#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 12
ANO(S)

Matemática A

10.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•
•
•

Reconhecer o significado da distância entre dois pontos no espaço.
Reconhecer o significado da equação do plano mediador de um segmento de reta.
Resolver problemas que mobilizem os conhecimentos adquiridos ou fomentem
novas aprendizagens, em contextos matemáticos e/ou de outras disciplinas.

Título/Tema do Bloco

Geometria analítica no espaço: resolução de tarefas.

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Tarefa 1
No referencial o.n. 𝑂𝑥𝑦𝑧, está representado o cubo [𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉].

Sec./10.º ano

Sabe-se que:
•

as arestas [𝑂𝑃], [𝑂𝑅] e [𝑂𝑆] estão contidas nos semieixos positivos 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 e 𝑂𝑧,
respetivamente;

•

o ponto 𝑈 tem coordenadas (2, 2, 2);

•

no eixo 𝑂𝑧 está representado um ponto 𝐴, cuja cota é 4.
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Averigua se o ponto 𝑇 pertence ao plano mediador do segmento de reta [𝐴𝑉]:
1.1. Mostrando que ̅̅̅̅
𝑇𝐴 = ̅̅̅̅
𝑇𝑉;
1.2. Determinando uma equação do plano mediador de [𝐴𝑉].
Adaptado de Teste Intermédio 10º ano, 2008

2. Tarefa 2
No referencial o.n. 𝑂𝑥𝑦𝑧, estão representados um cubo e uma pirâmide de base [𝑂𝐴𝐵𝐶] e vértice
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no centro da face [𝐷𝐸𝐹𝐺] do cubo.

Sabe-se que:
•

Os vértices 𝐴, 𝐶 e 𝐺 pertencem ao semieixo positivo 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 e 𝑂𝑧, respetivamente;

•

O volume da pirâmide é 9.

2.1. Determina a medida da aresta do cubo e indica as coordenadas do vértice 𝑽 da pirâmide.
2.2. Indica as coordenadas dos pontos 𝑩, 𝑪, 𝑬, 𝑮.

2.3. O plano de equação 𝑥 =

3
2

é o plano mediador de quatro arestas do cubo. Indica-as.

2.4. Determina uma equação do plano 𝐷𝐹𝐶.
Adaptado de Dimensões 10, Santillana
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3. Tarefa 3
Em relação a um referencial o.n. 𝑂𝑥𝑦𝑧 sabe-se que:
•

𝐴(2, −1, 3) e 𝐵(0, 1, 1);

•

𝛼 é o plano mediador de [𝐴𝐵].

Sec./10.º ano

3.1. Determina as coordenadas do ponto M, ponto de interseção do plano 𝛼 com o segmento de reta
[𝐴𝐵].
3.2. Mostra que as coordenadas de qualquer ponto 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) que pertença ao plano 𝛼 satisfazem a
condição 𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 3.
3.3. Indica as coordenadas dos pontos de interseção do plano 𝛼 com os eixos coordenados.
Adaptado de Novo Espaço 10, Porto Editora

4. Tarefa 4
No referencial o.n. 𝑂𝑥𝑦𝑧, considera os pontos:
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𝐴(−1, 3, −5), 𝐵(2, 0, 1) e 𝑃(6𝑘, 0, 4𝑘 + 1), 𝑘 ∈ ℝ.

4.1. Mostra que o plano mediador de [𝐴𝐵] é definido pela condição: 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 + 5 = 0.
4.2. Determina 𝑘 ∈ ℝ de modo que 𝑃 pertença ao plano mediador de [𝐴𝐵] e indica as coordenadas de
𝑃.
Adaptado de Novo Espaço 10, Porto Editora
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