
Ficha de Reforço de preparação para o mini-teste: 

 Estuda bem os teus apontamentos do teu caderno de Matemática e resolve todos os 

exercícios do teu manual. Testa os teus conhecimentos, resolvendo os seguintes exercícios 

desta ficha de trabalho. Se sentires dificuldade, não podes desistir de resolver! Recorre ao 

teu manual e lê de novo a matéria de forma a esclarecer as tuas dúvidas. Lembra que só se 

evolui em Matemática com muito trabalho individual!!                          Bom Trabalho!!! 

 

1. No quadrado da figura, M e N são pontos médios de [DC] e de [BC] e   . 

Determina a área do triângulo isósceles [AMN], por dois processos diferentes. 

 

2. Na figura está representado um quadrado [ABCD], de 

lado 6 cm. O ponto E desloca-se sobre o lado [AB] e o 

ponto F desloca-se sobre o lado [AD], de tal forma que se 

tem sempre . 

Considere que neste momento o ponto E situa-se em [AB]  

de tal forma que . 

Determina: 

2.1. O perímetro do quadrilátero [FAEC]. 

2.2. Determine a área da zona colorida. 

 

3. Observa a figura. 

3.1. Mostra que os triângulos [ABC] e [ADE] são semelhantes. 

3.2. Determina, em centímetros, a medida de AD . 

3.3. Determina, em centímetros, a medida de AB  

 

 

4. Um recipiente para azeite, fabricado em inox, tem a forma de um cone recto 

invertido, medindo o raio da base 3 metros e a altura 4 metros. Numa escala que o 

recipiente tem do lado direito pode ler-se que o azeite atinge os 3,5 metros. 

Pretende-se esvaziar o azeite através de uma torneira situada na base, para fazer 

uma lavagem ao recipiente. Sabendo que a torneira debita 9 

litros por minuto e que foi aberta às 12 horas de segunda-

feira, determine quando estará o recipiente vazio.  

Justifique a tua resposta, redigindo uma composição com a 

explicação.  

 

 

Bom Trabalho! 
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