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Recomendações 
 Para reduzir o número de incêndios provocados por velas, faz-se a seguinte recomendação aos 
fabricantes e aos comerciantes de velas para uso doméstico: 
 

A temperatura máxima na parede exterior do recipiente que acondiciona a vela, ou do suporte da vela, não 
deve ser superior a 35 K, se aqueles elementos forem de metal, de 45 K se forem de porcelana ou material 
vitrificado, e de 60 K, se forem de material moldado. 
 

 Como o Kelvin (K) é a unidade fundamental de temperatura no Sistema Internacional de medidas a 
recomendação utiliza-o como unidade de medida de temperatura. 
 Os graus Kelvin (K) estão relacionados com os graus centígrados ou Celsius (C), através da seguinte 
fórmula: 

K = C + 273,16 
 

1. Reescreve a recomendação, transcrita em cima, utilizando como unidade os graus centígrados. 
2. Escreve um pequeno comentário explicando a razão porque não está correcta a recomendação, tendo em 
conta a situação. 
 

 

Queijo Fresco 
 O coalho é um dos ingredientes mais importantes no fabrico do queijo. Para confeccionar queijo 
fresco pode comprar-se uma embalagem de coalho. No rótulo de uma dessas embalagens sugere-se que se 
junte 3 g de coalho a meio litro de água e se misture esta solução com 80 litros de leite. Com estas 
quantidades consegue-se fabricar 80 queijos, com aproximadamente 12 cm de diâmetro e 6 cm de altura. 
1. Se utilizares 10 g de coalho, que quantidade de água e de leite deves utilizar para fabricar queijo fresco, 
de acordo com a informação acima referida? 
2. Escreve uma expressão analítica que relacione a quantidade de coalho (C), em gramas, e a quantidade de 
leite (l), em litros, a utilizar no fabrico de queijo fresco, de acordo com as informações da embalagem referida. 
3. No referencial abaixo, representa a quantidade de coalho (em gramas) correspondente à utilização de 
2, 4, 6, 8 ou 10 litros de leite no fabrico deste tipo de queijo fresco. 
 

 
 
 
 
 

 



Emissão de CO2 
 A emissão de dióxido de carbono (CO2) tem contribuído de forma 
significativa para o aumento do efeito de estufa. A quantidade de dióxido de 
carbono (CO2) emitida por um veículo automóvel pode ser calculada a partir 
da fórmula seguinte: 

Q = N× E 
em que 

Q é a quantidade de CO2 emitida durante a utilização da viatura, 
em gramas; 
N é o número de quilómetros percorridos pela viatura; 
E é o valor médio de emissão de CO2 em g/km (depende do veículo). 

1. O Pedro mora a cerca de 1,7 km da escola e a mãe leva-o todas as manhãs de carro. O carro emite em 
média 90g de CO2 por cada quilómetro percorrido. Que quantidade de CO2 emitirá o carro da mãe do Pedro 
nestas viagens, durante os nove meses escolares? 
2. O pai do Pedro utiliza um veículo da empresa que tem uma emissão média de CO2 de cerca de 179 g/km. 
A empresa tem um compromisso ambiental - cada um dos seus veículos não pode emitir mais do que 1 
toneladade CO2 por ano. Qual é o número máximo de quilómetros que o pai do Pedro pode fazer por ano 
de modo a cumprir o compromisso ambiental estabelecido pela empresa? Apresenta todos os cálculos que 
efectuares. 
 

 

Nova Operação Matemática 
 O João inventou uma operação matemática a partir das operações básicas habituais. Para representar a 

nova operação, o João utilizou o símbolo �. 

a � b = 
a

ab −

, em que a e b são números naturais 

 Por exemplo: 2 � 3 = 
2

1
 porque 

2

1

2

23
=

−

. 

1. Calcula o valor das expressões seguintes, apresentando os cálculos que efectuares: 

1.1 2 � 1 

1.2 (2 � 4) � 1 

2. Ao fazer experiências com vários pares de números, a certa altura, o João obtém 
5

4
. 

   Indica um valor para a e um valor para b que tenham tornado possível o João obter a igualdade: a � b =
5

4
. 

3. Explica por que razão a operação inventada pelo João não verifica a igualdade: a � b = b � a (propriedade 
comutativa). 
 
 

Potência de um Motor 
 A potência de um motor pode ser entendida como a energia gerada por este, durante um determinado 
intervalo de tempo. São utilizadas várias unidades para medir a potência. Nos anúncios sobre automóveis a 
sua potência costuma ser indicada em cavalos (CV). 
 No gráfico estabelece-se uma relação aproximada entre a potência expressa em quilowatts (kW) e a 
potência expressa em cavalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Justifica que a relação expressa no gráfico é de proporcionalidade directa. 
2. Transcreve a opção que corresponde à igualdade correcta: 

(A) 10 CV = 13,6 kW 
(B) 10 kW = 13,6 CV 
(C) 1 kW = 13,6 CV 
(D) 1 CV = 13,6kW 

3. O Maclaren F1, com 627 cavalos, é considerado por muitos especialistas como sendo o carro de estrada 
mais rápido do mundo. Qual é a potência do seu motor expressa em quilowatts? 
 
 

Adaptando o Balde 
 O Henrique usa um balde cilíndrico para regar o quintal. 
Mas a posição da torneira, no quintal, não lhe permite enchê-lo 
completamente sem desperdiçar água, pois tem de o inclinar. Para 
resolver o problema, decidiu comprar um segundo balde com base 
igual, mas com menos um quarto da altura. 

1. Mostra que a capacidade do balde que o Henrique comprou é 
4

3
 

da capacidade do balde que ele tinha inicialmente. 
2. O balde que o Henrique comprou pode considerar-se 
geometricamente semelhante ao que ele tinha inicialmente? Justifica 
a tua resposta. 
 
 

Fogos em Portugal 
 O Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa desenvolveu um modelo algébrico que permite 
estimar a área que arde entre Julho e Agosto de um determinado ano, tendo por base as condições 
meteorológicas dos meses de Maio e Junho. 
 Os gráficos seguintes mostram a área ardida nos meses de Julho e Agosto, entre 1980 e 2005, e a 
previsão feita, segundo o modelo elaborado, em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qual é o valor da área ardida no ano de 2005? 



2. Qual foi o ano em que se registou maior área ardida? 
3. Qual foi a diferença entre o número de hectares ardidos em 1980 e o número de hectares ardidos em 2005? 
4. Em que anos a previsão de área ardida feita pelo modelo coincide aproximadamente com a área 
efectivamente ardida? 
5. Qual foi o ano em que a previsão se afastou mais da área efectivamente ardida? 
 
 

Acidente na Auto-Estrada 
 Chama-se distância de paragem à distância percorrida por um veículo entre o momento em que o 
condutor vê um obstáculo e o veículo se imobiliza. Para calcular a distância de paragem (Dp), em metros, 
utiliza-se a seguinte fórmula: 
 
 
 
 O Rui percorria um troço da auto-estrada do norte quando 
reparou que, alguns metros à sua frente, tinha havido um acidente 
que ocupava todas as vias da faixa de rodagem.  
 
1. Quando o carro parou, o Rui estimou em 40,5 m a distância que 
percorreu desde o momento em que avistou o acidente. Será que o Rui circulava em excesso de velocidade? 
Justifica a tua resposta. 
2. De acordo com a fórmula dada responde às questões que se seguem. 
2.1. No referencial, marca as distâncias mínimas necessárias para um veículo parar em segurança quando 
circula numa auto-estrada dentro dos limites permitidos por lei. Gradua o eixo referente à distância de 
paragem de forma adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Qual é a distância mínima a que se deve sinalizar um acidente de modo a impedir outros embates com 
os veículos acidentados? Justifica a tua resposta. 

 
 
 
 
 

Nota: Podes encontrar estes e muitos outros problemas no site do GAVE – Projecto 1000 Itens 
http://www.gave.min-edu.pt/np3/15.html 

 


