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ViViViViagem de autocarroagem de autocarroagem de autocarroagem de autocarro    
O Sr. Joaquim é agricultor e, para estar actualizado acerca dos preços dos produtos 

agrícolas que vende aos supermercados, desloca-se regularmente à feira da cidade mais 

próxima da sua residência. 

A empresa dos autocarros que fazem o trajecto tem duas opções: 

 Opção A: o preço do trajecto é de 37 euros; 

 Opção B: o preço total em euros, y2, é dado por y2 = 19x + 310, onde x representa o número de 

trajectos efectuados por ano. 

Cada deslocação à feira envolve dois trajectos (ida e volta). 

 
1. Admite que o Sr. Joaquim efectua 12 trajectos por ano. Calcula, para cada opção, o custo das deslocações 

nas visitas à feira.  

2. Admite que o Sr. Joaquim, nas deslocações à feira, efectua x trajectos por ano. Considera que y1 é o preço 

total anual a pagar a opção A. Escreve y1 como função de x. 

3. Diz, justificando, se as duas opções são funções de proporcionalidade directa. 

4. Usando processos exclusivamente analíticos determina o número de visitas à feira, por ano, que deve 

efectuar o Sr. Joaquim de modo a ser mais vantajosa a opção B. 
 
 

O prémio de produçãoO prémio de produçãoO prémio de produçãoO prémio de produção     
 
Na empresa de construção civil Dias e Dias a Construir (DDC) um operário que acaba uma tarefa antes do tempo 
previsto tem um prémio calculado em função do tempo gasto. Sabe-se que o tempo previsto para a realização de uma 
determinada tarefa é de 8 horas e que h(t) define o salário por hora (em euros) que a empresa paga a um operário que 
executar essa tarefa em t horas sendo: 

      0 < t   8 

 
1. Sabe-se que um operário que execute a tarefa no tempo previsto (t = 8 horas ) tem direito a 
uma retribuição de 96 euros. Verifica que k = 72, ou seja, que:  
2. Determina quanto recebeu um operário da DDC por executar uma tarefa em 7 horas. Apresenta 
o resultado em euros com aproximação aos cêntimos. 
3. Justifica que o salário na DDC, em euros, que um operário recebe pela realização dessa tarefa, em função do 

tempo t gasto, é dado por:    0 < t   8. 
4. Sabendo que o Ramos e o Barros, dois operários da DDC, receberam 94,5 euros e 90 euros, respectivamente, pela 
realização das tarefas em causa, explica, no contexto do problema, as diferenças salariais. 
     Na tua justificação refere sucessivamente as seguintes etapas: 

 

▪ Quantas horas gastou o Ramos e quantas horas gastou o Barros na execução das respectivas tarefas; 
▪ O salário que cada um recebeu por cada hora gasta na execução da tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

As chamadas telefónicasAs chamadas telefónicasAs chamadas telefónicasAs chamadas telefónicas    
Para efectuar chamadas do seu telemóvel, para duas redes (A e B), o preço, em cêntimos, que 

o Paulo tem a pagar por cada segundo de duração de uma chamada é o seguinte: 
 
 
 
 

1. O Paulo tem 80 cêntimos disponíveis para efectuar chamadas do seu telemóvel. Após ter iniciado uma 
chamada para a rede A, o dinheiro disponível foi diminuindo, até ser gasto na sua totalidade. Qual dos quatro 

gráficos que se seguem representa esta situação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ontem, o Paulo só efectuou chamadas do seu telemóvel para as redes A e B. A soma dos tempos de duração 

dessas chamadas foi de 60 segundos e, no total, o Paulo gastou 35 cêntimos. Qual foi o tempo total de 

duração das chamadas efectuadas pelo Paulo, para a rede A? Apresenta todos os cálculos que efectuares e, 
na tua resposta, indica a unidade. 

 
3. Qual dos gráficos apresentados na alínea 1, representa uma função de proporcionalidade directa? Em 

caso afirmativo, escreve uma expressão analítica para essa função de proporcionalidade directa. 

 

4. Escreve uma expressão analítica para a função afim cujo gráfico contém o gráfico A. 
 

 

Rede Preço por segundo (em cêntimos) 
A 0,5 

B 0,6 


