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Compilação de Exercícios 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 

 

1. A Rita e o Paulo têm à sua frente, sobre uma mesa, 30 autocolantes, todos com a mesma forma 

e com o mesmo tamanho: 16 autocolantes têm imagens de mamíferos, 11 autocolantes têm 

imagens de peixes e os restantes autocolantes têm imagens de aves. O Paulo baralha os 30 

autocolantes e espalha-os sobre a mesa, com as imagens voltadas para baixo. 

A Rita vai tirar, ao acaso, um autocolante de cima da mesa. 

Qual é a probabilidade de a Rita tirar um autocolante com imagens de aves? 

 

 (A) 5%                   (B) 10%                       (C) 30%                                 (D) 50% 

(Teste Intermédio Maio 2010) 

 

2. A Figura 1 ilustra um painel que a Rita vai pintar, para afixar na sala de 

aula. O painel tem três tiras verticais. 
 

A Rita dispõe de tintas de três cores diferentes, para pintar as tiras 

verticais: amarelo, verde e rosa. De quantas maneiras diferentes pode a Rita pintar o painel, 

sabendo que pinta cada tira com uma só cor e que não repete cores? Mostra como chegaste à 

tua resposta. 

(Teste Intermédio Maio 2010) 

 

3. Cinco amigos vão ao teatro. Na bilheteira, compram os últimos bilhetes disponíveis. Os bilhetes  

correspondem a três lugares seguidos, na mesma fila, e a dois lugares separados, noutras filas.  

Como nenhum quer ficar sozinho, decidem distribuir os bilhetes ao acaso. O Pedro é o primeiro 

a tirar o seu bilhete. Qual é a probabilidade de o Pedro ficar separado dos amigos? 

Escreve a tua resposta na forma de uma fracção. 

(Teste Intermédio Fevereiro de 2010) 

 

4. Numa aula de Matemática, foi medida a altura de cada aluno de uma turma. De todos os alunos 

da turma, a Rita é a mais alta e mede 180 cm, e o Jorge é o mais baixo e mede 120 cm. A altura 

média das raparigas é 150 cm. Mostra que o número de raparigas da turma não pode ser igual 

a 2. 

(Teste Intermédio Fevereiro 2010) 

 

_Ficha de Trabalho nº 11.3_ 
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5. O Pedro, na aula de Matemática, construiu a sequência de quadrados. Os quadrados são 

formados por triângulos geometricamente iguais ao triângulo: 
 

A 1.ª construção é formada por 2 triângulos, a 2.ª construção é formada por 8 triângulos, a 3.ª 

construção é formada por 18 triângulos e assim sucessivamente. 

 

5.1. Quantos triângulos do tipo  tem a quinta construção da sequência? 

5.2. Qual das expressões seguintes pode representar a lei geradora da sequência? 

       Escreve a letra que apresenta a resposta correcta. 

 

(Teste Intermédio Fevereiro 2010) 

 

6. O número de rifas vendidas a cada sócio do clube desportivo variou de 1 a 4. 

O gráfico seguinte mostra, de entre 50 sócios, a percentagem dos que compraram 1, 2, 3 ou 4 

rifas. 

Percentagem de sócios que compraram rifas 

 

6.1. Determina o número de sócios, de entre os 50, que compraram 2 rifas. 

 

6.2. Fez-se uma lista onde se registou o número de rifas compradas por cada um de 10 sócios. A 

mediana dessa lista de números é 2,5. Destes 10 sócios houve quatro que compraram 1 rifa, 

três que compraram 3 rifas e um que comprou 4 rifas. Quantas rifas poderá ter comprado 

cada um dos outros dois sócios? 

(Teste Intermédio Fevereiro 2009) 
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7. O André, o Bruno e o Carlos vão oferecer uma prenda à Maria e resolveram tirar à sorte quem 

vai entregá-la. Como tinham apenas uma moeda, decidiram atirá-la ao ar duas vezes e registar, 

em cada lançamento, a face que ficava voltada para cima. Na figura que se segue, podes ver as 

duas faces dessa moeda. 

 

 

Combinaram que: 

• se registassem «face europeia» em ambos os lançamentos, seria o André a  entregar a prenda; 

• se registassem «face nacional» em ambos os lançamentos, seria o Bruno a  entregar a prenda; 

• se registassem «face europeia» num dos lançamentos e «face nacional» no outro, seria o 

Carlos a entregar a prenda. 

Terá cada um dos rapazes a mesma probabilidade de vir a entregar a prenda à Maria? 

Mostra como obtiveste a tua resposta. 

(Teste Intermédio Jan 2008) 

 

8. A pedido da Maria, todas as pessoas convidadas para a sua fes ta de aniversário vão levar, pelo 

menos, um CD de música. A Maria perguntou a todos os convidados quantos CD tencionava 

cada um deles levar, e fez uma lista onde escreveu todas as respostas. Depois de ordenadas, 

todas as respostas, por ordem crescente, as primeiras 14 são as seguintes:  

 

Sabendo que a mediana de todas as respostas dadas é 4, quantas pessoas foram convidadas 

para a festa de aniversário da Maria? 

Não justifiques a tua resposta. 

(Teste Intermédio Janeiro 2008) 

 

9. A comissão organizadora de um arraial fez 250 rifas para um sorteio. Apenas uma dessas rifas é 

premiada. As rifas foram todas vendidas. A Alice comprou algumas rifas. Sabe-se que a 

probabilidade de a Alice ganhar o prémio é 
25

1
. Quantas rifas comprou a Alice? 

 

                                       

(Exame Nacional 2010) 
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10. O gráfico da Figura mostra o número de vasos com manjericos 

vendidos, num arraial, nos dias 11, 12 e 13 de Junho. 

 

O número médio de vasos com manjericos vendidos por dia, nesse 

arraial, nos primeiros dez dias do mês de Junho, foi igual a 3 . 

Qual foi o número médio de vasos com manjericos vendidos por 

dia, nesse arraial, nos primeiros treze dias de Junho? 

Assinala a opção correcta. 

 

(Exame Nacional 2010) 

 

11. Para medir a temperatura, podem utilizar-se termómetros graduados em graus Celsius ou 

termómetros graduados em graus Fahrenheit. Para relacionar graus Celsius com graus 

Fahrenheit, utiliza-se a fórmula 

    em que C representa o valor da temperatura em graus Celsius e F representa 

o correspondente valor em graus Fahrenheit. 

 

11.1. Determina o valor da temperatura, em graus Fahrenheit, correspondente a –25 graus 

Celsius. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

11.2. Determina o valor da temperatura, em graus Celsius, correspondente a 95 graus 

Fahrenheit. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

 

11.3. Nem o gráfico A nem o gráfico B traduzem a relação  

         Apresenta uma razão para rejeitar o gráfico A e uma razão para rejeitar o gráfico B.  

 

(Teste Intermédio Maio 2008) 
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12. A figura representa um esquema de dois triângulos rectângulos.  

 

(Teste Intermédio Maio 2010) 

 

13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

14. A figura 4 apresenta um pormenor arquitectónico da casa do Cipreste, de Raul Lino, em Sintra. 

Na figura 5, estão a representação geométrica de parte do pormenor arquitectónico e o vector 

 ⃗  

Em qual das alternativas seguintes estão 

representadas a figura 5 e a imagem dessa 

figura através da translação associada ao 

vector v? 

 

                 

(Teste Intermédio Maio 2009) 



 

PROFESSOR MIGUEL ANGELO HENRIQUES    ANO LETIVO 2012/2013   
 

PÁGINA 6 

 

15. A Marta vai dançar na festa de encerramento das aulas de ballet. O esquema da figura 

representa a planta do palco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Marta marcou no chão do palco a zona onde vai executar a sua coreografia, que obedece às 

seguintes condições: 

• A distância ao vértice A é superior ou igual a 8 metros. 

• A distância ao vértice C é superior ou igual a 6 metros. 

Sombreia a lápis, na figura, a zona onde a Marta vai executar a sua coreografia. 

Utiliza material de desenho e de medição. 

 

16. A Figura representa um mapa da zona onde vai ser instalado um conjunto de painéis solares. 

O local da instalação deve obedecer às seguintes condições: 

• ficar dentro da zona representada no mapa; 

• estar a mais de 9km e a menos de 12km da localidade C. 

 

Desenha a lápis, uma construção 

geométrica rigorosa que te 

permita obter a parte do mapa 

correspondente à zona onde, de 

acordo com as condições 

anteriores, é possível instalar o 

conjunto de painéis. 

      Sombreia essa zona. 

 

(Teste Intermédio Maio 2010) 
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17. Na Figura, está um esquema de uma zona de um arraial, no qual se assinalam: 

• um ponto C, que representa o centro de um coreto; 

• um ponto T, que representa uma torneira para fornecimento de água; 

• um ponto P, que representa um poste de iluminação. 

A Catarina e o João vão trabalhar nesse arraial, em duas bancas diferentes. O centro de cada 

uma dessas bancas verifica as duas condições seguintes: 

• situa-se a 6 metros do centro do coreto; 

• está a igual distância da torneira e do poste. 

 

 

 

 

Desenha a lápis, na Figura , uma construção geométrica rigorosa que te permita assinalar, no 

esquema, os pontos correspondentes às localizações dos centros das bancas onde vão 

trabalhar a Catarina e o João. 

Assinala esses pontos com as letras A e B. 

(Exame Nacional 2010) 

 

 

 

 

 


