
1. Na figura está representada uma circunferência de centro O que contém os 

pontos T, R e S.   

Um ponto P desloca-se ao longo do trajecto que a figura sugere. P inicia o seu 

percurso em R e termina-o em T, percorrendo, sucessivamente e sem parar, a 

corda [ ]RS  e o arco ST. Para cada posição do ponto P, seja t o tempo decorrido 

desde o início do percurso e seja d a distância do ponto P ao ponto O. 

 

Apenas um dos gráficos a seguir representados pode relacionar correctamente 

as variáveis d e t. 

Numa pequena composição, indica o gráfico que pode relacionar correctamente as variáveis t e d e 

apresenta, para os gráficos rejeitados, uma razão pela qual o consideraste incorrecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O Pedro ajudou a avó a preparar os copos que 

seriam utilizados num  lanche.  

 

 

 

a. Associa a cada tipo de copo o gráfico que 

ilustra a relação existente entre o tempo decorrido no enchimento do copo e o nível de líquido 

atingido, a contar desde o fundo, tendo em conta que a velocidade a que é despejado esse 

líquido é constante, e completa a tabela.  
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3. Os irmãos gémeos 

 

O Paulo e a Teresa são dois irmãos 

gémeos de 20 anos de idade. Os 

seguintes gráficos permitem 

comparar a evolução dos pesos de 

ambos, ao longo dos seus anos de 

vida 

a. Com que idades o 

Paulo e a Teresa 

pesavam o mesmo? 

 

b. Observa o gráfico e 

assinala com x  a afirmação correcta sobre o aumento de peso da Teresa, entre os 5 e os 10 anos 

de idade. 

 

□ A Teresa aumentou mais do que 10 kg e menos do que 15 kg. 

□ A Teresa aumentou exactamente 15 kg. 

□ A Teresa aumentou mais do que 15 kg e menos do que 20 kg. 

□ A Teresa aumentou exactamente 20 kg. 

 

4. Atracção Vertiginosa 
A fotografia em baixo mostra uma atracção vertiginosa de um parque de diversões. Em cada 

viagem, as pessoas sentam-se numa cadeira que sobe até ao cimo de uma torre e ai 

permanece alguns instantes. Em seguida, a cadeira é largada, atingindo uma velocidade de 

cerca de 100 km/h antes de se iniciar a travagem e chegar ao chão. 

 

a. Qual dos seguintes gráficos pode representar a distância da cadeira ao chão, 

desde o momento em que se inicia a viagem ( nível do chão) até que regressa ao 

ponto de partida?  

   Justifica a tua opção e indica uma razão para os gráficos que não escolheste. 

 

   (A)                                                                                                              (B)                                

 

 

 

 

  (C)                                                                      (D) 

 

                                                                   

 

 

 


