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Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Lousada 
PM  Ano lectivo 2008/2009 
 
Ficha de Trabalho de Matemática nº _______          Data: ______________ 
Tema: Preparação para o 5º Teste de Avaliação – Segunda Parte 
Nome: __________________________________________________________                 Nº ____   Turma _____ 
 
 

Esta ficha de trabalho constituiu a segunda parte da ficha de trabalho de preparação para o teste da 
Intermédio da Gave, do dia 30 de Abril. Caso surgem dúvidas durante a resolução desta ficha de trabalho, 
recorre ao teu caderno de Matemática e ao manual, para esclareceres as dúvidas. Lembra-te que o 
trabalho autónomo é um passo para o sucesso em Matemática. 

 

 
1. A sequência de prismas 
Cada prisma obtém-se empilhando cubos do mesmo tamanho, brancos e cinzentos, seguindo a regra sugerida 
pela figura. 
 
(a) Para construir o prisma 4 desta sequência, quantos 
cubos cinzentos são necessários? 
(b) Justifica 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) n – 8   (B) 2n – 4   (C) 4n    (D) n - 4 
 

2. A factura da EDP 
O gráfico seguinte, retirado de uma factura da EDP, mostra a 
facturação mensal, em euros, correspondente ao consumo de energia 
eléctrica, ao longo do ano de 2003, em casa da família Costa. 
 

(a) Como podes observar, a EDP indicou, na factura, o gasto médio 
diário desta família (1,21 euros). Explica como poderá 
ter sido feito o cálculo do valor indicado. 
 

(b) O consumo de energia (E), em quilowatt-hora, de 
qualquer electrodoméstico é função da sua potência 
(P), em quilowatt, e do tempo (t), de funcionamento, 
em horas, de acordo com a seguinte 
fórmula: E P t= × . 
Durante o mês de Dezembro de 2003, o aquecedor da família Costa funcionou, em média, três horas por dia. 
Este aquecedor, único meio de aquecimento utilizado por esta família, tem 1,2 quilowatt de potência. Sabe-se 
ainda que o preço a pagar à EDP, por cada quilowatt-hora de consumo, é de 0,0945 euros. Determina a 
percentagem da despesa em aquecimento, relativamente ao total pago pela família Costa no mês de 
Dezembro de 2003, em energia eléctrica. Apresenta o resultado arredondado às unidades. 

3. Escreve o número 
1

216
 na forma de uma potência de base 6.  

 

4. O horto do Sr. Ramos 
O Sr. Ramos tem um horto e foi-lhe feita a seguinte encomenda: “Queria que o senhor me 
formasse o maior número de ramos, contendo todos eles o mesmo número de flores, rosas, 
cravos e tulipas”. O Sr. Ramos contou 120 tulipas, 168 cravos e 264 rosas.  
(a) Quantos ramos recebeu o cliente?  (b) Como estava composto cada ramo? 
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5. O jardim quadrado 
Na figura está representado um jardim com a forma de um quadrado. Uma das 
diagonais do quadrado tem 50 m de comprimento. À volta do jardim há um 
passeio de largura constante, formando um jardim de 60 m de lado. 
Determina com duas casas decimais: 
(a) a largura do passeio.  (b) a área do passeio. 

 
 

6. Mais um problema de Geometria 
 

Na figura que se segue, os vértices do quadrado [IJKL] são os pontos 
médios das semi-diagonais do quadrado [ABEF]. A intersecção das 
diagonais dos dois quadrados é o ponto O. Os lados [CD] e [HG] do 
rectângulo [HCDG] são paralelos aos lados [BE] e [AF] do quadrado 
[ABEF] e [CD] mede o triplo de [BC]. 
 

(a) Qual é a amplitude do ângulo EAB? 
(b) Sabendo que a medida da área do quadrado [ABEF] é 64, calcula a medida do comprimento do segmento 
de recta [OB]. Na tua resposta, escreve o resultado arredondado às décimas. 
 

(c) Em relação à figura, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
(A)  O triângulo [AOB] é escaleno.  (B) O triângulo [AOB] é acutângulo. 
(C) O trapézio [ACDE] é isósceles.  (D) O trapézio [ACDE] é rectângulo. 

 

7. O trajecto 
Na figura está representado o trajecto de um ponto P. 
O ponto P iniciou o seu percurso em E e só parou em D, tendo passado por B e 
por C. Para cada posição do ponto P, seja t o tempo decorrido desde o início do 
percurso e seja d a distância do ponto P ao ponto E. 
Qual dos gráficos seguintes pode relacionar correctamente as variáveis t e d ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. O televisor e a Matemática 
 Diz-se que o ecrã de um televisor tem formato «4:3» quando é semelhante a um rectângulo com 4 cm de 
comprimento e 3 cm de largura. O ecrã do televisor do Miguel tem formato «4:3», e a sua diagonal mede 70 
cm. Determina o comprimento e a largura do ecrã. Apresente todos os cálculos que efectuares e, na tua 
resposta, indica a unidade de medida.      Exame Nacional de 9º de 2007 
 

9. A construção de um triângulo 
Considere um triângulo equilátero que tem 6 cm de lado. Recorrendo a material de desenho e de medição, 
constrói a ampliação, de razão 1,5, deste triângulo. Efectua a construção a lápis. Não apagues as linhas 
auxiliares que traçares para construíres o triângulo.    Exame Nacional de 9º de 2006 
 

10. Operar com potências 
A soma de 23 com 25 é : (A) 28 (B) 48  (C) 415  (D) 40 

11. Resolve a seguinte equação: 121
2

2
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12. Na escola do Fábio, foi realizado um torneio de futebol inter-turmas. 
O professor de Educação Física resolveu propor um desafio matemático aos seus 

alunos, dizendo-lhes: «A turma vai treinar durante 1,5 × 103 minutos, antes do torneio. 
Calculem o número de treinos que serão feitos.» 
Sabendo que cada treino tem a duração de uma hora, quantos treinos foram feitos pelos 
alunos?                                                                   Exame Nacional de 9º de 2008 – 2ª chamada 
 

13. O rebanho de ovelhas do Sr. Joaquim 
O Sr. Joaquim tem um rebanho de ovelhas e quando lhe perguntaram quantas eram, o Sr. Joaquim 
respondeu: “ Consigo agrupá-las seis a seis, oito a oito ou dez a dez e não sobra nenhuma”.  
Quantas ovelhas tem o Sr. Joaquim, sabendo que o seu número é inferior a duzentos?  
 

14. A compra do televisor 
O pai do Tiago comprou um televisor. Pagou de entrada 50 euros e o restante pagou 
em mensalidades de 40 euros por mês. 
(a) Escreva uma expressão analítica que traduza o problema, considerando y, o valor 
total, e x, o número de meses. 
(b) Calcula quanto pagou o pai do Tiago em meio ano. 

(c) Se o televisor no final do pagamento ficou por 530 euros, quantos meses o pai do Tiago levou a pagar o 
televisor? 
 

15. Notação científica 
O número 220 000 pode ser escrito de várias formas. Indica a que corresponde à escrita em notação 
científica. (A) 4

22 10×   (B) 5
2 2 10, ×   (C) 6

0 22 10, ×   (D) 3
220 10×   

 

16. Quanto anda o Carlos? 
O Carlos anda 6 km por dia. Cada passo do Carlos corresponde a 52 cm. Numa semana (7 dias) o Carlos 
anda aproximadamente:  
(A) 4

8 0769 10, passos×  (B) 5
8 0760 10, passos×  (C) 8

2 184 10, passos×    (D) 3
1 153 10, passos×  

 

17. Semelhança! 
 Considera outro triângulo cuja área é 15 m2. Este foi transformado noutro triângulo por uma semelhança de 
razão 1,2. A área do triângulo transformado é: 

(A) 25,92 m2  (B) 18 m2  (C) 21,6 m2  (D) 16,2 m2 
 

18. A Redução  
A Cristina desenhou um segmento de recta com 20 cm de comprimento e em seguida na sua fotocopiadora 
efectuou uma redução de 30%. Qual o comprimento, em centímetros, do segmento de recta reduzido? 

(A) 17   (B) 6   (C) 10   (D) 14  
 

19. O suporte de estátua 
Na figura A podes observar um suporte de uma estátua que 
se encontra na escola da Ana. Na figura B, está representado 
um cone de revolução que suporta a estátua. 
(a) Mostra que x = 1,8 m. 
(b) Mostra que, com duas casas decimais, a altura do tronco 
do cone é igual a 0,85m. 
(c) Determina, com duas casas decimais, o volume do tronco 
do cone. 

 

Bom Trabalho e Estudo! 
 

Algumas soluções:  1a. 4 x 4 = 16 cubos/ 1b. O número total de cubos é sempre um múltiplo de 4 e qualquer 
número múltiplo de quatro é par./ 1c. n-8 (A) / 2a. Somaram-se os valores das facturas dos 12 meses e dividiram o 
resultado por 365 dias. / 2b. E(diariamente)=1,2x3 = 3,6 quilowatt/hora, E (mês de Dezembro) = 3,6 x 31 = 111,6 

quilowatt/hora, Despesa de Dez= 0,00945 x 111,6 = 10, 5462€, Percentagem: aproximadamente 29% / 3. 3
6

− / 4a. 
24 / 4b. 5, 7, 11 / 5a. 12,32 m / 5b. 2350 m2 / 6a. 45º / 6b. 5,7 / 6c. D  / 7. D  / 8. 56 e 42 cm / 10. D / 12. 25  /13. 
120 / 14a. y = 50 + 40x  / 15. B / 16. A / 17.C / 18. D / 19c. 1,52m3 


