
 
1. O «jogo da moedinha» consiste no seguinte: cada jogador (num conjunto de dois ou mais) esconde zero, 

uma, duas ou três moedas, numa das suas mãos. Seguidamente, cada um dos jogadores tenta adivinhar o número 
total de moedas «escondidas». 

O David e o Pedro jogam com frequência o «jogo da moedinha». Admita que cada um deles escolhe, 
aleatoriamente e com igual probabilidade, o número de moedas, entre zero e três, que vai esconder na sua mão. 

(a) Seja Y a variável aleatória «número total de moedas escondidas pelo David e pelo Pedro». 
Construa a tabela de dupla entrada de probabilidade da variável aleatória Y.  
(b) Indica se é mais provável que o número total de moedas escondidas pelo David e pelo Pedro seja menor do 

que dois ou maior do que três. 
 

2. Na figura seguinte está representado um pêndulo simples, E, oscilando no 
plano DAB. 
Quando um pêndulo oscila à superfície da Terra, o plano de oscilação não se mantém 
fixo, vai rodando ao longo do tempo, em torno de um eixo vertical, representado na 
figura por CD, devido ao movimento de rotação da Terra. O tempo que decorre entre 
o início da oscilação do pêndulo e o momento em que o plano de oscilação do pêndulo 
completa uma rotação de 360º designa-se por período. Este período não é o mesmo em 
todos os lugares da Terra, pois depende da latitude do lugar em que se realiza a 
experiência. Vamos considerar apenas lugares do hemisfério norte. 
A relação entre o período, T, medido em horas, e a latitude do lugar, q, medida em 
graus, estabelecida por Jean Foucault (1819-1868), em 1851, é: 
 
 

 
 
(a) Mostre que, no Pólo Norte, o pêndulo tem um período de 24 horas. Recorde que a latitude no Pólo Norte é de 

90º. 
(b) A latitude de Paris, onde Foucault realizou a experiência que confirmou a referida lei, é, aproximadamente, 

de 49º. 
O João declarou ter feito uma experiência semelhante à de Foucault, nas mesmas condições, tendo obtido o 
valor de 48 horas para o período do pêndulo. 

Num pequeno texto e usando apenas a lei do seno de Foucault: 
• indica o período que Foucault terá registado na sua experiência de 1851; 

• indica a latitude do local em que o João terá feito a sua experiência; 
• comenta, fundamentadamente, a possibilidade de a experiência do João poder ter sido realizada em Portugal 
Continental, sabendo que Portugal Continental está compreendido entre, aproximadamente, as latitudes 36º e 
42º. 
 

3. Numa região montanhosa, pretendia-se abrir um túnel em linha 
recta, unindo dois locais à mesma altitude. Devido à escassez de meios, 
seguiu-se um processo que era usado na Grécia Antiga. 
No fim deste processo, a equipa decidiu-se a usar coordenadas 
cartesianas, para saber que direcção deveriam tomar as escavações. 

Para esse efeito, imaginou o referencial com origem em A, indicado na 
seguinte figura. A unidade usada nos eixos foi o metro. Tendo em 
conta este referencial, responda aos seguintes itens. 

(a) Indique as coordenadas dos pontos assinalados na figura (A, B, C, 
D, E, F). 
(b) Determine a equação reduzida da recta AF. 
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4. Numa piscicultura, existe um tanque que tem actualmente 300 robalos. Ao serem introduzidas x trutas 
no tanque, a proporção P(x ) do número de trutas, relativamente ao número total de peixes que passam a existir 
no tanque, é tal que  
 
 
 
(a) A equação P(x) = 1 é impossível. Interprete esta impossibilidade no contexto da situação descrita. 
(b) Pretende-se que a percentagem de trutas, relativamente ao número total de peixes, seja de 25%. 

Qual é o número de trutas a introduzir no tanque? 
(c) Admita agora que, no tanque, existem 300 robalos e 200 trutas. 

Vai ser pescado, ao acaso, um peixe do tanque. Admita que cada peixe tem igual probabilidade de ser pescado. 
Qual é a probabilidade de se pescar um robalo? 

 

5. O Zé só tem CDs de música rock e de jazz; a probabilidade de tirar um CD 5 de música rock, ao acaso, 
da estante é 5/12 . Os CDs de jazz são 21. Quantos CDs de música rock tem o Zé? 

 
6. O par (N2, 1) é solução da equação. 

(A) 2x N y = N 4  (B) N2x N y = 4    (C) x N 2y = N 4   (D) x + 2y = 4 
 
7. O gráfico que corresponde 

a um sistema impossível é: 
 

 
 
 
8. Qual dos gráficos 

corresponde a um sistema de duas 
equações a duas incógnitas, possível 
e indeterminado? 

 
 
 
9. Observa o gráfico de g(x). 

(a) A função g(x) representada no gráfico é de proporcionalidade inversa?  
Justifica. 
(b) Indica a constante de proporcionalidade. 
(c) Escreve a expressão analítica de g(x). 

(d) Qual a imagem de 5 por g(x)? 
 
10. Observa a piscina que tem a forma de um prisma recto. 

 
(a) Calcula o número de litros de água que tem a piscina. 
(b) Entraram na piscina 16 nadadores cujo «peso» 
médio é de 60 kg. Se o volume da água deslocada pelos 

nadadores for igual ao seu «peso» em quilogramas, diz 
quantos centímetros subiu a água na piscina. 

 
 
 
 
 

 

 



11. Numa prova de ciclismo, os concorrentes têm de percorrer 60 
quilómetros. O gráfico seguinte representa a velocidade média, em km/h, e o 

tempo, em horas, gasto por cada ciclista. 
(a) Justifica que existe proporcionalidade inversa entre as grandezas v e t. 
(b) Qual a constante de proporcionalidade e qual o seu significado? 
(c) Escreve a expressão analítica da função. 

(d) Se a velocidade média fosse de 20 km/h, que tempo demorava o ciclista a 
fazer o percurso? 
(e) Se o ciclista demorou 12 horas a fazer o percurso, qual a sua velocidade 
média? 

 
12. Um automobilista circula a uma velocidade média de 60 km/h, 

percorrendo a distância entre duas cidades em três horas. Se na viagem de 
regresso fizer o mesmo trajecto, à velocidade média de 48 km/h, quantas horas vai demorar? 
(A) 2,5   (B) 5,25  (C) 3,75   (D) 4,5 
 
13. Indica a abcissa dos pontos A, B, C, D e E, assinalados na recta real e diz se o valor obtido é racional ou 

irracional. 

 
 
 
 
 
 
14. O ponto A tem de abcissa: 

 

 
 
 
 
 
15. Observa a figura, onde TB e TA são tangentes à circunferência. 

(a) Qual a posição relativa de OB e TB? 

(b) Calcula as amplitudes dos seguintes ângulos OBA, BAO e AOB. 
(c) Verdadeiro ou falso? Justifica. 
    A) OT é eixo de simetria da figura. 
    B) O triângulo [ABT] é isósceles. 

 
16. O trapézio [ABCD] de bases [AB] e [CD] está inscrito na circunferência de 

centro O e a amplitude do arco CD é 70º . 
(a) Justifica que as amplitudes dos arcos AD e CB são iguais. 

(b) Justifica que o trapézio é isósceles. 
(c) Calcula a amplitude do arco AD . 
 
Nota: Não te esqueças de estudar as propriedades das circunferências como, por 

exemplo, arcos de circunferência compreendidos por cordas paralelas são 
geometricamente iguais. 
 
17. Observa a figura, onde B, A, F e C, D, F são pontos alinhados. 

Calcula a amplitude dos seguintes ângulos: 

∡ BDC; ∡ BDF ; ∡ DEC; ∡ AED e ∡ BFC 

 
 



 
18. O quadrilátero [LUAR] está inscrito na circunferência de centro C. 

Calcula a amplitude dos seguintes ângulos: ∡ LR A e ∡ RAU. 

 

19. Copia e completa o quadro, que se refere a polígonos regulares inscritos na circunferência. 

 
 
20. Um hall tem a forma de um hexágono regular, estando o chão coberto de mármore 

branco e preto, como vês na figura. Calcula a área do chão coberta de mármore preto. 
 
21. Na figura a amplitude do ângulo x é: 

(A) 40O  (B) 90º   (C) 50º  (D) 120º 
 

 
22. Resolve as seguintes equações, utilizando a fórmula resolvente: 

a) 5x 2 N 7x + 2 = 0 b) x 2 N 5x = N4  c) 3y 2 N 5 = 2y  d) x 2 N 1 = 3/2 x e) x2 = N3 N 2x 
f) 2x 2 N 4 = 3x g) (2t N 1)2 N 8 = (t N 1)2 h) (m + 1)2 = 5 + 2m(m N 1) i) 6a 2 N a N 1 = 0 
 
23. Um castelo está cercado por um fosso, cheio de água, sendo a 

entrada possível através de uma ponte levadiça com 4 m de 

comprimento (que na horizontal tapa o fosso). 
Observa a figura e calcula: 
(a) A profundidade do fosso. (b) A altura h da muralha do castelo. 

 
24. Sendo x um ângulo agudo e cos x = 0,5, determina, sem utilizar 

a calculadora: 
(a) sen x            (b).2 tg x               (c) 2 cos x + 3 tg x 
 

Algumas Soluções: 

1a. Probabilidade de o número total de moedas “escondidas”ser menor do que dois: 3/16 

Probabilidade de o número total de moedas “escondidas” ser maior do que três: 6 / 16 
2a. Substituir q por 90º e calcular o valor de T 
2b. O valor do período na experiência de Foucault é aproximadamente de 32 horas ( q = 49º). O valor da latitude 
na experiência do João é de 30º (T = 48). Como o território de Portugal Continental se situa entre 36º e 42º de 
latitude, resulta que o João não realizou a sua experiência nesse território. 
3b. Y= 3/2x 
4a. Interpretação correcta: «o número de trutas não é igual ao número total de peixes.» 
4b. x = ? tq P(x) = 0,25 (resolver esta equação) 

4c. 3/5         10(a) 60 200 litros. 
10(b) 3,4 cm 

18.  
 


