
COLÉGIO PAULO VI 
Ficha de Avaliação de Matemática 

- 10º ano - 
10ºE              Maio/2001 
 
Para cada uma das questões do grupo I selecione 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, será 
anulada. 
Na resolução do grupo II deve apresentar todos os esquemas e cálculos que 
traduzam o seu raciocínio. 

Grupo I 
1. A equação de uma elipse, num dado referencial o.n. xOy, é  3649 22 =+ yx

Então, a medida do eixo maior da elipse é: 
(A) 8;  (B) 9;   (C) 4;   (D) 6. 
 
 

2. Das representações geométricas seguintes: 

 
as que correspondem ao gráfico de uma função são: 
 
(A) I e II;  (B) II, III e IV;  (C) apenas IV; (D) II e IV. 
 

 
3. Todos os possíveis valores para a distância entre dois vértices quaisquer de 

um cubo de aresta 1 são: 
 

(A) 32,1 e ; (B) 32,1 e ; (C) 23,1 e ;  (D) 21 e  . 
 
4. Num referencial o.n. do espaço, são dados os pontos M(-2,1,3), N(-4,3,1) e 

P(-3,2,2). 
Das afirmações seguintes:  
I. O ponto P pertence ao plano mediador do segmento de recta [MN]. 
II. Os pontos M, N e P são colineares. 
III. O ponto P pertence à superfície esférica de diâmetro [MN]. 
 
Podemos afirmar que: 
 

(A) as afirmações I , II e III são verdadeiras; 
(B) apenas a afirmação III é verdadeira ; 
(C) as afirmações I e II são verdadeiras; 
(D) as afirmações são todas falsas. 
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5. Observe o cubo da figura: 

A secção determinada no cubo por 
um corte segundo o plano EGB é: 

(A) um triângulo; 
(B) um quadrado; 
(C) um rectângulo; 
(D) um trapézio. 

 
   

Grupo II 
 
1.   A figura seguinte representa uma circunferência de centro (0,-1) e duas     
     rectas paralelas aos eixos. 

1.1 Escreva uma equação da 
circunferência da figura. 

 
1.2 Defina por uma condição o 

domínio sombreado da figura. 

 
2. Considere a função quadrática: . 152)( 2 +−−= xxxg

2.1   Determine os zeros de g . 
 
2.2  Estude a função  quanto ao sinal. g

 
2.3  Determine as coordenadas do vértice e a equação do eixo de simetria 

da parábola, gráfico da função . g
 

2.4  Resolva a condição . 16)( ≥xg
 
3 Defina algebricamente, a função quadrática  tal que: )(xf

• o vértice da parábola que a representa é o ponto de coordenadas (-3,4); 
• o ponto de coordenadas (-4,6) pertence ao seu gráfico. 
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4 A figura seguinte representa o gráfico de uma função  real de variável 
real: 

h

 

 
4.1 Para a função h , indique: 

4.1.1 os zeros; 
4.1.2 o contradomínio; 
4.1.3 os extremos; 
4.1.4 os intervalos de monotonia. 

4.2 Indique os valores de  para os quais: x
4.2.1 ; 0)( ≥xh
4.2.2   . 01)( >∧≤ xxh

4.3 Defina a função algebricamente, sabendo que em ] [+∞,1  é definida por 
um bocado de parábola. 

 
4.4  Esboce o gráfico da função ( )xhxi −=)( . 
 

5 Para os doze meses de 2000, uma empresa apresentou as contas, 
expressas em milhares de contos, através da fórmula: , , 
em que a unidade de tempo é o mês e 

158)( 2 +−= tttf
0=t  corresponde a 1 de Janeiro de 

2000. 
 
5.1 Em que meses foi positivo o saldo da empresa? 

 
5.2  Indique o mês em que a empresa teve prejuízos e qual o seu montante.   
  
 
 

 
 

Bom Trabalho! 
A professora: Anabela Matoso 
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