ESCOLA SECUNDÁRIA SANTO ANDRÉ
Teste Sumativo de Matemática B v1 – Curso C.H. Artes Visuais
10º Ano Turma G

01 Fev.º 2007

Prof.ª: Maria João Mendes Vieira

Em todas as questões, apresentar o raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver
de efectuar e todas as justificações necessárias.
Quando não se pede a aproximação para um resultado, pretende-se o valor exacto.
Todas as questões devem ser respondidas na folha de teste.

1. [ABCDEFGH] é um cubo com aresta 4 cm.
P, Q, R e S são os pontos médios das arestas [EF], [FG], [GH] e [HE], respectivamente.
O cubo foi seccionado por quatro planos paralelos às diagonais da face [EFGH], como a
H
R
figura sugere, tendo-se obtido o poliedro representado.
1.1. Identificar os tipos de polígonos que são as faces
deste poliedro.

G

S

Q
P

E

F

1.2.Determinar o comprimento da maior aresta
deste poliedro.
1.3. Este sólido serviu de modelo para o fabrico de um
frasco de perfume. Considerar que a espessura do vidro
do frasco é desprezável.

D
C

Determinar o volume máximo de perfume que o frasco
pode conter.
A

Nota: Há medidas que poderão indicar sem apresentar cálculos, pois esses podem ser feitos mentalmente ou
resultarem de procedimentos já efectuados em questões anteriores. Nesse caso, não esquecer de fazer uma
referência.

2. Considerar as funções reais de variável real representadas graficamente na figura.
A função f é representada por uma recta e a função g por uma curva.
2.1. Escrever a expressão que define a
função f (equação da recta)
2.2. Indicar os valores de x que verificam
cada uma das condições:
2.2.1. g(x) = 0
2.2.2. g(x) > 0
2.2.3. f(x) ≥ g(x)
2.3. A função g é uma função cúbica.
Determina a expressão que a define.

B

3. Num quintal, um repuxo lança água ao nível do solo, como sugere a figura. No referencial
considerado, a altura da água, em metros, numa vertical a x metros à direita do repuxo,
é dada por

A, de abcissa a, é o ponto alcançado pela água.

h(x)
A

como domínio de h.

Considerar

0

x

a

3.1. Determinar o valor de a e interpretar o resultado obtido.
3.2. Determinar, justificando, a altura máxima que a água atinge.
3.3. Em parte da trajectória, a água encontra-se a uma altura superior ou igual a 80
centímetros.
Determinar para que valores de x tal acontece, apresentando:
3.3.1. uma resolução analítica;
3.3.2. uma resolução gráfica, com recurso à calculadora.
Descrever os procedimentos efectuados e apresentar, na resposta, os
elementos recolhidos na utilização da calculadora: gráfico(s) e coordenadas
de algum(ns) ponto(s).

4. A figura representa uma caixa em forma de paralelepípedo rectângulo, cujas dimensões,
em dm e em função de x, estão expressas na figura.
4.1. Mostrar que o volume da caixa, em dm3, é dado por

V ( x) = − x3 + 12 x 2 − 20 x
4.2. Considerar a função definida na alínea anterior.
Determinar os valores de x para os quais se tem V(x) > 0 .
Sugestão: utilizar um quadro de sinais.

Bom Trabalho !
Formulário

Cotações
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3.1 3.3.2. 4.1.
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Total 200 pontos
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Em todas as questões, apresentar o raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver
de efectuar e todas as justificações necessárias.
Quando não se pede a aproximação para um resultado, pretende-se o valor exacto.
Todas as questões devem ser respondidas na folha de teste.

1. [ABCDEFGH] é um cubo com aresta 6 cm.
P, Q, R e S são os pontos médios das arestas [EF], [FG], [GH] e [HE], respectivamente.
O cubo foi seccionado por quatro planos paralelos às diagonais da face [EFGH], como a
H
R
figura sugere, tendo-se obtido o poliedro representado.
1.1. Identificar os tipos de polígonos que são as faces
deste poliedro.

G

S

Q
P

E

F

1.2.Determinar o comprimento da maior aresta
deste poliedro.
1.3. Este sólido serviu de modelo para o fabrico de um
frasco de perfume. Considerar que a espessura do vidro
do frasco é desprezável.

D
C

Determinar o volume máximo de perfume que o frasco
pode conter.
A

Nota: Há medidas que poderão indicar sem apresentar cálculos, pois esses podem ser feitos mentalmente ou
resultarem de procedimentos já efectuados em questões anteriores. Nesse caso, não esquecer de fazer uma
referência.

2. Considerar as funções reais de variável real representadas graficamente na figura.
A função f é representada por uma recta e a função g por uma curva.
2.1. Escrever a expressão que define a
função f (equação da recta)
2.2. Indicar os valores de x que verificam
cada uma das condições:
2.2.1. g(x) = 0
2.2.2. g(x) > 0
2.2.3. f(x) ≥ g(x)
2.3. A função g é uma função cúbica.
Determina a expressão que a define.

B

3. Num quintal, um repuxo lança água ao nível do solo, como sugere a figura. No referencial
considerado, a altura da água, em metros, numa vertical a x metros à direita do repuxo,
é dada por

h( x) = x − 0,1x 2
h(x)
A, de abcissa a, é o ponto alcançado pela água.

A

como domínio de h.

Considerar

0

x

a

3.1. Determinar o valor de a e interpretar o resultado obtido.
3.2. Determinar, justificando, a altura máxima que a água atinge.
3.3. Em parte da trajectória, a água encontra-se a uma altura superior ou igual a 90
centímetros.
Determinar para que valores de x tal acontece, apresentando:
3.3.1. uma resolução analítica;
3.3.2. uma resolução gráfica, com recurso à calculadora.
Descrever os procedimentos efectuados e apresentar, na resposta, os
elementos recolhidos na utilização da calculadora: gráfico(s) e coordenadas
de algum(ns) ponto(s).

4. A figura representa uma caixa em forma de paralelepípedo rectângulo, cujas dimensões,
em dm e em função de x, estão expressas na figura.
4.1. Mostrar que o volume da caixa, em dm3, é dado por

V ( x) = −2 x 3 + 15 x 2 + 8 x
4.2. Considerar a função definida na alínea anterior.
Determinar os valores de x para os quais se tem V(x) > 0 .
Sugestão: utilizar um quadro de sinais.

Bom Trabalho !
Formulário

Cotações
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