
 

1.Solução: O telemóvel do João teria custado 100 euros. 

 
2.Solução: O sector circular correspondente a “ Pés e tornozelos” tem uma percentagem de 

%.12%)15%21%26%26(%100 =+++−   

Logo, o gráfico correcto é o B. 

O gráfico A fica excluído pelo facto dos “Pés e Tornozelos” corresponder a uma barra mais alta que 

“Outros”, indicando uma maior percentagem. 
O gráfico C não pode ser, pois as barras “ Mãos, punhos e Cotovelos” e “Ombros e Costas” corresponderem a 

barras mais baixas, indicando menor percentagem que os restantes, 
 

3. Solução: 2560:105,1 3
=×  treinos. 

    
4. Solução: O gráfico C é o correcto.  
 

      5. Solução: Se xAC =
_____

 e 8
_____

=BC , então, 8
_____

−= xAB      Então: 
_____________________

AFEFEDGDBGABP +++++=  

         ( ) xxxxxP 4888)8( =++−+++−=  

6. Solução: (B) 30% dos alunos doaram sangue duas vezes. 

   
7. Na figura 1, podes observar uma rampa de pedra,  

 
7.1. Solução: (A) O plano que contém a face [ABE] é perpendicular ao plano que contém a face [AEFD]. 

7.2. Solução: alturaAV baseprisma ×=          [ ]

___

BCAV ABEbtriânguloprisma ×= ;  
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×
=prismaV  

        
8. O número de rifas vendidas a cada sócio do clube desportivo variou de 1 a 4. 
8.1. Solução: 13 sócios.  

8.2. Solução: Há duas hipóteses: Como a mediana é, neste caso, a média dos valões centrais, então esses 
valores centrais têm de ser 3 e 2. Logo, cada um dos outros dois sócios poderá ter comprado 2 e 3 rifas, ou, 
2 e 4 rifas. 
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1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 

 
9. Solução: Pelo Teorema de Pitágoras, determina-se o comprimento de [BC] que é a hipotenusa do triângulo 

rectângulo [ABC]. Então, cmBC 200
____

= . 

De seguida, calcula-se a área do rectângulo [BEFC]. Assim, 22 m 6,3cm 36000180200 ==×=A  

 
10. Solução: O gráfico correcto é o A. 
O gráfico B não pode ser o correcto, pois quando o cão corre à volta do poste, há variação na 

distância entre o cão e o poste, facto que indica que a trela nem sempre esteve esticada. 
O gráfico C também fica excluído, pois, ao contrário do que revela o enunciado, o cão afasta-

se mais lentamente do poste e quando vê o Martim aproxima-se rapidamente do poste. 
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11. Solução: 5,18≈ unidades de área 

 

12. Barraca de praia 

      
12.1. Solução: (C) BF             

12.2. Solução: 1º Determina-se a altura da pirâmide [ ]IK , pelo Teorema de Pitágoras. Então, m 8,0
___

=IK  

 

                        2º prismaVVV += pirâmidebarraca          322

barraca m 832,27,12,18,02,1
3

1
==×+××=V  

 
 

13. Solução: Foram convidadas 25 pessoas para a festa da Maria.  
 

14. O aparelho de ar condicionado A temperatura, C, da sala, t horas após a avaria e até ao final do filme, 

pode ser dada, aproximadamente, pela expressão: 
 

                 C = 21 + 2t, com C expresso em graus centígrados e t expresso em horas. 

14.1. Solução: º231221 =×+=C . 
 

14.2. Solução: No instante em que avariou o aparelho (t=0 horas), a temperatura era de 

º210221 =×+=C , uma hora depois seria, segundo a fórmula, de º23=C , duas horas depois 

seria de º252221 =×+=C  e assim sucessivamente. Logo, foi de 2º por hora.  
 

14.3. Solução: horas 5,122124 =⇔+= tt , ou seja, 1 hora e trinta minutos, isto é, ao fim de 90 

minutos. 
 

15. Solução: Ordenava as idades do primo do Roberto por ordem crescente ou decrescente. Como o Roberto 

tem um número ímpar de primos, bastava procurar a idade central dessa distribuição de idades. 

 

16. De acordo com o Decreto n.º 150, de 30 de Junho de 1991, “o comprimento da 

Bandeira Nacional é de vez e meia a sua altura”.  

16.1.  

16.2. Solução: (B) aP 5= , pois se ac 5,1= , então aaaP 5225,1 =+×=     

        
17. O gráfico que se segue mostra como o preço, em cêntimos, a pagar pelo envio de 

correspondência, em correio normal,  
17.1. Solução: 10 gramas, por exemplo.  
 

17.2. Solução: Se enviarem o cartão separadamente pagarão 80 cêntimos. Se enviarem no mesmo envelope 
pagarão 50 cêntimos. Portanto, os cartões deverão ser enviados num único envelope.  

 

 
 
 
 

 

 
  
 


