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Nas questões seguintes apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que 

efetuar e todas as justificações necessárias. 

 
1. No Porto de Leixões, existe uma das maiores pontes basculantes do mundo. No esquema da figura 

seguinte (à direita), está representada a posição, em relação à horizontal, que as duas secções móveis 

da ponte tinham num certo instante. Nesse esquema, as secções móveis estão representadas pelos 

segmentos de reta [AC] e [ED]. 

 

  
 
Relativamente ao esquema, sabe-se que: 
 

 os triângulos [ABC] e [EFD] são retângulos nos vértices B e F, respetivamente; 
 𝐴𝐶 = 𝐸𝐷 = 46 𝑚; 
 𝐵Â𝐶 = 𝐷Ê𝐹 = 35 ; 
 𝐴𝐸 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝐷. 

 
Considerando o esquema da figura da direita, determine a distância entre os pontos C e D, 
arredondado às décimas. 
 
 
 
2. Resolva a seguinte equação indicando o conjunto solução. 

2𝑥

4 − 3𝑥
= 2 

 



3. Na figura seguinte estão representados os primeiros três termos de uma sequência que segue uma 

determinada regra de formação. Cada quadrado representa uma mesa e cada lado da mesa mede 1 cm. Os 

círculos representam cadeiras que têm 0.8 cm2 de área cada uma. 

 

 

 

 

 

(a) Diga, justificando, se existe algum termo com 61 cadeiras. Em caso afirmativo, indique a(s) 

ordem(ns) do(s) termo(s). 

(b) Existe um termo da sequência que tem, ao todo, uma área de 51.8 cm2. Quantos mesas e 

quantas cadeiras tem esse termo? Justifique. 

(c) Depois de colocar todas as mesas e cadeiras correspondentes ao 8º termo numa sala 
inicialmente vazia, qual a probabilidade de se extrair dessa sala, ao acaso, uma mesa? 
Apresente o resultado na forma de percentagem e com duas casas decimais. Justifique. 
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