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1. Escreve uma correspondência entre os gráficos e as 
expressões analíticas seguintes. 

(A) ( ) 2 4f x x= +  Gráfico: ____________ 

(B) ( ) 4g x x=− +  Gráfico: ____________ 

(C) ( ) 4h x =  Gráfico: ____________ 

(D) ( ) 2i x x=  Gráfico: ____________ 

(E) ( )
1

2
j x x=−  Gráfico: ____________ 

 
1.2. Classifica, justificando, as funções acima indicadas. 
1.3. Indica, em cada uma delas, o declive e a ordenada na 
origem. 
 
2. Considera as seguintes rectas e as suas respectivas equações: 
 

g : y = 2x    k: y = -3x + 10     r: y = 3x – 14     s: y = 2x + 2  w: y = -3x + 22 
 
Indica: 

a) duas rectas que sejam paralelas; 

b) uma recta em que o ponto (0;2) lhe 

pertença; 

c) uma recta em que o ponto (2;4) lhe 

pertença; 

d) a solução comum às equações 

 y=2x  e  y = -3x + 10;  

e) a solução comum às equações  

y = 3x – 14  e  y = -3x + 22; 

f) a solução comum às equações  

y = 3x – 14  e  y = -3x + 10; 

g) uma solução comum às equações 

y = 2x  e  s: y = 2x + 2 

h) uma solução comum às equações 

y = -3x + 10  e  s:  y = -3x + 22 
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3. Indica, justificando, qual dos seguintes gráficos representa uma situação de proporcionalidade directa? 
Qual a constante de proporcionalidade?  
O que representa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pressão sobre um corpo imerso 
 
O gráfico seguinte estabelece a relação entre a pressão, 
em atmosferas (atm), a que está sujeito um corpo 
imerso em água e a profundidade, em metros, a que o corpo 
se encontra. A partir da análise do gráfico, responde às 
questões que se seguem. 
 
 
1. Explica por que motivo a relação entre a pressão e a 
profundidade não é uma relação de proporcionalidade 
directa. 
2. Se uma pessoa estiver à superfície da água, qual é, aproximadamente, a pressão exercida sobre ela? 
3. Verifica-se que, dentro de água, a pressão aumenta cerca de 1 atm por cada 10 metros de aumento de 
profundidade. A que pressão está sujeito um navio afundado a 3800 m de profundidade? Apresenta os 
cálculos que efectuares. 
 
5. Água gasta no duche 
 
O João cronometrou o tempo que o irmão demorou a tomar um 
duche e reparou que: 
• demorou 1 minuto e 33 segundos a molhar-se; 
• ensaboou-se com a torneira fechada e voltou a abrir a torneira 4 
minutos e 4 segundos após o início do duche; 
• terminou o duche, quando tinham decorrido 6 minutos e 33 
segundos. 
 
O João verificou que a torneira do duche tem um débito de água de 
500 ml em 2,42 segundos. 
 
1. Verifica que o irmão do João demorou 2 minutos e 31 segundos a 
ensaboar-se. Apresenta os cálculos que efectuares. 
2. Quantos litros de água foram gastos pelo José no duche? 
3. Que percentagem de água poupou pelo facto de ter fechado a 
torneira enquanto se ensaboava? 
4. Qual dos seguintes gráficos descreve o banho do José? Explica a 
tua resposta. 
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6. 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. 
 
 
   Potência 
 (em CV) 
 
 
 
 
 
 
 
   Potência (em kw) 
 
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 = 13,6 kW 

 
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? 
 
 
7. Peso e Volume sanguíneo 
 
O volume sanguíneo é a quantidade de sangue que 
circula no organismo de um indivíduo e depende da 
sua altura, do seu peso e do seu género (masculino 
ou feminino). 
O peso de uma mulher e de um homem com 1,75 
metros de altura e o mesmo volume sanguíneo 
podem relacionar-se através da expressão: 
 
    Peso mulher = 0 ,97 × Peso homem + 14 ,47 
 
Selecciona a recta da figura - a, b, c ou d - que 
corresponde à relação entre o Peso de um homem e 
o Peso de uma mulher, ambos com 1,75 metros de 
altura e o mesmo volume sanguíneo. 
 
8. 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 
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 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 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. 
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14. Distância de paragem 

A distância de paragem é a distância percorrida por um veículo entre o momento em que o condutor vê o 
obstáculo e aquele em que o veículo se imobiliza. O gráfico seguinte relaciona a velocidade a que um veículo 
circula com a distância necessária para o parar em segurança. 
 
Distância de 
paragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Velocidade (km/h) 
 
 
 
1. A uma velocidade de 100 km/h, qual é a distância mínima necessária para um condutor parar em segurança, 
quando avista um obstáculo? 
2. Observa o gráfico e escolhe a opção correspondente à fórmula que permite calcular a distância de paragem 
( D), em função da velocidade (v ). 
 
 
 
 
 
 
3. Quanto maior é a velocidade a que um veículo circula maior é a distância necessária para parar em 
segurança, quando surge um obstáculo. Explica, com base no gráfico, que a relação existente entre a 
velocidade e a distância de paragem não é directamente proporcional. 
 
 
 
 
15. Números Ímpares 
 
Durante uma aula de Matemática afirmou-se que: 
   ”A soma de quaisquer três números ímpares consecutivos é igual ao triplo do segundo número ímpar da 
sequência”. 
1. Escolhe três números ímpares consecutivos e verifica que, para esses números, a afirmação é verdadeira. 
2. Mostra que a afirmação é verdadeira para quaisquer três números ímpares consecutivos. 
Sugestão: Considera que a expressão 2n-1 representa um número ímpar, sendo n um número natural. 
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16. Lego em Torre 
 
Com peças de LEGO, como as da figura, podem construir-se várias 
torres com apenas uma peça na base 
A altura (a), em milímetros, de uma torre do tipo das da figura 
pode ser determinada através da fórmula 
seguinte, desde que se saiba o número de peças (1,2,3...,n,...) 
utilizado na sua construção: 

a = 1,8 + 9,6 n 
1. Explica por que não é possível construir uma torre com exactamente 5 cm de altura. 
2. Qual é o número mínimo de peças necessário para construir uma torre com mais do que 1,5 m de altura? 
 
17. Escolha de Tarifários 
 
O André comprou um telemóvel novo da rede Falabarato, mas ficou indeciso na escolha do tarifário: 
“Tarifário A” ou “Tarifário B”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qual é o tarifário mais económico se, em média, o André realizar o mesmo número de chamadas para a 
rede Falabarato e para outras redes nacionais? Justifica a tua resposta. 
2. Se o André realizar 10 chamadas por mês para outras redes nacionais, qual é o número mínimo de 
chamadas que terá de realizar para a rede Falabarato para que o “Tarifário A” seja mais económico do que o 
“Tarifário B”? Justifica a tua resposta. 
 
18. 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 tonelada 
de 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. 
3. Resolve a equação em ordem a E. 
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19. Sequência de Quadrados 
 
Na sequência de quadrados seguinte, o comprimento do lado do primeiro quadrado é 1 (fig. 1). Os outros 
quadrados são construídos de tal forma que o lado de cada um deles é sempre igual ao comprimento da 
diagonal do quadrado anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quais são as medidas exactas das diagonais do quarto e do quinto quadrados? Explica a tua resposta. 
2. Qual das expressões (A ou B) permite calcular a medida exacta da diagonal de cada um dos quadrados da 
sequência, a partir do número da figura (1, 2, 3,..., n,....) que lhe corresponde? Justifica a tua escolha. 
 
 

20. Índice de Massa Corporal 

De acordo com a notícia publicada no Diário de Notícias, algumas manequins foram 
impedidas de desfilar na “ Pasarela Cibeles” , um conceituado desfile de moda 
realizado em Madrid. Cinco manequins não desfilaram, porque o Índice de massa 
Corporal (IMC) era inferior a 18. 
Este índice (IMC) é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de 
obesidade de um indivíduo e depende da sua altura e do seu peso. A fórmula para o 
calcular é a seguinte:  
 
 
1. De acordo com o site oficial da top model brasileira, Gisele Bundchen tem 1,79 m de altura e pesa 54 kg. 
Seria esta modelo impedida de desfilar em Madrid? 
2. A Organização Mundial de Saúde considera que um indivíduo tem “peso normal” quando o seu IMC se 

enquadra no intervalo [ ]9,24;5,18 . Entre que valores deverá variar o peso de um indivíduo com 1,79 m de 

altura, para que a Organização Mundial de saúde o considere de peso normal? Explica como chegaste à 
resposta. 
 

21. Uma fórmula para calcular a área corporal 

Não é possível determinar exactamente a área da superfície corporal de uma pessoa; no entanto, é 
necessário conhecer esse valor para proceder a alguns tratamentos médicos. Vários cientistas têm 
desenvolvido fórmulas, mais ou menos simples, para calcular o valor aproximado dessa área. Uma da fórmulas 

é a seguinte: hpa ×=
3600

12 , em que: a  é a área da superfície do corpo em m2; 

              p  é o peso do corpo ( massa do corpo), em kg; 

               h  é a altura da pessoa em cm.  
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1. De acordo com o Guiness Book, Xi Shun é considerado o homem mais alto do mundo, mede 236,1 cm e pesa 
111,5 kg. Utiliza a fórmula dada, para determinares, aproximadamente, a área da superfície do corpo de Xi 
Shun, em cm2. Apresenta todos os cálculos que efectuares. 
2. Se a área de superfície corporal de uma criança for de 1m2, de acordo com a fórmula dada, qual poderá ser 
a sua altura e o seu peso? Apresenta dois exemplos diferentes. 
 

22. Muralhas em lego 

O Manuel tem um saco com peças de LEGO, todas 
do tipo 4 por 2, como a da figura ao lado. 
Quer construir as muralhas de um castelo e 

considerou várias possibilidades para a base. A seguir, 
estão representados três esquemas em que o Manuel 
pensou e que podem ser considerados os três primeiros 
termos de uma sequência de “bases” quadrangulares. 
 
1. Quantas peças serão necessárias para construir o quinto termo desta sequência? 
2. Será que o Manuel consegue construir uma “base” quadrangular com 109 peças? Explica a razão 
tua resposta. 
3. Transcreve a letra que corresponde à expressão que permite calcular o número das peças de LEGO 
necessárias para construir uma “base” quadrangular”, tendo em conta o número de cada esquema  
(1, 2, 3,...,n,...). 

(A) 4n – 2   (B) 4n + 2  (C) 6n    (D) 6n + 4 
 
23. O aluguer do tractor 
 
O aluguer de um tractor implica um custo fixo de 10 euros, mais 12 euros por cada hora de utilização. 
1. Completa a seguinte tabela. 
2. O Sr. Oliveira alugou o tractor por 435 minutos. 
Quanto pagou o Sr. Oliveira? 
3. Se tiver de pagar 154 euros, quantas horas o Sr. Oliveira utilizou o tractor? 
4. Representa a função por uma expressão algébrica e diz se traduz uma situação de proporcionalidade 
directa. Justifica a tua resposta. 
 
24. Tarifário de Telemóvel  

 

No anúncio publicitário do tarifário “Mais 
segundos” da empresa de comunicações 
TELEM pode ler-se: 

 
 
 
 
1. De acordo com a informação dada, indica quanto paga o consumidor por uma chamada cuja duração total é 
de:  1.1. 2 segundos; 1.2. 5 segundos; 1.3. 10 segundos; 1.4. 1 minuto. 
 

Tempo (horas) 0 2  

Custo (euros)   70 
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2. Quanto paga um consumidor que realize uma chamada com duração de 3 minutos e 47 segundos? Justifica 
a tua resposta. 
3. E quanto paga por uma chamada com duração de 3 minutos e 48 segundos? Justifica a tua resposta. 
4. Como varia, segundo a segundo, o valor a pagar por uma chamada com duração máxima de 5 segundos? E 
como varia o valor a pagar por uma chamada com duração superior a 5 segundos? Qual a diferença entre os 
dois casos? 
5. O Zé tem 0,80€ como saldo do seu telemóvel. Quanto tempo pode durar a sua próxima chamada? 
6. Representa por uma expressão geradora o custo de uma chamada com duração superior a 5 segundos. 
 
25. O peso das mochilas 
 
Muitos dos estudantes que usam mochilas transportam diariamente peso a mais para a sua 
idade. 
1. Para evitar lesões na coluna vertebral, o peso de uma mochila e o do material que se 
transporta dentro dela não devem ultrapassar 10% do peso do estudante que a transporta.  
A Marta pesou a sua mochila. Na balança da figura que se segue, está indicado o peso 
dessa mochila vazia. 
 
Sabendo que a Marta pesa 45 kg, qual é, em kg, o peso máximo 
que ela poderá transportar dentro da sua mochila, de forma a 
evitar lesões na coluna vertebral? 
Apresenta todos os cálculos que efectuares. 
 
2. O gráfico circular que se segue fornece informação sobre 
as zonas do corpo onde as lesões provocadas por mochilas são 
mais frequentes. 
 
A Marta e duas das suas amigas começaram a construir, cada uma, um gráfico de barras que traduzisse a 
mesma informação deste gráfico circular. Na figura que se segue, podes observar esses três gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apenas um deles poderá corresponder ao gráfico circular apresentado. Qual? 
Para cada um dos outros dois gráficos, indica uma razão que te leva a rejeitá-lo. 
 
 


