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2.ª Ficha de Avaliação                            MATEMÁTICA A                         10.º F        18-Novembro-2010 

Proposta de resolução 

1. Considere o triângulo [ABC] representado no referencial cartesiano o.m. da figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Escreva as coordenadas de todos os vértices.          A(-2,-2); B(-2,4); C(4,4) 

1.2. Indique as coordenadas do simétrico do ponto B em relação: 

1.2.1.  à origem do referencial; (2, -4) 

1.2.2. à bissectriz dos quadrantes ímpares. (4,-2) 

1.3. Calcule o valor exacto do perímetro do triângulo. 

                          

                 

1.4. Os lados do triângulo e o interior são constituídos por um conjunto de pontos do plano. Defina o lugar 

geométrico desses pontos através de uma condição. 

             

2. Observe a figura ao lado. 

       Escreva, em   , uma condição que defina a região do plano sombreada na figura. 
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3. Represente, num referencial  o.m., a região do plano definida por: 

3.1.                 

                     

3.2.                                       
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4. Na figura está representado, em referencial o.m. Oxyz, um cubo [ABCDEFGH].  

Tal como a figura sugere: 

A face [EFGH] é paralela ao plano xOy; 

A face [DCGH] é paralela ao plano xOz; 

O ponto B tem coordenadas ( 0,0,5); 

O ponto P pertence ao segmento [AD] e tem ordenada 2; 

A aresta do cubo é igual a 3 unidades. 

 

4.1. Usando os vértices do cubo, indique, se possível: 

4.1.1. Uma recta estritamente paralela ao plano ABC; EH 

4.1.2. Uma recta secante e não perpendicular ao plano ABC; AH 

4.1.3. Dois planos perpendiculares; ABC e ADE 

4.1.4. Uma recta não complanar e perpendicular  à recta AC. DH 

4.2. Indique as coordenadas: 
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4.2.1. de todos os vértices do cubo e do ponto P; 

A( 3,0,5); C( 0,3,5); D(3,3,5); E(3,0,2); F(0,0,2); G(0,3,2); H(3,3,2) e P(3,2,5) 

4.2.2. do simétrico do simétrico de C em relação ao eixo Oz. (0,-3,5) 

4.3. Escreva a equação do plano BCG. X=0 

4.4. Defina por uma condição a recta EH.         

4.5. Caracterize por uma condição a aresta [DH].               

4.6. Desenhe na figura, a lápis, a secção produzida no cubo pelo plano [BPF] e determine a área da figura 

desenhada. 

 

                         

       

 


