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                                          COLÉGIO PAULO VI                              
Ficha de Avaliação de Matemática 

- 10º ano – 
 

Duração: 90 minutos                                                           14 de Junho de 2011                                                               

 
10ºA      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. Não apresente cálculos nem justificações.  
Atenção! Se apresentar mais de uma resposta, ou resposta ambígua, a questão será anulada.    
 

1. Na figura está uma representação gráfica da função 
polinomial f  
Qual é o resto da divisão de )(xf por x ? 
(A) 3   
(B) 2 
(C) 1   
(D) 0 
 
 

2. Em qual das tabelas estão representadas as frequências relativas de cada tipo de sangue? 
(A)  
 
 
 
 
(B) 

Grupo Sanguíneo A B AB O 
fi 0,36 0,12 0,02 0,52 

  
(C) 
 
 
 
 
(D) 
 

Grupo Sanguíneo A B AB O 
fi 0,35 0,116 0,022 0,512 

 
 

 
3. Relativamente à função f, definida por ( )0,,,)()( 2 ≠∈++= aIRcbacbxaxf , 

sabe-se que é tem zeros -1 e 3 e tem contradomínio [ [+∞− ,1 . 
Então, podemos afirmar que: 

(A) 210 =−=> cba   (C) 120 −==< cba     
(B) 210 −==> cba   (D) 120 −=−=< cba  

 
 
 

Grupo Sanguíneo A B AB O 
fi 1 0,33 0,06 1,52 

Grupo Sanguíneo A B AB O 
fi 0,68 0,23 0,04 1 
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4.  Observe os gráficos das funções representados na figura ao lado. 
Podemos afirmar que: 

(A)  f é uma função par e g é uma função ímpar; 
 

(B) f é uma função par e a função g não é par nem ímpar; 
 

(C)  f não é uma função par e g é uma função ímpar; 
 

(D) f é uma função ímpar e g é uma função par. 
 

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

Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

       (A)  f  não tem zeros                                                 

(B)  f  tem exactamente um zero 

       (C)  f  tem exactamente dois zeros   

            (D)  f  tem mais do que dois zeros 
 

Grupo II 

• Na resolução deste grupo deve apresentar todos os esquemas e cálculos que traduzam o seu 
raciocínio e todas as justificações julgadas necessárias. 

• Pode usar a calculadora como confirmação de resultados mas, a não ser que o seu uso seja exigido 
na questão, todos os exercícios devem ser resolvidos analiticamente. 

• Se no enunciado do exercício não indicar a aproximação com que deve indicar o resultado é porque 
se pretende o valor exacto. 

 
1. No referencial o.n. da figura considere: 

• a circunferência, de raio 3, tangente aos eixos 
coordenados; 

• a recta r que contém o centro da 
circunferência e a origem do referencial. 
 

Escreva uma condição que represente o conjunto de 
pontos a sombreado na figura, incluindo a fronteira. 

  
 

2. Considere a recta s de equação 623 =− yx . 
 
2.1 Indique um vector director da recta s. 

 
2.2 Determine a equação reduzida da recta, paralela à recta s, que contém o ponto de 

coordenadas )3,1(− . 
 

2.3 Determine a área do triângulo [AOB], sendo A e B os pontos de intersecção da recta s 
com os eixos Ox e Oy, respectivamente. 
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3. Considere f  a função polinomial do 3º grau representada graficamente e g  a função 
definida por 933)( 23 ++−−= xxxxg . 
 
3.1 Indique, da função f  : 

3.1.1 o domínio e o contradomínio; 
3.1.2 os zeros; 
3.1.3 o conjunto de valores de x para os quais f  é 

decrescente. 
3.2 Indique o conjunto solução das condições: 

3.2.1    0)( >xf ; 
3.2.2 0)1( ≤+xf . 

3.3 Considere a função h, definida por kxfxh += )()( . 
 
Indique o conjunto de valores de k de forma que a função h, tenha exactamente dois 
zeros. 
 

3.4 Indique os zeros da função j definida por ( )xfxj 2)( =  
3.5 Defina analiticamente a função f. 

 
3.6 Sabendo que o resto da divisão de )(xg  por 3+x  é zero, resolva analiticamente a 

inequação 0)( ≤xg . 
 

4. Numa turma do 10º ano fez-se um inquérito relativamente ao número de participações de cada 
aluno nas Olimpíadas de Matemática. Os resultados estão representados no gráfico seguinte.   

 
 

 
4.1 Indica qual a variável estatística e classifica-a. 

 
4.2 Determina, analiticamente a moda, a média e a mediana. 
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5. No quadro seguinte encontram-se registados alguns modelos de automóveis de 1991 e 
algumas das suas características (respectivamente velocidade e potência do motor) 
 

Modelos Velocidade 
(km/h) 

Potência 
(CV din) 

Fiat Uno 45 145 45 
Ford Fiesta 1.4S 165 75 
Citroen BX 16 TRS 185 105 
Toyota Corola 1300 160 75 
Alfa Romeu 75.1.1ie 180 110 
Peugeot 405 SRI 200 125 
Lancia Delta 1.6 HFT 203 140 
Renault 21 Turbo 227 175 

 
Recorrendo à calculadora gráfica obtenha a recta de regressão da variável bidimensional (x,y) 
em que x corresponde à variável Velocidade e y corresponde à variável Potência.  
Estime a potência do motor de um automóvel que atinja a velocidade de 220 km/h. 
 
Apresente a equação reduzida da recta de regressão que obteve, assim como a potência 
pedida, arredondando os valores às décimas. 
 

FIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cotações 
 
Grupo I (50 pontos) 
 
 

 
Grupo II (150 pontos) 

 

Questão 1. 2. 3. 4. 5. 
Cotação 10 10 10 10 10 

Questão 1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2.1 3.2.2  3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 5. 
Cotação 15 5 10 10 3x5 5 10 10 10 15 15 5 15 10 
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