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PREFÁCIO

Esta publicação nasceu em 2016, a partir de um convite dirigido à Associação de Professores de 
Matemática (APM) pela Editorial do Ministério da Educação e Ciência (EMEC). 

Para a presente edição atualizada, com vista à preparação para as provas finais nacionais de 2018, 
retiraram-se os conteúdos relativos às provas dos anos de 2010 e 2011 e acrescentaram-se os 
enunciados e as propostas de resolução para os anos mais recentes, 2016 e 2017.

A APM junta-se a esta iniciativa propondo um conjunto de resoluções de provas finais nacionais e 
de duas provas de época especial de Matemática do 3.º Ciclo, através da colaboração de um grupo 
de associadas, que organizou e elaborou a resolução das provas. A APM pretende também, desta 
forma, continuar a colaborar e a apoiar a tarefa dos professores, nas suas escolas, e o estudo dos 
alunos neste aspeto particular das suas aprendizagens.

Sabendo que este tipo de provas pode proporcionar uma experiência significativa para os alunos 
no termo do seu ciclo de Ensino Básico, a APM entendeu que o contributo dado a esta publicação 
poderia constituir uma mais-valia na orientação do estudo e na consolidação das aprendizagens dos 
jovens que se preparam para finalizar uma etapa do seu percurso escolar. 

Assim, houve a preocupação de apresentar propostas de resolução com justificações dos passos 
dados, muitas vezes com processos alternativos em paralelo, recorrendo ao suporte gráfico e aos 
recursos tecnológicos, quando previstos. Também nos itens de escolha múltipla é explicada a 
fundamentação das opções de resposta correta, porque a um bom resultado só se pode chegar, de 
forma consistente, por processos corretos, ainda que não únicos. 

A APM deseja que quantos se dedicam a abrir os caminhos da experiência matemática aos jovens 
do nosso país sintam que essa é uma tarefa imprescindível para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos seus alunos, bem como para o progresso do país. Faz votos também para que cada 
estudante vivencie cada vez mais o seu trabalho de aprendizagem matemática como um desafio a 
descobrir as imensas possibilidades que este saber proporciona.

Finalmente, a Direção da APM agradece, não só o convite que lhe foi dirigido para esta realização, 
mas sobretudo o empenho das suas associadas que prestaram esta valiosa colaboração.

A Presidente da Direção
da Associação de Professores de Matemática

Lurdes Figueiral
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INTRODUÇÃO

A Associação de Professores de Matemática (APM) analisa, todos os anos, as provas finais de 
Matemática do 3.o Ciclo, não só na sua globalidade mas também cada item individualmente. Desta 
análise resultam pareceres, que pretendem contribuir para a melhoria da avaliação externa, e propostas 
de resolução que são divulgadas na página web da APM e em vários órgãos de comunicação social. 

Este trabalho, complementar e abrangente, é o resultado do envolvimento de um grupo alargado de 
professores, de contextos e localizações geográficas diferentes.

A divulgação das resoluções dos itens das provas nacionais tem vindo a constituir-se como um 
instrumento de trabalho relevante, para professores e alunos, quer em contexto de sala de aula, quer 
como apoio ao estudo autónomo. Assim, e com os mesmos propósitos, não se pretende com este 
trabalho sobrevalorizar de forma especial o papel da avaliação externa, enquanto indutora do trabalho 
preferencial de sala de aula, mas sim possibilitar tarefas complementares de síntese e balanço das 
aprendizagens no final do Ensino Básico.

Deste modo, foi com naturalidade que a APM se associou à Editorial do Ministério da Educação e 
Ciência numa publicação que resulta da compilação destas resoluções. 

Na elaboração deste trabalho conjunto, de entre vários formatos equacionados, optou-se pela 
organização dos itens respeitando a integridade de cada prova, sem resumos teóricos nem 
considerações sobre graus de dificuldade ou adequabilidade, pretendendo somente refletir uma opção 
tendencialmente neutra das resoluções relativamente ao currículo.

Foi igualmente opção manter a fidelidade às resoluções originalmente publicadas, com a consciência 
da presença de abordagens diferentes de itens semelhantes. Ponderada esta questão, considera-se que 
a mesma constitui uma vantagem no sentido de não indicar algum processo de resolução preferível 
em detrimento de outro igualmente correto e válido. Estilos e opções diferentes de resolução de 
um mesmo item são entendidos como um fator de enriquecimento deste trabalho, bem como um 
entendimento do ensino da Matemática sustentado na diversidade de abordagens. 

Esta publicação pretende apoiar o trabalho de professores e alunos sem competir com outros materiais 
com um papel bem definido, como por exemplo os manuais escolares. 

As autoras
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Enunciados

Prova 92/E. Especial/Cad. 2 • Página 7/ 8

18. Na Figura 10, está representada uma semicircunferência de diâmetro  AB6 @.

Figura 10

C

A B

D

E
70º

Sabe-se que:

•  os pontos  C  e  D  pertencem à semicircunferência;

•  o ponto  E  é o ponto de intersecção dos segmentos de reta  AC6 @  e  BD6 @;
•  AED 70º=t .

Determina a amplitude do arco  DC.

Mostra como chegaste à tua resposta.

19. Considera, no espaço euclidiano, dois planos paralelos,  a  e  b . 

Considera, também, dois pontos,  P  e  Q  , pertencentes ao plano  a.

Qual é a posição da reta  PQ  relativamente ao plano  b  ?

Fim da Prova

Caderno 2 – não permitido usar calculadora

Prova 92/E. Especial/Cad. 2 • Página 8/ 8

COTAÇÕES (Caderno 2)

Item
Cotação (em pontos)

7. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
3 4 6 3 3 6 6 6 6 3 4 3 6 4 63

TOTAL (Caderno 1 + Caderno 2) 100
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Prova 92/1.ª F./Cad. 1 • Página 4/ 7

1. Qual dos conjuntos seguintes é igual ao conjunto  , ,1 4
9 5 3+− 6 6E E  ?

(A) ,5 36 6                             (B) ,1 4
9−E E

(C) ,5 4
9; E                             (D) ,1 3− 6@

2. A resolução máxima do olho humano é  , mm0 1 , isto é, o olho humano distingue dois pontos que estejam 
a uma distância, entre si, de pelo menos  , mm0 1 ;  se os pontos estiverem a uma distância inferior, são 
vistos como um só ponto. 

A resolução máxima de um certo microscópio eletrónico é  , mm0 000004 .

A comparação entre o poder de resolução de dois instrumentos de observação pode ser traduzida pelo 
quociente entre as respetivas resoluções máximas.

Determina o quociente entre a resolução máxima do olho humano e a resolução máxima do referido 
microscópio eletrónico.

Apresenta o resultado em notação científica.

Mostra como chegaste à tua resposta. 

3. O diagrama de caule-e-folhas seguinte representa um conjunto de dados. 

2 3 5

3 1 2 2

4 4 5

5 6

Nas afirmações seguintes,  x   representa a média e  x~   representa a mediana deste conjunto de dados.

Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

(A) x 36=   e  x 40=~    (B) x 36=   e  x 32=~

(C) x 52=   e  x 32=~    (D) x 52=   e  x 40=~

 
1.a Fase,

2017

Caderno 1 – permitido usar calculadora
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Resoluções

17.

O ponto A é a imagem do ponto F através da reflexão axial de eixo GB.

O ponto C é a imagem do ponto A na translação associada ao vetor FE . 

Assim, o ponto C é a imagem do ponto F pela reflexão deslizante de eixo GB e vetor FE .

Opção correta: C.

18.        

Como o arco DC da semicircunferência é o arco compreendido entre os lados do ângulo  

inscrito DAC, basta calcular a amplitude deste ângulo para se conhecer a amplitude do arco DC.

O triângulo [ADB] é retângulo em D porque está inscrito na semicircunferência (todos os seus  

vértices são pontos da semicircunferência).  

Assim,    90 90 70 20ˆ ˆ ˆˆDAE AED DAE DAE         

                
                       amplitude do arco 2  ou seja,  amplitude do arco 40ºˆDC DAE, DC   .

Resposta:  amplitude do arco 40ºDC 

19.

Como os planos α e β são paralelos, qualquer reta contida num dos planos é paralela ao outro plano. 

Como os pontos P e Q pertencem ao plano α, a reta PQ é paralela ao plano β.

 Resposta: A reta PQ é paralela ao plano β. 

Caderno 2 – não permitido usar calculadora
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1.

Como 5 > −1, o menor elemento comum aos dois intervalos é 5 . 

Como 3 > 
4
9 , o maior elemento comum aos dois intervalos é 

4
9 . 

Como 25,2
4
9
 e 24,25  , podemos garantir que 

4
95  e que o conjunto intersecção é 

95
4

, 
  

.

Opção correta: C.  

2.

Antes de efetuar o quociente entre a resolução máxima do olho humano e a do microscópio 

eletrónico, facilita escrever os dois números em notação científica. 

0,1 mm = 1 ×10−1 mm

0,000004 mm = 4 ×10−6 mm

1 1
5 4

6 6

1 10 1 10 0 25 10 2 5 10
4 10 4 10

, ,
 

 


     



Resposta: O quociente pedido é 4105,2  .

3.

Como os dados são em número par (8), a mediana é igual à média aritmética dos dois termos 

centrais (4.º e 5.º termos). 

32 32 32
2

x ,
  o que exclui as opções A e D. 

23 25 31 32 32 44 45 56 36
8

x ,      
  o que exclui a opção C.

Opção correta: B.  

 
1.a Fase,

2017

Caderno 1 – permitido usar calculadora
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