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COLÉGIO PAULO VI 
Ficha de Avaliação de Matemática 

- 10º ano – 
 

 Duração: 90 minutos                                                          Março/2006                                                                         

Nome:........................................................................................... n.º:....... Turma:...........  
Grupo I 

 Para cada uma das questões deste grupo seleccione a resposta correcta de entre 
as alternativas que lhe são apresentadas e escreva na folha de teste a letra que 
corresponde à sua opção. 
Atenção! Se apresentar mais de uma resposta, ou resposta ambígua, a questão será 
anulada. 
  

1. Considere, num referencial o.n. Oxyz, a esfera definida 
pela condição 1222 ≤++ zyx . Admita que um ponto 
P se desloca ao longo do diâmetro [AB], que está 
contido no eixo Oz. 
Para cada posição do ponto P, considere o plano que 
contém P e é paralelo ao plano xOy. 
Seja g a função que faz corresponder à cota c do 
ponto P, a área a da secção produzida na esfera pelo 
referido plano. 
Qual dos seguintes gráficos pode ser o da função g? 
 
(A)    (B)   (C)   (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sejam r  e s  duas rectas de equações 5
2
3

+= xy  e 1
3

+−= xay , 

respectivamente. 
O valor de a de modo que as rectas sejam paralelas é: 

(A) 5,4−=a   (B) 
2
9

=a   (C)  1=a   (D)  2=a  

 
3. Considere os pontos de coordenadas )1,3,1(−A , )5,1,4(B  e )0,3,2(C . 

Então BCA 2−  tem como coordenadas: 
 
(A) )11,5,3( −−   (B) )11,1,3( −   (C) )9,7,5( −−   (D) )4,5,3( −  
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4. De uma função f , de domínio R , sabemos que é estritamente crescente e 
0)1( =f . 

Acerca desta função podemos afirmar que: 
(A) 0)20( >−f   
(B) )2()1( ff >  
(C) f tem um único zero. 
(D) 1)0( =f  

 
 
5. Num certo referencial cartesiano Oxyz, com origem num dos 

vértices do cubo e cujos eixos contêm três arestas do cubo, 
as coordenadas do ponto E são ( )2,0,0 . 
Quais são, nesse referencial as coordenadas do ponto B? 
(A) ( )0,2,2−   (B) ( )2,0,2−    
(C) ( )2,2,2 −   (D) ( )2,2,2−  
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Grupo II 

 
Na resolução deste grupo deve apresentar todos os esquemas e cálculos que 
traduzam o seu raciocínio, assim como todas as justificações necessárias. Sempre 
que não se indicar a aproximação com que deve apresentar o resultado é porque se 
pretende o valor exacto. 
 

1. Considere, num referencial cartesiano, os pontos )3,2(A  e )6,5(−B . 

1.1 Calcule AB . 

1.2 Escreva a equação da circunferência de centro em A e que passe em B. 

1.3 Determine as coordenadas de um ponto C de forma que o triângulo [ABC] 

seja isósceles. 

1.4 Escreva a equação reduzida da recta paralela a AB e que intersecta o eixo 

das ordenadas no ponto (0,5). 

 

2. Considere a função, real de variável real, definida por 3)1(2)( 2 +−= xxf . 

2.1 Indique o extremo da função explicitando se se trata de um máximo ou de 

um mínimo. Justifique a resposta. 

2.2 Indique os intervalos de monotonia da função. 

2.3 A função tem zeros? Justifique a resposta. 

2.4 Prove que -1 não pertence ao contradomínio da função. 

2.5 Resolva, em R, a inequação 5)( ≥xf . 

 

 

3. Admita que uma função h , de domínio R  tem um único máximo absoluto 4, 

um único mínimo absoluto -1 e tem um único zero para 3−=x . 

3.1 Indique, justificando, o máximo e o mínimo absolutos da função )(2 xh− . 

3.2 Indique, justificando, o zero da função )5( −xh . 

3.3 Justifique a afirmação: “ O ponto de coordenadas (-2,2) pertence ao gráfico 

da função 2)1()( +−= xhxg .” 
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4. Num treino de futebol um jogador, em posição frontal à baliza e a uma 

distância de 20 metros dela, remata a bola. A altura A , em metros, que a bola 

atinge, em função da distância d  ao jogador, medida na horizontal também em 

metros, é dada pela expressão: )28(
49
1)( −−= dddA . 

4.1 Resolva analiticamente as questões seguintes: 

4.1.1 Determine o valor de )0(A  e explique o seu significado no contexto 

do problema.   

4.1.2 Qual é a altura máxima a que sobe a bola? E a que distância está 

do jogador? 

4.2 Admita que a baliza tem uma altura de 2,4 metros. Será que a bola 

rematada pelo jogador entra na baliza ou pelo contrário, passa por cima 

dela? Recorrendo à calculadora gráfica responda à questão, apresentando 

o resultado arredondado às décimas e incluindo os esboços dos gráficos 

que considerar pertinentes. 

 

5.  Considere um triângulo rectângulo de catetos 4 e 6 cm. O ponto P desliza 

sobre a hipotenusa e vai gerando vários rectângulos. 

 
Mostre que a área dos rectângulos é dada em função de x pela função 

2

3
24)( xxxA −=  e indique e seu domínio. 

 
                                                      FIM 

 
 

Cotações 
 

Questão 1. 2. 3. 4. 5. Grupo I 
Cotação 9 9 9 9 9 45 pontos 

 
Questão 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5. Grupo II 
Cotação 8 10 8 12 12 6 6 6 15 10 6 8 6+12 15 15 155 pontos 
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