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Teste de Esforço 
 

 O processo mais rigoroso para determinar a frequência cardíaca máxima (número máximo de 
batimentos por minuto) é realizar um teste de esforço. Mas, através da fórmula indicada, qualquer pessoa 
pode estimar a sua frequência cardíaca máxima (FCMax) a partir da sua idade: 
 

FCMax = 220 – Idade 
 

 Quando realizamos esforço físico, para não termos dores (musculares e/ou articulares) nem 
problemas cardíacos, a frequência cardíaca não deve ultrapassar os 85% da nossa FCMax. 
 A Marta, que tem 20 anos, e a mãe inscreveram-se num ginásio. 
 

1. Dá uma estimativa do limite máximo de batimentos por minuto que a Marta deve atingir, para não se sentir 
mal quando realiza exercício físico. 
2. A mãe da Marta também fez os cálculos a partir da fórmula indicada e obteve como frequência cardíaca 
máxima (FCMax) 180 batimentos por minuto. A Marta, que já tinha calculado a sua FCMax, imediatamente 
explicou à mãe que esta se tinha enganado. A mãe da Marta ouviu e concordou. Que argumento terá a Marta 
utilizado na sua explicação? 
 

Se uma pessoa praticar desporto com regularidade deve utilizar a seguinte fórmula: 
2

idade
205FCMax −=  

3. De acordo com as fórmulas, a partir de que idade a FCMax de um desportista é superior à de um não 
desportista? Justifica a tua resposta. 
4. Na turma do António e do Pedro, há dois grupos distintos de alunos. Os que praticam desporto com 
regularidade e os que nem querem ouvir falar em tal. Na aula de Matemática, utilizaram as fórmulas anteriores 
par construir os gráficos da relação entre a idade e a FCMax para desportistas e não desportistas. 
     Transcreve a letra que corresponde ao gráfico que representa a relação entre: 

(i) A idade e a FCMax dos alunos desportistas. 
(ii) A idade e a FCMax dos alunos não desportistas. 

 
 
 
 
 

Explica por que razão não 
escolheste os outros dois 
gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


