uma prancha 
• Apanhar um anel metálico que estava que estava no fundo da 

piscina 
• Colocá-lo no cimo de um poste 
A prova termina quando o anel fosse colocado em cima do poste. O gráfico seguinte representa a 

altitude a que o Pedro se encontrava, relativamente ao solo, durante a realização da prova.  

 
2.1. Quanto tempo demorou o Pedro a cumprir a sua prova? 
2.2. Qual era a profundidade máxima da piscina? 
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2.3. Quanto tempo esteve o Pedro dentro de água? 

2.4. Descreva a prova do Pedro. 
2.5. Indique o domínio, o contradomínio e a imagem de 100. 
2.6. Indique um intervalo onde a função seja simultaneamente crescente e negativa. 
 

3. Na figura seguinte estão representadas duas rectas, r e s 
 

3.1. Determine a equação reduzidas das rectas r e s. 
 

3.2. Escreva uma condição que defina o triângulo [ABC]. 
 

3.3. Escreva uma equação vectorial da recta paralela à recta r e que 
contém a origem do referencial. 

 
 

4. Considere, num referencial, a recta t  de equação ( ) ( ) IRkkyx ∈−+−= ),2,1(2,3,  

 
4.1. A recta t é paralela à recta de equação y= -2x+3? Justifique a sua resposta. 
 
4.2. Escreva a equação reduzida da recta t. 

 
4.3. Determine os pontos de intersecção da recta t com os eixos coordenados. 

 

4.4. Determine IRa ∈ , de modo que o ponto ( )4,
2 −aaQ  pertença à recta t.   

 
Cotações 

Parte I II 

Questões  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

Cotações 7 x 9 3 14 2 3 5 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 

 

FIMFIMFIMFIM    

 
Bom Trabalho 

Professora: Isabel Pinto 


