
 

1. Considera os seguintes números 31,1 10A
−

= × ,  25,5 10B
−

= ×   e  3
10561×=C  

Determina o valor da expressão 
A B

C

+
 e apresenta o resultado em notação científica. 

2. Considera os seguintes números 3
1022

−

×= ,A
2

1055
−

×= ,B ,    e  3
104 ×=C  

Determina o valor da expressão 
A B

C

+
 e apresenta o resultado em notação científica. 

 

3. A espessura de um cabelo humano é de 38 10 cm
−

× . 

a. Encostando-os uns aos outros pretende-se que formem um painel com 10 metros. Quantos 
cabelos são necessários para formar o painel? Indica todos os cálculos que efectuares. 

 
b. Encostando-os uns aos outros pretende-se que formem um painel com 12 metros. Quantos 

cabelos são necessários para formar o painel? Indica todos os cálculos que efectuares. 
 

4. Numa prova de admissão para empregado de escritório, registou-se o número de palavras que 

oito candidatos escreveram, por minuto. 

63     53     53     43    57     63     57     53 

a. Determina o número mediano de palavras escrito pelos candidatos. Explica 
como procedeste. 

       
 

b. Aos oito candidatos, juntou-se um outro e o número médio de palavras passou a ser 56. 
Quantas palavras escreveu, por minuto, o novo candidato? Justifica a tua resposta. 

 

5. Os perímetros de dois triângulos semelhantes são 36 cm e 24 cm.  

a. Qual a razão de semelhança dos dois triângulos, considerando a razão de semelhança uma 

redução? Indica todos os cálculos que efectuares. 
 

 
 

6. Sabendo que a área do primeiro triângulo é 2
54 cm , determina a área do 2º triângulo. 

Indica todos os cálculos que efectuares. 
 

7. Imagina que, num dado momento, a Torre Eiffel projecta 
uma sombra de 80 metros e o poste da bandeira uma sombra 
de 0,75 metros. Sabendo que o poste tem 3 metros de 
altura, determina a altura da Torre Eiffel. Indica todos os 
cálculos que efectuares e todas as justificações que entenderes 

necessárias. 
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