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Ficha de Trabalho de Matemática nº 5      Data: ______________ 

Tema: Preparação para a ficha de avaliação nº1      Lições nº ___ e ___ Nome: 

___________________________________________________________                     Nº ____   Turma _____ 

 

 

Apresentação dos Conteúdos e Objectivos para o 1º Teste de Avaliação de Matemática 
 

Data da Realização : 
   ____ / 10 / 2008  
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 – 
revisões do 7º ano 

 

(Ficha de Trabalho de 
Estudo Acompanhado  

nº1) 
 

� 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. 

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

2. Sem resolver a equação, verifique se o número indicado é a solução. 

     

3. Celsius e Fahrenheit 

Em Portugal para medir a temperatura, utilizam-se termómetros graduados em graus Celsius (ºC), mas por exemplo, em 

Inglaterra, utiliza-se a graduação em graus de Fahrenheit (ºF). Uma fórmula que relacione os graus Celcius e os graus 

Fahrenheit é a seguinte:   

3.1. Mostra que a fórmula pode ser escrita do seguinte modo: . 

3.2. Resolve a equação em ordem a C. 

3.3. Calcula, em graus Fahrenheit, a 

temperatura, correspondente a 0 ºC e 40 ºC, 

preenchendo correctamente os rectângulos 

da figura. Apresente todos os cálculos que 

efectuar. 



Kilowatt/hora = Kwh 

1 Kwh=1000Wh 

3.4. Calcula, em graus Celsius, o valor da temperatura correspondente a 212 ºF. Apresenta todos os cálculos que 

efectuar.  

 

4. O João tem um terço da idade que o pai tinha há dois anos. Sabendo que a soma das idades do João e do pai é 38, 

determine as idades actuais do João e do pai. 

 

5. Num círculo de raio r, sejam d o diâmetro, P o perímetro e A a área. Qual das seguintes igualdades não é 

verdadeira? 

 

 

 

Nota:   

 

6. A fórmula , , permite calcular a temperatura T, do café, em graus Celsius, m minutos depois 

de acabado de fazer. 
6.1. A Ana tomou o café 4 minutos depois de acabado de fazer. Qual era a temperatura do café? 
6.2. A Ana gosta de tomar o café aos 50ºC. Quantos minutos deve esperar para tomar o café, depois deste acabar 
de ser feito? 
6.3. Resolve a equação literal dada em ordem a m. 

 
7.Consumo de electricidade… 

Sempre que ligamos o computador, a televisão, uma lâmpada ou a torradeira eléctrica, estamos a consumir energia. A 

quantidade de energia consumida ( E), em watts / hora (Wh), é dada pela fórmula:    

                            tPE ×=  em que:  

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

            t é o tempo de utilização em horas. 

 

7.1. 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? 

7.2. 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. 

 

8. Observa as figuras abaixo e, em cada caso determina as amplitudes dos ângulos a e b, justificando as respostas. 
 (a)      (b)      (c) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Determina a amplitude dos ângulos x e y, no seguinte triângulo, sabendo que é isósceles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



R 

L 

A 

U 

67º 

23,6 cm 

12 cm 

 
10. Considera o paralelogramo. Calcula: 

10.1 A amplitude de todos os ângulos do paralelogramo. 
 
10.2 O perímetro de [LUAR]. 

 
 

 

11. Determina o valor de x de modo que o quadrilátero [ ]PQRS  seja um paralelogramo. 

Recorre a uma equação para resolveres o problema. 
 
 
 
 
 

 

12. O polígono colorido é a secção obtida no paralelepípedo pela intersecção de um plano. 
a) De que polígono se trata? 
b) O paralelepípedo ficou dividido em dois sólidos iguais. Que nome têm? 
c) Indica a recta que seja paralela à recta FG. 
d) Indica duas rectas que sejam perpendiculares à recta EH. 
e) Qual a posição relativa da recta DF e do plano AFG? 
f) Qual a posição relativa dos planos AGF e HEF? E doa planos ADB e 

HGF? 
g) Qual a posição relativa da recta FC e do plano AEH? 
h) Indica duas rectas não complanares. 
 

 

13. Na figura está representado um aquário cujas dimensões são 40 cm, 60 cm 

e 80 cm. Tem água até 
3

2
 da sua altura.  

(a) Calcula a área total de vidro do aquário. 
(b) Calcula o volume de água do aquário. 

 

14. Na figura podes observar o projecto de um pisa-papéis formado por dois 
cilindros de vidro, de alturas x e 3,5 cm. Quanto tem de ser a altura x para que o 
volume do pisa-papéis seja 264 cm3 ? 
 

 
 
 
 
 
 
15. Atendendo aos dados da figura, mostra que a esfera ocupa um sexto do volume ocupado pelo 
cone. 
 
 
 
 

 
Bom Trabalho! 


