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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. A Joana observou que o relógio que se encontra no corredor marca 2h 50m.
No entanto, são apenas 2h 15m.
1.1. Qual a amplitude do ângulo, em radianos, descrito pelo ponteiro dos minutos quando a
Joana acerta o relógio, atrasando-o o necessário?
1.2. A partir da hora certa, 2h 15m, e tendo em conta o sentido do movimento dos
ponteiros do relógio, indica:
1.2.1. o ângulo, em graus, que o ponteiro dos minutos descreveu até o relógio
marcar 4h 30m;
1.2.2. uma expressão, em graus, que traduza todas as amplitudes dos ângulos
descritos pelo mesmo ponteiro sempre que este marca 40 minutos.

2. Determina o valor exacto de
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e que α ∈  −π ; −  , calcula o valor exacto de sen a .
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4. Resolve, em |R, a condição

1 + 2 senx = 0 .

5. As marés são fenómenos periódicos, que podem ser modelados
por funções trigonométricas.
Numa praia da costa portuguesa, em determinado dia, foram feitas
várias medições que permitiram chegar à função

x
y = 3 + 2 sen   em que y é o nível da água, em metros, e x o tempo em horas.
2
5.1. Utilizando a calculadora gráfica, esboçar o gráfico da função, durante o período de um
dia e indicar o período positivo mínimo da função.
5.2. Às oito horas da tarde, qual era o nível da água?
Apresentar o resultado arredondado as centésimas.

5.3. A que horas a água atingiu o nível de 4 metros?
Apresentar o resultado arredondado as décimas.

6. Pretende-se construir um filtro de forma cónica,
com uma capacidade superior a meio litro.
Para o efeito, dispõe-se de uma folha de papel de filtro,
de forma rectangular, de 32 cm de comprimento e 18 cm de largura.
Na figura, está representado um esquema
de uma possível planificação do filtro.
Como se pode observar, essa planificação
é um sector circular, de raio igual à largura
da folha de papel.

6.1.Determinar:
6.1.1. a amplitude, em radianos, do ângulo α, representado na figura junta.
6.1.2. o perímetro da base do cone.
6.1.3. o raio da base do cone.
6.1.4. a altura do cone.
Nota: sempre que, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conservar, no mínimo,
quatro casas decimais.

6.2. Com base nas respostas a questão anterior, averiguar se o filtro construído de acordo
com esta planificação tem, ou não, uma capacidade superior a meio litro.
(recordar que 1litro=1000cm3)
Nota: sempre que, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conservar, no mínimo,
quatro casas decimais.
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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. A Joana observou que o relógio que se encontra no corredor marca 2h 40m.
No entanto, são apenas 2h 15m.
1.1. Qual a amplitude do ângulo, em radianos, descrito pelo ponteiro dos minutos quando a
Joana acerta o relógio, atrasando-o o necessário?
1.2. A partir da hora certa, 2h 15m, e tendo em conta o sentido do movimento dos
ponteiros do relógio, indica:
1.2.1. o ângulo, em graus, que o ponteiro dos minutos descreveu até o relógio
marcar 3h 30m;
1.2.2. uma expressão, em graus, que traduza todas as amplitudes dos ângulos
descritos pelo mesmo ponteiro sempre que este marca 35 minutos.
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2. Determina o valor exacto de tg  −
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e que α ∈  − ;0  , calcula o valor exacto de cos a .
3
 2 

4. Resolve, em |R, a condição

−1 − 2 senx = 0 .

5. As marés são fenómenos periódicos, que podem ser modelados
por funções trigonométricas.
Numa praia da costa portuguesa, em determinado dia, foram feitas
várias medições que permitiram chegar à função

x
y = 3 + 2 sen   em que y é o nível da água, em metros, e x o tempo em horas.
2
5.1. Utilizando a calculadora gráfica, esboçar o gráfico da função, durante o período de um
dia e indicar o período positivo mínimo da função.
5.2. Ás sete horas da tarde, qual era o nível da água?
Apresentar o resultado arredondado as centésimas.

5.3. A que horas a água atingiu o nível de 3 metros?
Apresentar o resultado arredondado as décimas.

6. Pretende-se construir um filtro de forma cónica,
com uma capacidade superior a meio litro.
Para o efeito, dispõe-se de uma folha de papel de filtro,
de forma rectangular, de 32 cm de comprimento e 18 cm de largura.
Na figura, está representado um esquema
de uma possível planificação do filtro.
Como se pode observar, essa planificação
é um sector circular, de raio igual à largura
da folha de papel.

6.1.Determinar:
6.1.1. a amplitude, em radianos, do ângulo α, representado na figura junta.
6.1.2. o perímetro da base do cone.
6.1.3. o raio da base do cone.
6.1.4. a altura do cone.
Nota: sempre que, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conservar, no mínimo,
quatro casas decimais.

6.2. Com base nas respostas a questão anterior, averiguar se o filtro construído de acordo
com esta planificação tem, ou não, uma capacidade superior a meio litro.
(recordar que 1litro=1000cm3)
Nota: sempre que, nos cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conservar, no mínimo,
quatro casas decimais.
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