
Bom Trabalho!  

A equipa do PM 

 

     ESCOLA SECUNDÁRIA C/3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE LOUSADA 
      
     PM - 8º Ano de escolaridade 
 

Questão da Semana nº5 - Funções - B                27 / 11 /2008 

 

Nome completo: _________________________________________________      Nº: ___ Turma: ____ 
 

Classificação: ____________________ Professora: _____________ Encarregado de Educação:_________ 

 
 

Deves indicar todos os cálculos que efectuares e todas as justificações/explicações necessárias. 

 
1. Assinala com um x o gráfico que pode ilustrar a 
relação entre a altura e a idade de uma pessoa, desde 
que nasce até atingir os 50 anos de idade. 
Explica, para cada um dos outros três gráficos, a 
razão pela qual não os escolheste. 
Resposta: 

 
 

 

 

 

 

2. 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: 

2.1. 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? Justifica 

cuidadosamente a sua resposta. 

2.2. Qual dos gráficos 

apresentados na alínea 2.1, 

representa uma função de 

proporcionalidade directa? 

Justifica a tua resposta. 

 

Rede Preço por segundo (em cêntimos) 

A 0,5 

B 0,6 



Bom Trabalho!  

A equipa do PM 

 

     ESCOLA SECUNDÁRIA C/3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE LOUSADA 
      
     PM - 8º Ano de escolaridade 
 

Questão da Semana nº5 - Funções - A                27 / 11 /2008 

 

Nome completo: _________________________________________________      Nº: ___ Turma: ____ 
 

Classificação: ____________________ Professora: _____________ Encarregado de Educação:_________ 

 
 

Deves indicar todos os cálculos que efectuares e todas as justificações/explicações necessárias. 

 
1. O Pedro prendeu o cão a uma das pernas de um banco de um jardim. 
 - o cão afastou-se do banco até a corda ficar esticada; 
 - a seguir, sempre com a corda esticada, descreveu um arco de circunferência em torno do banco; 
 - depois aproximou-se vagarosamente deste. 
    Qual dos seguintes gráficos pode representar a distância do cão ao banco do jardim durante o passeio? 
Justifica. 

 
 

 

 

2. 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: 

2.1. 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?  

Justifica cuidadosamente a 

sua resposta. 
 

2.2. Qual dos gráficos 

apresentados na alínea 2.1, 

representa uma função de 

proporcionalidade directa? 

Justifica a tua resposta. 

Rede Preço por segundo (em cêntimos) 

A 0,5 

B 0,6 


