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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. No dia 15 de Julho, no escritório onde trabalha o António, foi ligado um purificador do
ar e desligado algum tempo depois.
Admitir que o purificador foi ligado às zero horas e que a poluição do ar diminuiu enquanto
o purificador esteve ligado e que começou a aumentar logo que aquele foi desligado.
A poluição do ar P, em mg/l, às t horas desse dia é dada pela expressão

P(t ) = 0, 003t 2 − 0, 06t + 0,5 , t ∈ [0, 24]
1.1. O gráfico da figura representa a função P .
Determinar as coordenadas dos pontos A e B
e interpretar os valores obtidos.
1.2. Quanto tempo esteve o purificador ligado? Justificar.

1.3. No escritório do Pedro, também é usado um purificador do ar que se liga às zero horas
e se desliga algum tempo depois e que também começou a aumentar logo que é desligado. A
poluição do ar P1 , em mg/l, às t horas do dia, no escritório do Pedro é dada por

P1 (t ) = 0, 005t 2 − 0, 08t + 0, 45 , t ∈ [0, 24]
Comparar o nível de poluição dos dois escritórios durante um dia e averiguar se os
purificadores foram desligados à mesma hora. Elaborar uma pequena redacção onde
explicita o raciocínio.
Apresentar os elementos recolhidos na utilização da calculadora nomeadamente gráficos e
pontos obtidos.
2. O efeito de um medicamento E(t), t horas após a sua administração, é aproximadamente
dado pela função:

E (t ) = −0, 01t 3 + 0,1t 2 + 0, 26t

Supõe que o medicamento foi tomado às 9:00h da manhã.
2.1. Determina a eficácia do medicamento às 10:00 horas.
2.2. A que horas é que o medicamento deixa de produzir efeito? Arredondamentos com 2 c.d.
2.3. Utilizar a calculadora para determinar durante quanto tempo é que a eficácia é
superior a 2.
Na resposta devem ser incluídos os elementos recolhidos na utilização da calculadora, nomeadamente
gráficos obtidos e indicar o intervalo de tempo em que a temperatura da substância foi superior ao
valor referido (apresentar o resultado em horas e minutos, sendo os minutos arredondados às
unidades e utilizar 3 casas decimais nos cálculos intermédios)

3. Um funil tem 7 cm de diâmetro da «boca».
A secção feita por um plano que contenha o vértice
do cone e um diâmetro da «boca» do funil tem as seguintes dimensões:

Determinar a amplitude em graus, do ângulo θ
Arredondamentos com 2 c.d.

4. As figuras representam a posição inicial e a final dos ponteiros de um relógio.
4.1. Indica, graus e radianos, uma possível amplitude
para o ângulo de rotação do ponteiro, considerando:
4.1.1. o sentido positivo de rotação
4.1.2. o sentido negativo de rotação
4.2. Indica, em graus, uma expressão geral das
amplitudes que o ponteiro pode ter percorrido.
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5. Uma roda gigante de um parque de diversões, tem 10 metros de raio, 12 cadeiras
igualmente espaçadas e a distância mínima ao solo é de 1 metro.
Considerar o esquema relativo à situação apresentada:
5.1. Determinar, com aproximação às décimas, a distância percorrida
por cada cadeira numa volta completa.
5.2. Determinar a medida do arco de circunferência, em graus,
entre cada cadeira.
5.3. Determinar a distância a que se encontra do solo
uma cadeira que percorra uma distância correspondente a um ângulo de 120º sabendo que
partiu do ponto B.
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