
 

 

 

10º A                                               02/06/2008                             Ano Lectivo de 2007/2008 

 

Grupo I 

• As cinco questões deste grupo são de escolha múltipla. 
 
• Para cada uma delas, são indicadas quatro alternativas, das quais só uma está correcta. 
 
• Escreva na sua folha de respostas, a letra correspondente à alternativa que seleccionar para 
cada questão. 
 
• Se apresentar mais do que uma resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo se 
a letra transcrita for ilegível. 
 
• Não apresente cálculos. 

 

 

1. Qual das seguintes rectas define uma recta que contêm os pontos 

( )0,0,2A  e ( )2,0,0B ? 

(A) ( ) ( ) ( ) IRzyx ∈+= λλ ,2,0,21,0,1,,   

(B) ( ) ( ) ( ) IRzyx ∈+= λλ ,2,0,22,0,2,,  

(C) ( ) ( ) ( ) IRzyx ∈−+= λλ ,2,0,21,0,1,,  

(D) ( ) ( ) ( ) IRzyx ∈−+= λλ ,2,0,22,0,2,,   

 

 

2. Considere os pontos A e B 

representados na figura ao lado. 

Qual das seguintes pode ser a 

equação da mediatriz do segmento de 

recta [AB] ?  

 

 

(A) 22 += xy   (B) 22 −= xy  

(C) 22 +−= xy  (D) 22 −−= xy   

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCÁCER DO SAL 
 

Teste de Avaliação 



 

3. Considere um rectângulo cujo perímetro é 20 u.m.  

 Qual das seguintes expressões representa a área desse rectângulo em 

função do comprimento, x, de um dos seus lados? 

(A) ( )xx −10     (B) ( )10−xx    

(C) ( )210 x−     (D) ( )210−x  

 

 

4. Considere a família de funções h, de domínio IR , definida por 

( ) bxaxxh += 2 , com +∈ IRa  e IRb ∈ . As funções h  têm sempre um 

mínimo.  

O que podemos afirmar sobre o minimizante ? 

 

(A) É sempre positivo   (B) Tem o sinal de b  

(C) É sempre negativo   (D) Tem o sinal contrário de b  

 

 

 

5. O diagrama de extremos e quartis seguinte representa a distribuição dos 

saldos do telemóvel de uma turma do décimo ano. 

 

Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? 

 

(A) 25% dos alunos têm um saldo de € 0. 

(B) Pelo menos metade dos alunos da turma têm um saldo superior a € 8. 

(C) 
4
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 dos alunos da turma têm um saldo inferior a € 12. 

(D) Existe apenas um aluno com saldo de € 30. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Grupo II  

Nas questões deste grupo apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos 
que tiver de efectuar e todas as justificações necessárias. 
 
Atenção : quando não é apresentada a aproximação que se pede para um resultado, pretende-se 
sempre o valor exacto. 
 

1. Considere a figura ao lado. 

 

 1.1 Determine as coordenadas do vector 

AD . 

 1.2 Mostre que a equação da recta AD é 

2
3

+−= x
y . 

 1.3 Indique justificando as coordenadas 

do ponto I . 

 1.4 Defina por uma condição a região do 

plano indicada a sombreado, limitada 

pelas duas rectas e pela  

circunferência. 

 

 

2. Considere a função polinomial de domínio IR definida por 

( ) 642 234 ++++−= xxxxxf .  

2.1 Determine as coordenadas do ponto de intersecção do gráfico da 

função com o eixo das imagens. 

2.2 A função f  pode ser escrita na forma ( ) ( )( )( )cbxaxxxxf ++−+= 231 . 

Indique os valores de a, b e c. Apresente os cálculos que permitem 

determinar os valores apresentados. 

2.3 Seja uma função ( ) ( )nxfmxh −⋅= . Indique os valores de m e n para 

que o gráfico da função h contenha a origem do referencial e tenha 

como contradomínio ] ]6,∞− .  

( É útil notar que ] ]18,' ∞−=fD  ). 

 

 



 

3. A tabela seguinte foi publicada no Jornal de Notícias de 1 de 

Outubro de 2007.  Nesta notícia são apresentados dados relativos a 

desempregados licenciados no final de 2006. 

 

3.1 Indique o número médio de mulheres desempregadas com um dos 

15 cursos com mais desempregados. 

3.2 Indique o coeficiente de correlação entre o número de homens e 

de mulheres desempregados com um dos 15 cursos com mais 

desempregados. Explique o significado deste valor no contexto da 

situação descrita, comparando com o significado de uma 

correlação perfeita. 

3.3 Identifique os cursos a que correspondem os pontos do diagrama 

de dispersão (das variáveis homens e mulheres desempregados 

com um dos 15 cursos com mais desempregados) que se situam 

acima e abaixo da bissectriz dos quadrantes ímpares. Indique uma  

justificação sociológica para estas observações. 
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