
Página 1 de 4 

        Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 
 

Ficha de Trabalho de Matemática do 8º ano – N.º16 

Assunto: Preparação para a ficha de Avaliação de Matemática 

Lições nº ____ e ____                     Data:   /   /2010 
 

Apresentação dos Conteúdos e Objectivos para o 2º Teste de Avaliação de 
Matemática 

 

Data da Realização: 
   ____ / 12 / 2010  
Duração: 90 minutos 

  Material necessário: material de escrita (esferográfica de cor azul ou preta) 
e máquina de calcular científica. Não é permitido o uso de tinta correctora. 

Conteúdos Objectivos 

 

� Geometria  

 

� Calcular áreas de figuras, utilizando a decomposição, sempre que se 
verifique necessário;   

� Utilizar valores exactos e aproximados; 
� Utilizar estratégias de resolução de problemas e interpretar resultados. 

 
 
� Equações do 1º grau: 

⇒ Equações literais. 

⇒ Equações com 
denominadores. 

� Interpretar o enunciado de um problema; 

� Traduzir um problema por meio de uma equação; 

� Procurar soluções de uma equação; 

� Escrever o enunciado de um problema que possa ser traduzido por uma 

equação dada; 

� Resolver equações do 1º grau a uma incógnita; 

� Resolver equações literais, nomeadamente fórmulas usadas em outras 

disciplinas, em ordem a uma das incógnitas. 

 

� Sequências 

 

� Descobrir relações entre números; 
� Continuar sequências simples de números divisores, múltiplos, quadrados, 
cubos, potências de um número. 
 

 

� Funções 

 

� Representar pontos no referencial cartesiano e indicar coordenadas de 

pontos. 

� Dar exemplos de correspondências na Matemática, noutras ciências ou em 

situações da vida real, identificando as que são funções. 
 
 

� Deves também saber: Resolver problemas de estratégia e comunicar, por escrito, as estratégias e os 
procedimentos usados na resolução de problemas. Em todas as questões, deves apresentar todas as 
justificações, explicações e os cálculos que sustentem a tua resposta. 
 
 
 

 
 

� Por onde deves estudar: caderno diário (de Matemática e de Estudo Acompanhado), fichas de trabalho, 
actividades e manual adoptado. 
 

 
 

Depois de estudares bem a matéria leccionada, resolve: 
 

1. Considera, na figura, o quadrado [ABCD], cujo perímetro é 32 

cm. Os quartos de círculo têm por raio metade do lado do 

quadrado. Determina a área da parte colorida com erro inferior 

a 0,01. Redige uma composição da descrição da resolução 

deste problema. Não te esqueças de utilizar o valor exacto nos 

cálculos intermédios, fazendo apenas o arredondamento no 

final.  

 

2. Num círculo de raio r, sejam d o diâmetro, P o perímetro e A a área. Qual das 

seguintes igualdades não é verdadeira? Indica todos os cálculos que efectuares. 
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3. Na figura está representado um aquário cujas 

dimensões são 40 cm, 60 cm e 80 cm. Tem 

água até  da sua altura. 

a) Calcula a área total de vidro no aquário. 

b) Calcula o volume de água no aquário. 

 

 

4. Um canalizador cobra pelo seu trabalho ao domicílio uma taxa de 

3,75€ acrescida de 7€ por cada hora de trabalho.  

a) Representa por meio de uma equação, o custo (V) que 

relaciona o número de horas de trabalho diário, t, com o valor 

a pagar, eu euros, pelo cliente.  

b) Um cliente pagou pelo serviço do canalizador 16€. Quantas 

horas trabalhou o canalizador? 

 

5. A equação  é: 

(A) Possível e indeterminada. (B) Possível e determinada com . 

(C) Impossível com .  (D) Possível e determinada com . 

 

6. O Alberto tem 48 moedas de 0,20€ e 0,50€ num total de 18€. Quantas 

moedas de cada tipo tem o Alberto? 

 

7. A figura representa a vista lateral de uma casa. 

a) Determina a área da parede sem janela. Apresenta 

todos os cálculos efectuados. 

b) Se uma lata de tinta dá para pintar 1,8 m2, quantas 

latas serão precisas para pintar a parede? Justifica a tua 

resposta. 

 

8. Resolve a equação: . 

9. No refeitório da escola encontravam-se várias pessoas a almoçar. O Hélder 

resolveu contá-los e chegou à conclusão que  eram professoras,  eram alunos 

e que havia apenas dois professores. 

a) Quantas pessoas estavam a almoçar no refeitório? 

b) Quantas professoras e quantos alunos estavam a almoçar? 

 

10. Cada prisma obtém-se empilhando cubos do mesmo tamanho, brancos e 

cinzentos, seguindo a regra sugerida pela figura. 
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a) Para construir o prisma 4 desta sequência, quantos cubos cinzentos são 

necessários? 

b) Justifica a que a afirmação que se segue é verdadeira. “O número total de 

cubos (brancos e cinzentos) necessários para construir qualquer prisma 

desta sequência é par”. 

c) Seja n o número total de cubos (brancos e cinzentos) de um prisma desta 

sequência. De entre as expressões que se seguem, indica a letra 

correspondente à expressão que permite calcular o número de cubos 

cinzentos desse prisma. Justifica. 

(A)   (B)   (C)   (D)  

 

11. A classificação final (c) de um aluno depende da média final dos testes (m) que 

fez durante o ano e da classificação (f) do exame final. A fórmula que determina c 

é: , em que a classificação do exame final (f) conta duas vezes mais 

que a classificação (m). 

a) Se a Ana teve média  nos testes e necessita de  para entrar 

no curso que escolheu, quanto precisa de tirar no teste final (f)? 

b) Mostra que . 

 

12. Na figura estão representados um quadrado e dois semicírculos iguais. 

O perímetro do quadrado da figura é 24 cm. Determina o valor exacto 

da área da região colorida do quadrado.  

 

 

13. Determina a amplitude de cada um dos três ângulos internos de um triângulo, 

sabendo que o primeiro tem uma amplitude de  do segundo e o terceiro ângulo 

tem mais 20º que o segundo. 
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14. Um reservatório de água tem a sua forma e as dimensões indicadas na 

figura. Determina a sua capacidade em litros, apresentando o resultado 

arredondado às unidades.  

 

 

 

 

 

15. Sempre que ligamos o computador, a televisão, uma lâmpada ou a 

torradeira eléctrica, estamos a consumir energia. A quantidade de energia 

(E), em watts/hora (Wh), é dada pela fórmula: , em que: 

• P é a potência consumida, em Watts (W); 

• t é o tempo de utilização em horas. 

a) Em casa do Pedro, a televisão está ligada, em média, 6 horas por dia. A 

família do Pedro costuma desligar a televisão no comando e deixá-la no 

modo stand-by, o que reduz para 5 W a sua potência. Que quantidade de 

energia pouparia a família do Pedro por semana, se desligasse a televisão 

sem recorrer ao comando? 

b) A família do Pedro ausenta-se todos os anos durante o mês de Agosto. 

Quando recebeu a conta da electricidade, o pai do Pedro reparou que tinha 

havido um consumo de energia de 2,16 Kwh nesse período de tempo. O 

Pedro lembrou-se então de que o detector de movimento tinha sido o 

único aparelho que ficara ligado. Qual é a potência do detector de 

movimento? Indica todos os cálculos que efectuares. 

 

16. Determina a amplitude dos ângulos x e y, no triângulo, ao lado, 

sabendo que é isósceles.  

 

 

 

17. Na figura, está representado um projecto de uma escultura para 

colocar no jardim de uma escola. A escultura é constituída por uma 

esfera e por um cubo. A esfera vai ser fixada no centro da face 

superior do cubo, cuja aresta será de 1 metro. A altura total da 

escultura será de 2 metros. Após a fase de projecto, fez-se um molde 

da escultura, para encher de betão e gravilha. Qual é a quantidade 

aproximada, às centésimas, da mistura de betão e gravilha para 

encher o molde?  

Bom Trabalho!   

PM II 2010/2011 


