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Depois de estudares bem a matéria leccionada, resolve: 
 

1. No refeitório da escola encontravam-se várias pessoas a almoçar. O Hélder resolveu contá-los e chegou à conclusão 

que 
1

6
 eram professoras, 

4

5
 eram alunos e que havia apenas dois professores. 

(a) Quantas pessoas estavam a almoçar no refeitório? 
(b) Quantas professoras e quantos alunos estavam a almoçar? 

 
2. A classificação final (c) de um aluno depende da média final dos testes que fez durante o ano e da classificação (f) do 
exame final. 
A classificação do exame final (f) conta duas vezes mais que a classificação (m). 
A fórmula que determina c é: 

3

2 mf
c

+
=  

Se a Ana teve média m = 60 nos testes e necessita de c = 80 para entrar no curso que escolheu, quanto precisa de tirar 
no teste final (f)? 
 
3. Num armazém, esta semana, todos os artigos têm o desconto de 30%. Sendo x o preço do artigo e f(x) o desconto: 

3.1. Exprime o desconto em função do preço. 
3.2. O desconto é directamente proporcional ao preço? Se sim, qual é a constante de proporcionalidade? 
3.3. Qual o desconto num artigo marcado com o preço de 820 euros? 
3.4. Quantos euros marca um artigo em que o desconto é de 9 euros? 

 
4. Observa os gráficos das funções. Para cada uma delas diz/indica: 

a) se é uma função afim ou linear b) a ordenada na origem  c) a expressão algébrica 
 
  4.1.       4.2.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Admite que o depósito está vazio e que, num certo instante, começa a 
introduzir-se combustível a uma taxa constante, até ficar cheio, o que 
acontece ao fim de cinco horas.  
Seja h(t) a altura do combustível no depósito, t horas após o instante em 
que começa ser introduzido. Qual dos gráficos seguintes pode ser o da 
função h? 
Numa pequena composição indica as razões que te levam a rejeitar os restantes gráficos (indica uma razão para cada 
gráfico rejeitado). 
 
 
 



 
6. [AM] é uma mediana e a área do triângulo [ABM] é 4 cm2. Qual é a área do 
triângulo [ABC]? Justifica. 
 
 
 
 
 

 
7. Na figura, o quadrado [PQRT] está inscrito no círculo e a sua diagonal mede 10 dm. 
Determina, apresentando todos os cálculos e justificações: 

7.1. a área do quadrado; 
7.2. um valor aproximado da área da região colorida arredondado às centésimas. 

 
 

8. Um camião transporta três troncos de madeira empilhados como se vê na figura. 
Os troncos têm a forma cilíndrica com 0,5 m de raio. Qual é a altura da carga? 
Apresenta o resultado final com uma casa decimal. Sugestão: faz um esboço dos três 
troncos. 
 
 

 
9. A figura ao lado representa a planificação de uma pirâmide 
quadrangular regular. Mostra que o volume dessa pirâmide é igual a 384 cm3.:  
                                 Ajuda:  
 
 
 
 

10. Analisa o seguinte cubo: 
10.1. Completa de forma a obter afirmações verdadeiras: 
a) BF é perpendicular ao plano que contém a face ______________ . 
b) DF é concorrente oblíqua com __________ . 
c) AB e BC são concorrentes _____________________ . 
d) O plano que contém a face [ABCD] é perpendicular ao plano que contém a face 
__________________ . 
e) O plano que passa por A, D, G e F é ______________ ao plano que contém a face [ABCD]. 

10.2. Sabendo que a aresta do cubo é igual a 3 cm, calcula: 
a) o comprimento de [AF]; 
b) o comprimento de [DF];  
c) o perímetro do quadrilátero [ADGF]. 

 
 

Bom Trabalho! 
 
 
 

Soluções: 
1.(a) 60 (b) 10; 48 2. 90 3.1 f(x)= 0,30x 3.2 Sim. 0,30   3.3 246  3.4 30 
4.1 (a) função linear: a ; função afim: b e c. (b) a: 0; b: -2; c: 4.  (c) a: y=-2x; b: y=-2x-2; c: y=-2x+4 
4.2 (a) função linear: a ; função afim: b e c. (b) a: 0; b: -5; c:  3.  (c) a: y=3x; b: y=3x-5; c: y=3x+3 
6. 8 cm2. A mediana divide-o em dois triângulos equivalentes.  7.1 50 dm2   7.2  7,13 dm2. 8. 1,9 m  
10.1 (a) EFGH, por ex  (b) EFG, por ex  (c) perpendiculares  (d) ABFE, por ex  (e) concorrentes 

10.2 (a) 18  cm  (b) 27  cm  (c) 2 18 6+  cm 

 

Altura do 

triângulo  
altura da pirâmide  

                    h = ? 


