
 

(Versão A) 

Na folha de respostas, indique claramente a versão do teste. A ausência desta indicação implicará a 

anulação do mesmo. 

 

Grupo I 

 

 

 As cinco questões deste grupo são de escolha múltipla. 

 Para cada uma delas são indicadas quatro alternativas, das quais só uma está correcta. 

 Escreva na folha de respostas a letra correspondente à alternativa que seleccionar para 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. 

 

1. O volume de um prisma pentagonal é de x  dm3. Para obter um prisma semelhante mas com 

um volume 8 vezes superior tem que se multiplicar as suas dimensões por: 

 

(A) 2         (B)  4          (C) 6    (D) 8  

 

 

2. Para que o ponto P  de coordenadas  kk 3,1  pertença à bissectriz dos quadrantes ímpares 

o valor de k  é: 

 

(A) 
2

1
           (B)  

4

1
          (C) 

2

1
   (D) 

4

1
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3. O conjunto de pontos representado na figura é definido pela condição: 

 

(A) xyy  2     (B) xyy  2  

(C) xyy  2     (D) xyy  2  

 

 

 

4. A condição 331  zyx  define num referencial o.m. do espaço: 

(A) um segmento de recta   (B) um ponto 

(C) uma recta     (D) um octante  

 

5. Num referencial o.m. no espaço, o plano que passa pelos pontos  4,3,2M ,  4,3,3N  e 

 2,3,2P :  

 

 (A) é paralelo ao plano yOz     (B) é paralelo ao plano xOy  

 (C) é paralelo ao plano xOz    (D) não  é   paralelo a  nenhum  dos planos         

                                                                                coordenados  
              

 

 

Grupo II 

 

 

 

 
 

1. No seguinte referencial o.m.  está  representado o quadrado  ABCD  de área 
249m .  Sabe-se     

    ainda que A  tem de coordenadas  2,1 . 

 

1.1 Determine as coordenadas dos restantes vértices. 
 

    1.2 Identifique   as   coordenadas   dos  vértices  do  quadrado 

          '''' DCBA , simétrico  do  quadrado  ABCD , relativamente 

          à recta 2x . 

 

1.3 Escreva  uma  condição  que  defina  a   região  do  plano  

  correspondente ao interior do quadrado, excluindo a fronteira. 

Nas questões deste grupo apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando os cálculos ou esquemas que tiver que efectuar e todas as 
justificações necessárias. 

Atenção: quando não é indicada a aproximação que se pede para um resultado, pretende-se sempre o valor exacto. 

 

 

 



2. Observe a figura onde, num referencial o.m., está representado um cubo de aresta 6 cm. 

    Os pontos O, M e N são pontos médios das arestas a que pertencem.  
 

 

2.1 Indique as coordenadas dos vértices do cubo. 
 

2.2 Escreva as coordenadas do ponto simétrico de B  

em relação ao plano yOz . 

2.3 Indique uma equação: 

2.3.1 do plano EHD ; 

2.3.2 da recta FB . 
 

 2.4  Desenhe a secção determinada pelo plano ADN  e  

        calcule o valor da sua área. 

 
 
 

3. Considere a circunferência definida pela equação 0246822  yxyx . 

     3.1 Determine as coordenadas do centro e raio da circunferência. 

    3.2 Indique a posição do ponto  1,2P  relativamente à circunferência. 

    3.3 Escreva a equação  de  uma circunferência  concêntrica com a dada e que passe pelo ponto  
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1
,0 . 

 
 

 

 

 

 

 

4. A D. Judite foi ao supermercado fazer as compras para a ceia de Natal e 

decidiu comprar dez pacotes de sumo com a forma de paralelepípedo e 

cujas dimensões estão indicadas na figura. 

Para transportar os dez pacotes, ela arranjou uma caixa, com tampa, 

com 50 cm de comprimento, 25 cm de largura e 8 cm de altura. 

Conseguirá transportar todos os pacotes de sumo na caixa? Numa 

pequena composição, justifique a sua resposta. 

 
 

 

 
 

 

FIM 



Formulário: 

 

Volume paralelepípedo = Área da base   Altura  Volume cubo = Área da base   Altura 

 

COTAÇÕES 

 

     Grupo I …………………………………………………………………………….. 45 pontos  

Cada resposta certa…………………………………  9 pontos 

Cada questão não respondida ou anulada …….…  0 pontos  

 

     Grupo II ………………………………………………………..…………………. 155 pontos 

 

1. …………………………………………..……….....  35 pontos 

                  1.1 ……...……………..………   9 pontos 

                     1.2 …………………………….  12 pontos 

                     1.3 …………………………….  14 pontos 

 

2. …………………………………………..……….....  55 pontos 

                     2.1 ……...……………..………  16 pontos 

                     2.2 …………………………….    5 pontos 

                     2.3 …………………………….  14 pontos 

                             2.3.1 ………...  7 pontos 

                             2.3.2 ………...  7 pontos 

                     2.3 …………………………….  20 pontos 

 

3. …………………………………………..……….....  40 pontos 

                    3.1 ……...……………..………  14 pontos 

                                          3.2 …………………………….    8 pontos  

                                          3.2 …………………………….  18 pontos  

 

4. …………………………………………..……….....  25 pontos 

               

 

      TOTAL  …………………………………………………………………….…  200 pontos 


