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1. Unidades de armazenamento 
As unidades de armazenamento de informação mais utilizadas são o Kilobyte (Kb) e o megabyte (Mb). Uma 
disquete armazena cerca de 1,44 Mb de informação. A relação entre as unidades referidas é a seguinte:  

1 Mb=1024 Kb. 
No gráfico, está representada a relação entre a quantidade de informação expressa em megabytes (m) e 
a quantidade de informação expressa em kilobytes (K). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
a. Marca no gráfico os pontos correspondentes  a 1024 Kb ( ponto A), 3072 Kb (ponto B), 

4096Kb (ponto C) e 1,44 Mb ( ponto D), com o maior rigor possível. 

 
b. Observa o gráfico e, tendo em conta a informação disponível, escreve uma expressão 

analítica que traduza a informação entre a quantidade de informação em  megabytes (m) e a 
quantidade de informação em kilobytes (k).  

 
2. Festa de Final de Ano 
 
A Associação de estudantes da Escola Descobrir está a organizar a festa de 
final de ano, a realizar no ginásio. Vai ser uma festa em grande, já que a escola 
tem capacidade para 400 alunos. 
A Associação de Estudantes gastou 500 € na decoração e nos equipamentos de 
som e iluminação e decidiu cobrar 2 € por cada bilhete. O João e a Teresa 

estão encarregados de fazer a análise financeira da festa. Arranjaram uma 
expressão para calcular o saldo monetário da festa (S) em função do número de 
bilhetes vendidos (n).   5002 −= nS  
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a.  Qual é o lucro máximo 

que a Associação pode 
esperar? 

b. Explica o significado da 

expressão 2n, no 
contexto da situação. 

c. Determina o saldo 

monetário a apurar, se 

forem vendidos 120 
bilhetes. Interpreta o 

resultado. 
d.  Quantos bilhetes, no 

mínimo, é necessário 
vender para que não haja 
prejuízo? 

e. Qual dos gráficos 

poderá representar a 
relação existente o saldo 
monetário (S) e o número de bilhetes vendidos (n)? 

 

 
3. Temperatura e velocidade do som 
 

A velocidade de propagação do som no ar 
depende da temperatura. Na tabela seguinte, 

é possível observar a velocidade do som em 
(m/s), a diferentes temperaturas.  

 
a.  Prevê a velocidade do som a 

40ºC. Explica a razão da tua 
resposta. 

 
 
 
b. Observa a tabela e marca os 

pontos no referencial 

seguinte, graduando os eixos 
de acordo com a escala 
definida em cada um deles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

c. A relação entre a temperatura (t) e a velocidade do som (v) pode ser representada pela 

expressão seguinte: btv +=

5

3
, em que b  é constante. Com base nos dados indica o valor de 

b na expressão algébrica anterior. Justifica a tua reposta. 
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4. Frequência Cardíaca Máxima 
 

O processo mais rigoroso para determinar a frequência cardíaca máxima (FCmáx) de um indivíduo ( número de 

máximo de batimentos do coração por minuto) é realizar um teste de esforço. Através da fórmula abaixo 
indicada, qualquer pessoa pode conhecer o valor aproximado da sua frequência cardíaca máxima, a partir da 

sua idade. 
                             idadeFCMax −= 220  

Se uma pessoa praticar desporto com regularidade deve utilizar a seguinte fórmula: 
2

220
idade

FCMax −=  

 
a. 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. 

 
b. 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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5. Summer Cola 
 
Os refrigerantes costumam estar à venda em garrafas de diferentes capacidades. Por exemplo, a 
Summer Cola disponibiliza, aos consumidores, garrafas com quatro capacidades diferentes:  20 cl; 500 ml; 
1,5 l e 2l. Na tabela seguinte, são apresentados os preços dos vários tipos de garrafa Summer Cola.  

 
 
 
 
 
 
 

a. Constrói um gráfico que relacione a capacidade e o preço das diferentes garrafas da marca 

Summer Cola. Escolhe escalas adequadas e gradua cada um dos sixos, com o maior rigor 

possível. 
 
b. Supõe que a relação entre a quantidade de refrigerante Summer Cola ( em ml) e o preço é uma 

relação de proporcionalidade directa. Constrói um gráfico que traduza essa relação. 

 
 
 
6. 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. 

 
a. 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? 
b. 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. 

c. 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. 

 

 

 

 

 


