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

Data da Realização : 
   ____ / 12 / 2008  
Duração: 90 minutos 

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

Conteúdos Objectivos 

� Geometria 

 

� Identificar, em situações concretas, planos paralelos, rectas complanares a um 

plano, rectas concorrentes com um plano e rectas contidas num plano; 

� Utilizar as relações entre ângulos de lados paralelos, ângulos internos e externos 

de um triângulo na justificação de raciocínios; 

� Usar as propriedades dos paralelogramos na justificação de raciocínios; 

� Analisar figuras, formulando hipóteses; 

� Discutir estratégias de resolução de problemas e interpretar resultados; 

� Relacionar diferentes tipos de triângulos ou de paralelogramos com a existência 

de eixos de simetria; 

� Calcular áreas e volumes. 

 
 
� 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. 

 
� Conceito de função 

⇒ Tabelas. 

⇒ Gráficos. 

⇒ Funções definidas por 
uma expressão analítica 

⇒ Funções cujos gráficos 
são rectas 

 

� Dar exemplos de correspondências na Matemática, noutras ciências ou em 
situações da vida real, identificando as que são funções. 
� Identificar, numa função, domínio e contradomínio, reconhecendo objecto e 
imagem. 
� Reconhecer uma função. 
� ler, interpretar e analisar gráficos. 
� Saber definir uma função através de tabelas, gráficos; esquemas e expressões 
analíticas. 
� Reconhecer gráficos de Proporcionalidade Directa. 
� Escrever expressões analíticas mediante informações veiculadas por tabelas, 
esquemas e/ou gráficos. 
� Calcular objectos e imagens a partir da expressão analítica de uma função. 
� Através do gráfico de uma função afim ou linear, escrever a sua expressão 
analítica. 

���� 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 e 
manual adoptado. 

 

Depois de estudares bem a matéria leccionada, resolve: 

1. Resolve a seguinte equação e classifica-a.  . 

 

2. A máquina de lavar a roupa da Maria avariou. 

Pelo telefone, ligou para uma empresa especializada em arranjo de máquinas. O custo do arranjo seria 25 

euros para a deslocação da máquina mais 10 euros por hora de trabalho. 

2.1. Escreve uma equação que traduza o custo do arranjo da máquina de lavar roupa. 



2.2. Se a máquina levou 6 horas a arranjar, quanto pagou a Maria? 

2.3. Se a Maria pagou pelo arranjo da máquina 55 euros, quantas horas levou a máquina a arranjar? 

 

3. Considera as funções xxf
2

1
)( −=    e   xxg 31)( +−= . 

3.1. Alguma das funções é de proporcionalidade directa? Justifica a tua resposta. 
3.2. Calcula: 

(a)A imagem de -6 por meio de f   
(b)  x tal que 7)( −=xg  . 

3.3. Representa graficamente a função g. 
 

4. Considera a função 43)( +−= xxg . 

4.1. Determina )2(g .    4.2. Calcula 1)( =xg  

4.3. O ponto de coordenadas ( )8,4  pertence ao gráfico da função? Justifica. 

4.4. Quais são os pontos de intersecção do gráfico da função g   com o eixo das ordenadas? Justifica. 

4.5. Resolve a condição 0)( =xg .  4.6. Representa a função graficamente. 

 
 
5. Por vezes, o comprimento da diagonal do ecrã de um televisor 

é indicado em polegadas. No gráfico que se segue, pode ver a 

relação aproximada existente entre esta unidade e o centímetro. 

Indica a letra correspondente à igualdade que permite 

calcular a diagonal do ecrã de um televisor, em centímetros ( c ) , 

dado o comprimento em polegadas ( p ) .  

Deves apresentar todos os cálculos que sustentem a tua 

resposta. 

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

 

6. Considera a recta r de equação y = 3x + 5. Indica, justificando cuidadosamente, a equação da recta que é paralela à 

recta r : 

(A) y = - 3x + 5   (B) y = 2x + 5   (C) y = 3x – 2  (D) y = 5 

 

7. Um canalizador cobra pelo seu trabalho ao domicílio uma taxa de 3,75 € acrescida de 7€  por cada 

hora de trabalho. 

7.1. Representa por uma expressão analítica a função V  que relaciona o número de horas de 

trabalho diário , t , com o valor a pagar, em euros, pelo cliente. 

7.2. Um cliente pagou pelo serviço do canalizador 16 €. Quantas horas trabalhou o canalizador? 

 

 

8. Na prospecção geotérmica, fazem-se furos de grande profundidade para se obterem perfis de temperatura. Os 

geólogos analisam esses dados com vista à instalação de centrais geotérmicas. A tabela seguinte relaciona a 

profundidade, em hectómetros, com a temperatura, em graus Celsius. 
 

 

 
 

8.1. Justifica a afirmação: “A temperatura é função da profundidade.” 

8.2. Representa graficamente a função, assinalando nos eixos, as respectivas variáveis e valores. 

8.3. Escreve a expressão algébrica que relaciona a profundidade, p, com a temperatura, t. 

 

Profundidade (p) 0 1 2 3 

Temperatura (t) 150 250 350 450 



9. Representa por uma expressão analítica cada uma das funções cujo gráfico consta na figura seguinte, indicando, em 

cada caso, se se trata de uma função afim, linear, ou constante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. O gráfico que se segue mostra como o preço, em 
cêntimos, a pagar pelo envio de correspondência, em 
correio normal, para o território nacional, está 
relacionado com o peso, em gramas, dessa 
correspondência. 
10.1. Para enviar um envelope por correio, com o 
convite para a sua festa de aniversário, a Maria teve 
de pagar 30 cêntimos. Escreve um valor possível 

para o peso, em gramas, desta correspondência. 
 
10.2. As duas primas gémeas da Maria vão enviar-lhe, cada uma, um 
cartão de aniversário por correio. O cartão que uma delas escolheu pesa 
16 g, e o cartão que a outra escolheu pesa 19 g. 
Cada uma tem um envelope que pesa 2 g, oferecido na compra do 
respectivo cartão. 
Para economizar dinheiro, no envio desta correspondência, deverão as gémeas enviar os dois cartões de aniversário em 
envelopes separados, ou num único envelope? Mostra como obtiveste a tua resposta. 
 
 
11. Na fotografia abaixo (figura A), podes ver o teleférico do Parque das Nações. A seu lado, na figura B, está 
representado um esquema do circuito (visto de cima) efectuado por uma cabina do teleférico. 
 
 
 
 
 
 
 
Uma cabina parte do ponto A, passa por B e regressa ao ponto A, sem efectuar paragens durante este percurso. 
Sejam: 

- t o tempo que decorre desde o instante em que a cabina parte do ponto A; 
- d a distância dessa cabina ao ponto A. 

Qual dos gráficos seguintes poderá representar a relação entre t e d.? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

12.1 Determina a área da parede sem janela. Apresenta todos os cálculos 
efectuados. 
12.2 Se uma lata de tinta dá para pintar 1,8m2, quantas latas serão precisas para 
pintar a parede? Justifica a tua resposta. 

 
 
 
13. Na fotografia (figura A), podes observar um dos vulcões de água da Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações, 
em Lisboa. Estes vulcões expelem, periodicamente, jactos de água. 
Na figura B, está representado um cone de revolução. 
A parte sombreada desta figura é um esquema do sólido que serviu de base à construção do vulcão de água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    As medidas de comprimento indicadas estão expressas em metros. 1,8 m e 0,6 m são os comprimentos dos raios das 
duas circunferências. A altura do cone é 6 m. 
    Determina, em metros cúbicos, o volume do sólido representado no esquema a sombreado. (Se a tua calculadora não 
possui a tecla � , utiliza o valor aproximado 3,14) 
    Indica o resultado arredondado às unidades e apresenta todos os cálculos que efectuares. Sempre que, nos cálculos 
intermédios, procederes a arredondamentos, conserva duas casas decimais. 
 
 
14. Observa a figura ao lado. 

a) Indica duas faces contidas em planos paralelos. 
b) Qual a posição relativa entre os planos que contêm as faces ABFE e 

EFGH? 
c) Qual a posição da recta FA relativamente às bases? 
d) Indica duas rectas complanares paralelas. 
e) Indica duas rectas complanares concorrentes. 
f) Indica duas rectas não complanares. 

 
 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 
 


