
 

1. A compra dos livros…. 
A Ana e o Pedro foram comprar livros. No conjunto compraram 4 livros. 

1.1. Sabendo que x  representa o número de livros que a Ana comprou e que y  

representa o número de livros que o Pedro comprou, escreve uma equação com duas 
incógnitas que traduza o enunciado do problema. 
1.2. Quantas soluções tem a equação? Indica todas as soluções do problema. 
1.3. Verifica gráfica e analiticamente se os pontos de 

coordenadas ( ) ( )4,2, −=yx  e ( ) ( )2,6, −=yx   são soluções da equação obtida. 

 
 

2. Triângulos isósceles… 
Acerca de um triângulo isósceles sabe-se que apenas o seu perímetro é 10 cm. 

2.1. Desenha três triângulos geometricamente diferentes que satisfaçam as condições do problema. 

2.2. Representa por: 

♦♦♦♦ x  o comprimento do lado diferente; 

♦♦♦♦ y  o comprimento dos lados com o mesmo comprimento. 

                      Escreve uma equação em x  e y  que traduza a afirmação referida. 

2.3. Representa graficamente a equação que escreveste para 100 << x  e 50 << y . 

2.4. Usando o gráfico obtido, indica três soluções diferentes para a equação que escreveste. 

2.5. Verifica gráfica e analiticamente que o ponto de coordenadas ( ) ( )2,4, =yx  não é solução da 

equação. 
 
 

3. Considera a equação 
2

3

2
=

− yx
. 

3.1. Resolve a equação em ordem a y . 

3.2. Indica o declive e a ordenada na origem da recta que representa graficamente a equação dada. 
3.3. Faz a representação gráfica da equação. 

3.4. Indica três soluções da equação, fazendo a sua verificação analítica. 

3.5. No mesmo referencial, traça a recta que passa pelos pontos de coordenadas ( )3,0  e ( )2,5 − . 

3.5.1. Escreve a equação da recta. 
3.6. Indica as coordenadas do ponto de intersecção das duas rectas. 

 
 
 

4. Observa a representação gráfica das rectas, ao lado.  
 

4.1. Utilizando as equações das rectas, verifica: 

4.1.1. analiticamente que o ponto  de intersecção ( )1,2  é 

solução das equações 3+−= xy  e 1−= xy ; 

4.1.2. analiticamente que o ponto de intersecção ( )0,1  é 

solução das equações 1−= xy  e 1+−= xy . 

4.2. Indica duas equações que não tenham qualquer ponto de 
intersecção. Qual é a sua posição relativa? 
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5. Observa as rectas f  e g  representadas no referencial 

seguinte. 
 

5.1. Indica a ordenada na origem de cada uma das 

rectas. 
5.2. Determina o declive de cada das rectas. 

5.3. Escreve a expressão algébrica que representa 

cada uma das rectas. 
5.4. Verifica analiticamente que as coordenadas do 
ponto de intersecção das duas rectas é solução para 

as duas equações que escreveste. 
 
 

 

 

 

6. Os irmãos… 
A soma das idades de dois irmão é 13 anos e daqui a dois anos a soma das suas idades será 17 

anos. 
6.1. Designando por →x  a idade do irmão mais velho e por →y  a idade do irmão 

mais novo escreve duas equações que traduzam o problema. 

6.2. Que idade tem cada um dos irmãos? 

 

7. Iogurtes naturais e com sabor a frutos… 
A Ana comprou 16 iogurtes, uns naturais, outros com sabor a frutos. O número de iogurtes naturais é o triplo do 
números de iogurtes com sabor a frutos. 
 

7.1. Designando por →x  o número de iogurtes naturais e por →y  o número de iogurtes com sabor a 

frutos  escreve duas equações que traduzam o problema. 
7.2. Quantos iogurtes de cada tipo comprou a Ana? 

 
8. No referencial está representado o gráfico da função h. 

8.1. Atendendo aos dados da figura, escreve a expressão 
analítica da função h . 

 
9. Considera a função 43)( +−= xxg . 

9.1. Determina )2(g . 

9.2. Calcula 1)( =xg  

9.3. O ponto de coordenadas ( )8,4  pertence ao gráfico da função? Justifica. 

9.4. Quais são os pontos de intersecção do gráfico da função g   com o eixo das ordenadas? Justifica. 

9.5. Resolve a condição 0)( =xg . 

9.6. Representa a função graficamente. 

 
10. Representa por uma expressão analítica cada uma das funções cujo gráfico consta na figura seguinte, 

indicando, em cada caso, se se trata de uma função afim, linear, ou constante. 

 
 
 
 
 

 

 


