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COLÉGIO PAULO VI 
Ficha de Avaliação de Matemática 

- 10º ano – 
 

 Duração: 90 minutos                                                          Junho/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. O polinómio 332)( 24 −+−= axxxxP , dividido por 3−x  dá resto 3 se: 
 

(A) 25−=a  (B) 5−=a   (C) 26=a   (D) 78=a  
 

2. Considere os vectores )2,3(=u  e ( )4,6 −−=v . Qual das seguintes afirmações 
é verdadeira? 
(A) u  e v  não são colineares e uv 2=  
(B) u  e v  são colineares e uv 2−=  

(C) u  e v  não são colineares e uv 2=  

(D) u  e v  são colineares e uv 2−= ; 

 
3. Seja f  uma função de domínio R , injectiva e tal que 0)0( =f . 

Qual das afirmações é verdadeira? 
 
(A) f não tem zeros   (B) f tem exactamente dois  zeros 
(C) f tem exactamente um zero (D) f tem mais do que dois zeros 
 

4. Num estudo sobre os hábitos alimentares dos portugueses uma amostra     
            possível seria: 

(A) 50 utilizadores de restaurantes de cada um dos distritos do país; 
(B) 1000 utilizadores das grandes cidades do país; 
(C) 50 alunos das maiores escolas de cada distrito; 
(D) 50 indivíduos de cada distrito escolhidos ao acaso. 

 
 

5. Considere uma função h de domínio [ ]3,1− . 
Qual é o domínio da função ( ) 13)( −+−= xhxj ? 
 
(A) [ ]6,2   (B) [ ]0,4−  (C) [ ]2,2−  (D) [ ]1,3−  
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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. Uma exposição aberta ao público durante 15 dias recebeu em média, por dia, 

810 visitantes. Os organizadores, a pedido do público, mantiveram a exposição 
aberta mais 5 dias, tendo-se registado nesse período uma média diária de 650 
visitantes. 
Calcule a média diária de pessoas que visitaram a exposição durante os 20 
dias. 
 
 

2.   No referencial o.n. Oxyz está representado um cubo 
de faces paralelas aos planos coordenados. O 
perímetro de cada face é, na unidade considerada, 
igual a 16, e o ponto I é o ponto médio da aresta 
[DC]. 
2.1 Defina analiticamente: 
 

2.1.1 o plano DAE; 
 
2.1.2 a recta AE; 

 
2.1.3 a esfera circunscrita ao cubo. 

 
2.2 Determine o perímetro da secção determinada no cubo pelo plano IBF. 
 
2.3 Indique, utilizando as letras da figura: 

 
2.3.1 o simétrico de A em relação à origem; 
 
2.3.2 o simétrico de F em reacção ao eixo das cotas; 
 
2.3.3 o simétrico de C em relação ao plano de equação x=0. 

 
2.4 Determine, usando as letras da figura: 
 

2.4.1 BFDA+  
2.4.2 EGC −  
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3. Observe a figura: 
3.1 Determine o valor de a. 
 
3.2 Escreva o polinómio que define a função 

f , considerando que o gráfico é uma 
parábola. 

 
3.3 Indique os intervalos de variação de f . 

 
3.4 Indique o contradomínio de f . 

 
3.5 Indique o número de soluções das 

equações: 
3.5.1 xxf 5,01)( =− . 
3.5.2 1)( =xf  
 

3.6 Por observação do gráfico, indique o conjunto - solução da seguinte 
condição: 00)( <∧≥ xxf . 

 
3.7 Resolva analiticamente a inequação 0115,0 ≤−+x  

 
4.  Mostre analiticamente que 1−  é a única raiz do polinómio 

223 +− xx . 
 
5. Dispõe-se de uma placa quadrada com 6 dm de lado. A 

cada canto da placa, corta-se um quadrado com x cm de 
lado. Obtém-se uma planificação de uma caixa aberta.  
Recorrendo às capacidades gráficas da calculadora 
determine qual deve ser o valor de x para que o volume da 
caixa assim obtida seja máximo. 
 Comece por definir o volume da caixa em função de 

x e por indicar o domínio dessa função. 
 Apresente um esboço do gráfico em que se baseou 

para responder, assim como a janela de visualização. 
 
 

FIM 
 
 

Cotações 
 

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

 
Questão 1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 5. Grupo II 
Cotação 10 5 5 10 12 12 10 6 10 8 6 10 6 10 15 20 155 pontos 
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