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Unidade: Funções  

 

Funções. Análise de Gráficos 
 

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. 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 o ginásio da 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): S = 2n - 500 

2.1. Qual é o lucro máximo que a Associação pode esperar? 
2.2. Determina o saldo monetário a apurar se forem vendidos 120 bilhetes. Interpreta o 

resultado. 
2.3. Quantos bilhetes, no mínimo, é necessário vender para que não haja prejuízo? 
2.4. Qual dos gráficos poderá representar a relação entre o saldo monetário, (S), e o número de 

bilhetes vendidos, (n)? 
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3. O gráfico que se segue mostra o preço, em cêntimos, a pagar pelo envio de correspondência, em correio 
normal, para o território nacional, de acordo com o seu peso, em gramas: 

 
3.1. Para enviar uma carta por correio, com o convite para a sua festa de aniversário, a Maria teve de pagar 30 
cêntimos. Indica um valor possível para o peso, em gramas, dessa correspondência. 
 
3.2. As duas primas gémeas da Maria vão enviar-lhe, cada uma, um cartão de aniversário por correio. O cartão 
que uma escolheu pesa 16 g e o cartão que a outra escolheu pesa 19g. Cada uma tem um sobrescrito que pesa 
2g, oferecido na compra do respectivo cartão. Quanto economizam, no envio destas correspondências, se 
enviarem os dois cartões de aniversário num único envelope em vez de os enviarem em envelopes separados? 
 
 
4. O professor de Matemática mostrou aos seus alunos o gráfico ao lado, pedindo-lhes que, com base na 

informação que ele contém, escrevessem uma história.  
 

O Filipe, um dos alunos da turma, escreveu: “A 
Eduarda foi passar a tarde de sábado a casa do seu 
primo Rui, que mora no cimo de uma montanha 
muito alta. Na ida a Eduarda utilizou uma estrada 
mais inclinada do que a que utilizou no regresso a 
casa.” 

 
Concordas com esta história? Se sim, porquê? Se não, escreve tu uma história que possa traduzir a informação do 
gráfico. 
 
 
5. 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. Sabe-se que o 

custo de cada chamada é de 0,5 cêntimos por minuto. Qual dos quatro gráficos que se seguem representa 

esta situação? 
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6.  Cada gráfico conta uma história… 

Observa os gráficos e decide qual o que se adapta melhor a cada história. 

a) A Clara plantou um feijão, germinou e cresceu. A sua altura foi medida diariamente. 

 

b) A Mariana está a encher um balão. 

 
 
7.  Hoje de manhã, a Ana saiu de sua casa e dirigiu-se para a escola. 

Fez uma parte desse percurso a andar e outra parte a correr. 

O gráfico que se segue mostra a distância percorrida pela Ana, em função do tempo que decorreu desde o 

instante em que ela saiu de casa até chegar à escola. 

 
Apresentam-se quatro afirmações. 

De acordo com o gráfico, apenas uma está correcta. Qual? 

 A Ana percorreu metade da distância andar e outra metade a correr. 

 A Ana percorreu maior distância a andar do que a correr. 

 A Ana esteve mais tempo a correr do que a andar. 

 A Ana iniciou o percurso a correr e terminou-o a andar. 

 

8. No gráfico seguinte é possível observar a representação gráfica de: 

 
2( ) 2f x x e ( ) 4g x x ; 

 o ponto A é o ponto de intersecção das duas funções. 

 [AB] é paralelo ao eixo das abcissas. 

 C é um ponto do gráfico de f cuja ordenada é 2. 

 

Determina a área do triângulo [ABC]. 

Justifica devidamente a tua resposta, apresentando todos os 

cálculos efetuados. 
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9. 
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10. Na fotografia abaixo (figura A), podes ver o teleférico do Parque das Nações. 

Na figura B está representado um esquema do circuito (visto de cima) efectuado por uma cabina do 

teleférico. 

      Figura B 

Figura A 

10.1. Uma cabina parte do ponto A, passa por B e regressa ao ponto A, sem efectuar paragens 

durante este percurso. 

Sejam: t o tempo que decorre desde o instante em que a cabina parte do ponto A; d a 

distância dessa cabina ao ponto A. 

Qual dos gráficos seguintes poderá representar a relação entre t e d? 

  

  
10.2. No teleférico do Parque das Nações, o número de cabinas em utilização não é sempre o 

mesmo, mas duas cabinas consecutivas estão sempre igualmente espaçadas. 

 O ajuste da distância entre as cabinas é feito automaticamente, de acordo com a seguinte 

fórmula, 3cn , em que: c representa a distância, em quilómetros, entre duas cabinas 

consecutivas; n é o número total de cabinas em utilização. 

 Quando o teleférico está em funcionamento, a sua velocidade média pode variar entre 11 e 17 

quilómetros por hora. 

 Qual é o maior número possível de voltas completas que uma cabina pode dar durante uma 

hora? 

 Justifica a tua resposta, começando por referir o significado da constante 3 na fórmula 

3cn . 
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11. Considera as funções definidas por: 2 xy , para 0x  e 
x

y
3

 , para 0x . 

Em qual dos seguintes referenciais estão os gráficos das duas funções? 

 

 

 
 

Bom estudo! 


