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1.ª Parte | Prova Modelo 

1. Simplifica a seguinte expressão. 
             

Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

 

 

 

 

6. Resolve a seguinte inequação. 
 

 
      

  

 
   

Apresenta todos os cálculos efetuados. 
 (Exame Nacional do 9.ºano) 

 

7. Resolve a seguinte equação. 
                

Apresenta todos os cálculos efetuados. 
 (Exame Nacional do 9.ºano) 

 

8. Resolve, pelo método de substituição, o seguinte sistema de duas equações do 1.º grau. 

 

   

 
  

       

  

Apresenta todos os cálculos efetuados.                                                                                                        (Exame Nacional do 9.ºano) 
 

2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 
Transcreve a letra da opção correta. 

(A)   
 

 
   é um número racional. (B)      é um número racional. 

(C)           é um número racional. (D)     é um número irracional. 
 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

3. Escreve, na forma de uma fração, em que o numerador e o denominador sejam números naturais, um número,  , que 

verifique a condição seguinte:         . 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

4. Considera o conjunto             . Escreve todos os números pertencentes ao conjunto    . 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

5. Considera o conjunto                        . Escreve conjunto   na forma de um intervalo de números reais. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

9. Um museu recebeu 325 euros pela venda de bilhetes, durante um dia. 
Nesse dia, o número dos bilhetes vendidos para adultos foi o triplo do número dos bilhetes vendidos para crianças.  
Os bilhetes de adulto custavam 2 euros e os bilhetes de criança 50 cêntimos. 
Considera que   designa o número dos bilhetes vendidos para adultos e   , o número dos bilhetes vendidos para 
crianças. 
Qual dos sistemas de equações seguintes permite determinar o número dos bilhetes vendidos para crianças e o 
número dos bilhetes vendidos para adultos, nesse dia? Transcreve a letra da opção correta. 

 (A) (B) (C) (D) 

 
     

           
   

     
          

   
    

          
   

    
           

  

 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 
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10. Considera a seguinte figura. Sabe-se que: 
• O é o centro da circunferência; 
• [AB] e [BC] são cordas geometricamente iguais; 
• D é o ponto de intersecção do diâmetro [EB] com a corda [AC]. 
 
Nota: A figura  não está construída à escala. 

 

 10.1. Qual é, em graus, a amplitude do arco   , supondo que 

        ? Justifica a tua resposta. 
 
10.2. Qual é, em centímetros, a medida do comprimento de     , 
supondo que               e              ? 
Apresenta todos os cálculos que efetuaste. 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

 
11. A seguinte figura é a imagem de um monumento situado no centro de uma cidade. Todos os blocos desse monumento 

resultam de um corte de um prisma quadrangular recto. A outra figura  representa o modelo geométrico de um dos 
blocos do mesmo monumento. 

 
 11.1 Em relação à figura geométrica, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) A reta EG é paralela ao plano que contém a face [ABCD]. 
(B) A reta EG é perpendicular ao plano que contém a face [ABCD]. 
(C) A reta FB é paralela ao plano que contém a face [ADGE]. 
(D) A reta FB é perpendicular ao plano que contém a face [ADGE]. 
Transcreve a alternativa correta. 

  (Exame Nacional do 9.ºano) 

 
12. A Mariana pratica ballet. Para cada aula tem de se equipar com um maillot, um par de sapatilhas e uma fita que coloca 

no cabelo. No roupeiro, a Mariana tem as seguintes peças, arrumadas em três gavetas diferentes: 
• Gaveta 1: três maillots (1 preto, 1 cor-de-rosa e 1 lilás). 
• Gaveta 2: dois pares de sapatilhas de dança (1 preto e 1 cor-de-rosa). 
• Gaveta 3: uma fita preta para prender o cabelo. 

 12.1 A Mariana tira ao acaso da gaveta 1 um maillot. 
Qual é a probabilidade de a Mariana não tirar o maillot preto? Apresenta sob a forma de fração irredutível. 

 12.2 A mãe da Mariana ofereceu-lhe uma fita para o cabelo, ficando a Mariana com duas fitas, uma preta e outra cor-
de-rosa. Para cada aula, a Mariana leva sempre um maillot, um par de sapatilhas e uma fita. 
De quantas formas diferentes pode a Mariana apresentar-se agora numa aula de ballet? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

  (Teste Intermédio do 9.ºano) 

 
13. No frigorífico do Rúben estão gelatinas da mesma marca e de três sabores: morango, ananás e banana. 

A probabilidade de tirar, ao acaso, uma gelatina de morango é 
 

 
 e de tirar uma gelatina de banana é 

 

 
. 

Sabendo que há    gelatinas de ananás, determina quantas gelatinas há ao todo no frigorífico. 
Apresenta todos os cálculos que efetuaste. 
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14. Na figura estão representados os quatro primeiros termos de uma sequência. Cada termo desta sequência é um 
conjunto de pontos. Esta sequência tem mais de dez termos. 

 
 14.1 Quantos pontos tem o sexto termo? Mostra como chegaste à tua resposta. 

 14.2 Indica o termo geral que representa a sequência da figura .  
(A)     (B)      (C)        (D)      

Mostra como chegaste à tua resposta. 
 14.3 Mostra que, nesta sequência, não existe um termo que seja um conjunto de 100 pontos.  

 
15. O mapa da figura representa o distrito do Porto, que a Luísa vai visitar com os pais. 

 
 Os pais da Luísa vão visitar o Porto e Paredes. Pretendem ficar alojados num local que se situe a menos de vinte 

quilómetros de Paredes e que seja mais próximo do Porto do que de Paredes. 
Sombreia a lápis a porção do mapa relativa à zona onde os pais da Luísa deverão ficar alojados. 
Utiliza material de desenho e de medição. Nota: Se traçares linhas auxiliares, não as apagues. 

 (Exame Nacional do 9.ºano) 

 
16. A seguinte figura é uma fotografia de uma caixa de chocolates que a Beatriz fez para vender na feira da Primavera. 

A outra figura representa um modelo geométrico dessa caixa. 
Relativamente a esta última figura, sabe-se que: 
• [ABCDEFGH ] é um prisma quadrangular regular. 
• [EFGHI ] é uma pirâmide quadrangular regular, de altura    . 
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 16.1 Qual é a posição da recta HG relativamente ao plano ABF? Transcreve a letra da opção correta. 

(A) Estritamente paralela (B) Concorrente oblíqua 
(C) Concorrente perpendicular  (D) Contida no plano 

 

 16.2 Determina o volume, em    , do sólido representado na figura, sabendo que: 

             ;             ; ;        . Apresenta todos os cálculos efetuados. 

 
2.ª Parte | Funções 
 

17. 1. Todos os fins-de-semana, o Hugo vai de bicicleta até à casa da sua 
avó. O Tempo (t), em horas, que o Hugo demora a percorrer a 
distância que separa a sua casa da casa da sua avó depende da 
velocidade média (v), em km/h, a que se desloca. No referencial da 
figura está representada a função f, que relaciona o tempo que 
demora a viagem e a velocidade média a que esta é realizada.  
 

 

 17.1 Determine a distância que separa a casa do Hugo da casa da 
sua avó. 
 

 17.2 Escreva a expressão analítica que define a função f. 

 

19. Na figura está representada, num referencial cartesiano, parte de uma função 
quadrática definida analiticamente por           , sendo   um número real. 
Determina o valor de  . 

 

18.  Na figura seguinte, está representada parte do gráfico de uma função de 
proporcionalidade inversa. O ponto de coordenadas        pertence ao gráfico da 
função. 

 

 18.1. Determina a constante de proporcionalidade. 

 18.2. Relativamente à função representada graficamente, escreve   em função 
de  . 

 18.3. Determina a ordenada do ponto do gráfico que tem abcissa   .  
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20. Na figura, estão representadas, num referencial cartesiano, duas 
retas de equações      e       . 

 
Sabe-se que:  

 o ponto A é o ponto de interseção das retas; 

 o ponto B é a origem do referencial; 

 o ponto C é o ponto de interseção da reta de equação 
       com o eixo das abcissas. 

 
Determina a área do triângulo [ABC]. 

 
21. Na figura ao lado, está representado, num referencial cartesiano, parte de um 

gráfico de uma função quadrática   e o triângulo      . 
Sabe-se que: 
• o ponto   é a origem do referencial 
• o ponto   pertence ao gráfico da função   e tem abcissa igual a   
• o ponto   pertence ao eixo das ordenadas 
• o triângulo       é retângulo em   

• a função   é definida por         , sendo   um número positivo 
 
Admite que a área do triângulo       é igual a   . 
Determina o valor de  . 
Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

 

 
22. Na figura ao lado, está representado, num referencial cartesiano, parte de uma 

hipérbole representada por   e um retângulo. 
Sabe-se que o ponto   tem coordenadas     ). 

 

 22.1. Determina a constante de proporcionalidade inversa relacionada com a 
função  , apresentando todos os cálculos efetuados. 

 22.2. Qual é a área do retângulo       ? 
Justifica a tua resposta. 

 22.3 Determina a ordenada do ponto do gráfico que tem abcissa   . 
Mostra como chegaste à tua resposta. 

 
23. Na Figura, estão representadas, num referencial cartesiano, as retas 

  e  . 
Sabe-se que: 

• a reta   é definida por           

• a reta   é definida por     –             
• o ponto   é o ponto de interseção da reta   com o eixo das 
abcissas. 
• o ponto   é o ponto de interseção da reta   com o eixo das 
ordenadas. 
• o ponto   é o ponto de interseção das retas   e  . 

 

 23.1 Qual é a ordenada do ponto B ? 
 23.2 Qual é a medida do comprimento do segmento de reta 

    ? 
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(A) 3,5 (B) 3,75 (C) 4,5 (D) 4,75 
 

 23.3 Determina as coordenadas do ponto  . 
 
24. Na Figura, estão representados, num referencial cartesiano, os pontos 

A e B e partes dos gráficos de duas funções, f e g. 
Sabe-se que: 
• o ponto O é a origem do referencial 
• a função f é uma função de proporcionalidade direta 
• a função g é uma função de proporcionalidade inversa 
• o ponto A pertence ao gráfico de f e tem coordenadas (8, 6) 
• o ponto B pertence ao gráfico de f e ao gráfico de g e tem abcissa 
igual a 4 

 

 24.1 Qual das seguintes expressões é equivalente a g(x)? 

(A) 
 

 
 (B) 

 

 
 

(C)  
  

 
 (D) 

  

 
 

 

 24.2 Designemos por C a imagem do ponto A por meio da reflexão de eixo Ox (o ponto C não está representado na figura). 
Determina o perímetro do triângulo [AOC] 

 
25. No referencial cartesiano da Figura , está representada parte do gráfico da 

função f definida por    
  

 
   (   ) 

Sabe-se que: 
• os pontos P e Q pertencem ao gráfico da função f 
• os pontos A e B pertencem ao eixo das abcissas 
• o ponto C pertence ao eixo das ordenadas 
• as abcissas dos pontos A e P são iguais 
• as abcissas dos pontos B e Q são iguais 

 

 25.1 Qual é a área do retângulo [OAPC] ? 
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 

 

 25.2 Admite que          
Determina o perímetro do triângulo [OBQ] 
Apresenta o resultado arredondado às décimas. 
Mostra como chegaste à tua resposta. 
Nota – Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a 
arredondamentos, conserva, no mínimo, duas casas 
decimais. 

 
26. No referencial cartesiano da Figura, estão representadas partes 

dos gráficos de duas funções, f e g, e um trapézio [ABCE]. 
Sabe-se que: 
• a função f é definida por        

• a função g é definida por          
• o quadrilátero [ABCD] é um retângulo 
• os pontos A e B pertencem ao eixo das abcissas 
• o ponto D pertence ao gráfico da função   
• os pontos E e C pertencem ao gráfico da função   
• os pontos A e E têm abcissa igual a 1. 

 

 

 26.1 Determina a medida da área do trapézio [ABCE]. 
 26.2 Qual das expressões seguintes define a função cujo 

gráfico é simétrico do gráfico da função g relativamente 
ao eixo das abcissas? 

(A) 
 

 
   (B)  

 

 
   

(C)     (D)      
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27. No referencial cartesiano da Figura, estão representadas partes dos 
gráficos de duas funções, f e g, e um quadrado [OABC] 
Sabe-se que: 
• o ponto O é a origem do referencial 

• a função f é definida por      
  

 
   (   ) 

• o gráfico da função g é uma reta que passa na 
origem do referencial 
• o ponto A pertence ao eixo das abcissas 
• o ponto C pertence ao eixo das ordenadas 
• o ponto B pertence ao gráfico da função f 
• o ponto P pertence ao gráfico da função f e ao 
gráfico da função g e tem abcissa 5 

 

 27.1 Em qual das opções seguintes estão as coordenadas de um 
ponto que pertence ao gráfico da função f ? 

(A)        (B)        

(C)     
 

 
  (D)     

 

 
  

 

 27.2 Define a função g por uma expressão algébrica. 
 27.3 Qual é a medida exata do comprimento do lado do quadrado [OABC] ? 

 
Bom Trabalho! A professora, Sara Martins 


