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1. Na figura ao lado, estão representados os três primeiros termos 
de uma sequência de conjuntos de bolas que segue a lei de 
formação sugerida na figura. 

1.1. Quantas bolas são necessárias para construir o 6.º termo 
da sequência?  

1.2. Qual das expressões seguintes pode representar a lei de formação da sequência? 

 (A) 5n  (B) 2 3n +  (C) 
2n  (D) 3 2n +  

1.3. Um dos termos desta sequência tem 272 bolas. Quantas bolas são pretas/brancas? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

2. Um dos trabalhos realizados pelo João para a disciplina de Matemática 
consistiu em fazer o registo das idades dos alunos do 9.º ano da sua escola 
e em elaborar um gráfico da distribuição dos alunos por idades. 
O gráfico que o João elaborou está correto. 
Na figura seguinte, está representado esse gráfico. 

2.1. Qual é a média das idades dos alunos do 9.º ano da escola do João? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

2.2. Qual é a moda das idades dos alunos do 9.º ano da escola do João? 

2.3. Qual é a mediana das idades dos alunos do 9.º ano da escola do João? 

3. O valor de 
2 4 6

6 6 2
− − −× ÷ na forma de potência é: 

 (A) 
6

3
−
 (B) 

6
18

−
 (C) 

12
6
−

 (D) 
12

3
−

 

4. Resolve as equações seguintes. 

4.1. ( )2 1 2 3x x− − =   4.2. 
1

3 0,2
2 5

x − = 
 

  4.3. 
( )2 3 1

1
3 2

x −
− =  

5. Na figura, estão representados dois triângulos semelhantes. O triângulo 

[DEF] é uma redução do triângulo [ABC]. A figura não está desenhada à 

escala. Sabe-se ainda que: 

• ˆ ˆACB DFE=       • 2DE =       • 5AB =  

Qual é a razão de semelhança dessa redução? 
Transcreve a letra da opção correta. 

 (A) 
2

5
 (B) 

5

2
 (C) 

12

5
 (D) 

5

12
 

 

6. Na figura seguinte estão representados dois retângulos semelhantes.  
O retângulo [EFGH] é uma ampliação do retângulo [ABCD]. 
A figura não está desenhada à escala. 
Sabe-se ainda que: 

• 5AB =        • 2BC =         • a razão de semelhança desta ampliação é 3. 

Qual é a área do retângulo [EFGH]? 
Apresenta todos os cálculos efetuados. 
 

7. Qual das seguintes representações gráficas corresponde à reta de equação 3 2y x= − ? 

 (A) (B) (C) (D) 
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8. Qual é o mínimo múltiplo comum entre dois números primos diferentes, a  e b ?  

Transcreve a letra da opção correta. 

 (A) a b×  (B) a b+  (C) a  (D) b  

9. A Ana, a Leonor, o João e o Diogo formaram o clube de fãs do Lego na sua escola. 
Na tabela seguinte estão organizados os dados relativos ao número de peças da Ana, 
do João e do Diogo. 

9.1. Se a média do número de peças dos quatro amigos for 2500, quantas peças 
tem a Leonor? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

9.2. Sabe-se que na 2.ª edição do Festival de Lego de Tomar havia um espaço infantil com um número de 
peças 300 vezes superior ao número de peças do Diogo. 
Escreve o número de peças existentes no espaço infantil da 2.ª edição do Festival de Lego de Tomar em 
notação científica. 
Apresenta todos os cálculos efetuados. 

9.3. A Ana decidiu em cima de uma cadeira construir uma torre de Legos colocando sempre peças iguais umas 
em cima das outras. 

A altura A da torre, em cm, em função do número N de peças colocadas é dada por 75 2A �= + . 

9.3.1. Explica o significado, no contexto da situação apresentada, do 75. 
9.3.2. Conseguirá a Ana construir uma torre com 1,2 m? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

 
10. No clube desportivo os sócios estão a desenhar no chão um tabuleiro do jogo de damas. O 
tabuleiro representado na figura tem a forma de um quadrado, dividido em 64 quadrados 
pequenos, todos geometricamente iguais (casas). O tabuleiro vai ter uma área de 32 400 cm

2
. 

As peças para este jogo têm todas a forma de um pequeno cilindro, tal como se mostra na 
figura ao lado. 
Qual é, em centímetros, o maior diâmetro que a base das peças pode ter para 
ficar contida numa casa do tabuleiro?  
Apresenta os cálculos que efetuares.   
 

11. A Laura comprou uma caixa com materiais para construção de sólidos, tendo dois tipos de peças, umas que 
vão constituir as arestas e esferas que vão constituir os vértices. 

11.1. Segundo a informação indicada no exterior da caixa, esta tem um total de 212 peças e o número de 
esferas excede o número de peças que vão ser as arestas em 4 unidades. 
Quantas peças de cada tipo tem a caixa? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

11.2. Sabe-se que a Laura levou a caixa completa para casa da sua tia, mas quando voltou para casa 
esqueceu-se de algumas peças em casa da tia, trazendo menos de 80 esferas. 
Quando chegou a casa decidiu construir alguns sólidos com as peças que tinha trazido de casa da sua tia. Ao 
construir com as esferas apenas prismas triangulares ou apenas pirâmides triangulares, não lhe sobrava 
nenhuma esfera. Quando tentou construir várias pirâmides quadrangulares verificou que faltavam 2 esferas 
para conseguir utilizar todas as esferas. 
Quantas esferas trouxe a Leonor de casa da sua tia? 
Mostra como chegaste à tua resposta.  

 

12. Sejam a  e b  dois números primos distintos e diferentes de 2. 

Qual é o ( ). . . 2 ,m d c a ab ? 

Transcreve a letra da opção correta. 

 (A)
2

2a b   (B) a  (C) 2ab  (D) 
2a b  

 

13. Qual dos números seguintes representa o número 
1

81
? Transcreve a letra da opção correta. 

(A) 
27
3  (B) 

4
3
−
 (C) 

4

1

3
−

 (D) 
27

1

3
 

 

14. Um presente foi colocado numa caixa cúbica com 1331 cm
3
 de volume e, em seguida, foi 

feito um embrulho, como se ilustra na figura ao lado. 
Para o laço gastaram-se 40 cm de fita. 
Será que 1,5 metros de fita chegou para fazer o embrulho? 
Mostra como obtiveste a tua resposta. 
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Ana João Diogo 

2346 3120 2100 

 


