
1. De duas funções polinomiais   e  , sabe-se que: 

 A função   tem apenas dois zeros: o 1 e o 2; 

 A função   tem apenas dois zeros: o 2 e o 3. 

Diz justificando, qual dos seguintes pode ser o gráfico da função 
 

 
. 

 

2. Considera uma função  , de domínio       , contínua em todo o seu domínio. 

Sabe-se que: 

              ;                ;                       . 

   Escreve as equações das retas das assimptotas do gráfico da função  . 

 

3. Considera as funções polinomiais   e  , respectivamente, do 1º e 4º graus. Sabe-se que: 

         ; 

 a seguinte tabela é referente à variação de sinal da função  .  

                    

Sinal de        0   0   0   0   

3.1 Determina o conjunto dos números reais   tais que: 

3.1.1               ; 

3.1.2         

3.2 Sabendo que o ponto       pertence ao gráfico da função g, caracteriza a função 
 

 
 (escrevendo a expressão 

o mais simplificadamente). Sugestão: Começa por definir a função  . 

 
4. Sejam      e      funções polinomiais cuja representação gráfica é a seguinte: 

Determina o conjunto-solução das condições: 

4.1   
    

    
   

4.2   
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5. Na figura encontram-se representadas graficamente duas 

funções racionais   e  , as respectivas assimptotas e um 

quadrilátero [ABCP]. 

Sabe-se que: 

      
      

   
; 

 A reta      é uma assimptota; 

 Os gráficos das duas funções intersectam-se em 

      ; 

 As funções   e   admitem uma assimptota comum. 

Sabe-se ainda que, relativamente ao quadrilátero: 

 O vértice P do quadrilátero pertence ao gráfico da 

função   e tem abcissa  , tal que        ; 

 A é o ponto de intersecção entre o gráfico da função   e o eixo   ; 

 [PC] e [AB] são paralelos ao eixo   ; 

 [CB] está contido numa das assimptotas. 

5.1 Indica, justificando, a equação das rectas que são assimptotas do gráfico da função  , definida por 

             . 

5.2 Sendo   uma função do tipo 
    

   
, mostra que a expressão analítica correspondente à função é dada por 

     
      

   
. 

5.3 Considera a função  , que à abcissa do ponto P, faz corresponder a área do quadrilátero [ABCP]. 

5.3.1 Mostra que      
            

    
.  

5.3.2 Para que valores de   a área do quadrilátero é inferior a 20 u.a.? 

5.3.3 Escreve       na forma       
 

     
 , indicando os valores de a, b, c e d. 

 
6. Para fazer um sumo de laranja mistura-se água com concentrado de sumo de laranja.  

Cada litro de água custa 0,1 euro e cada litro de concentrado custa 5 euros. 

6.1 Quanto custa cada litro de sumo se se misturarem 5 litros de água com 1 litro de concentrado? 

6.2 Admite que se juntaram a 10 litros de água   litros de concentrado. Mostra que o custo,  , em euros, de 

cada litro de sumo é dado por: 

     
    

    
 

 

7. Na figura está representado um reservatório. Considera que, inicialmente, o 

reservatório está cheio de água e, num certo instante, é aberta uma válvula e o 

reservatório começa a esvaziar.  

 Admite que a altura, em metros, da água no reservatório, t horas após este ter 

começado a ser esvaziado, é dada por: 
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t

t
th .  

NOTA: Resolve o exercício por processos exclusivamente analíticos. 



7.1 Qual é a altura do reservatório? 

7.2 Quanto tempo demorou o esvaziamento do reservatório? 

7.3 Resolve a inequação   5,1th  e dá uma interpretação ao resultado no contexto apresentado. 

 

8. Numa fábrica de componentes eletrónicos, o número N de peças que um operador de determinada máquina 

produz por hora depende do número t de dias de experiência. Essa 

relação, para determinado valor de k, é dada por 

     
     

    
          

 Na figura seguinte apresenta-se parte do gráfico da função N onde se 

visualiza a evolução do número de peças fabricadas por hora por 

determinado operário à medida que a sua experiência vai 

aumentando: 

8.1  Tendo em conta a representação gráfica mostra que k = 375. 

8.2 Determina o valor da constante b e interpreta-o no contexto da situação apresentada. 

8.3 Um operário que produza mais de 300 peças num dia recebe prémio de produtividade. Sabendo que, 

nessa empresa, um dia de trabalho corresponde a oito horas, quantos dias de experiência são de esperar 

que tenha um operário para começar a receber tal prémio. 

  

9. Na figura estão representados dois reservatórios A e B que comunicam 

entre si. 

 O reservatório A, inicialmente, está cheio de água, enquanto o 

reservatório B está vazio. Num certo instante t = 0, abre-se uma válvula 

pela qual se faz passar a água do reservatório A para o reservatório B. 

 

 Após t horas da abertura da válvula, a altura da água em cada um dos 

reservatórios é dada, em metros por: 

 

                      
     

   
                                                

  

   
 

 

9.1. Qual é a altura do reservatório A?  

9.2. Calcula o tempo de transvase da água de um reservatório para o outro e a altura final da água no 

reservatório B. 

9.3. Indica o domínio e o contradomínio de cada uma das funções, h e H. Interpreta o seu significado no 

contexto do problema. 

9.4. Determina, por processos analíticos, o instante em que a água nos dois reservatórios atinge a mesma 

altura. Apresenta o resultado em horas e minutos, os minutos arredondados às unidades. 

 
 

10. Uma nova empresa de leite, a DERILEITE, pretende lançar no mercado embalagens de leite, 

com capacidade de dois litros. Por questões de marketing, as embalagens deverão ter a 

forma de um prisma quadrangular regular.  

10.1 Mostra que a área total da embalagem é dada por  

     
     

 
                                                            

 NOTA: recorda que 1 litro = 1 dm3 

 

10.2 Recorrendo à tua calculadora, mostra que existe um valor de   para o qual a área total é mínima e 
determina-o. 

 



11.  Admite que, a x metros de uma torre de controlo, um para-quedista encontra-se a h(x) metros de altura, sendo 

            
     

     
 

Supõe ainda que há dois para-quedistas que verificam simultaneamente as condições 

anteriores. Além disso, num certo instante, sabe-se que: 

 O para-quedista A encontra-se a 150 metros da torre de controlo; 

 O para-quedista B encontra-se a 500 metros de altura, à direita do para-

quedista A.  

Qual a distância entre os dois para-quedistas? Apresenta o resultado em metros, 

arredondado às unidades. 

Percorre sucessivamente as seguintes etapas: 

 Recorrendo às capacidades gráficas da tua calculadora, visualiza, na janela [0,300]×[0,1500], o 

gráfico da função h. 

 Reproduz, na tua folha de teste, um referencial o.n. xOy e o gráfico de h, visualizado na calculadora. 

 Assinala nesse gráfico as coordenadas do ponto A, referente ao para-quedista A e as coordenadas do 

ponto B, referente ao para-quedista B (indica a abcissa arredondada às décimas). 

 Determina a distância pedida. 

 

12. Num certo ecossistema habitam as espécies animais A e B. Admite que   anos após o início 
do ano 2009, o número de animais, em milhares, da espécie A é dado aproximadamente 
por 

     
     

   
          

e que o número de animais, em milhares, da espécie B é dado aproximadamente por 

     
   

   
          

Resolve as duas questões seguintes, usando exclusivamente métodos analíticos. 
12.1 Desde o início do ano 2009 até ao início do ano 2010, morreram 500 animais da espécie A. Determina 

quantos animais dessa espécie nasceram nesse intervalo de tempo. 
12.2 Na figura estão representadas graficamente as funções   e  . Tal como estes gráficos sugerem, a diferença 

entre o número de animais da espécie A e o número de animais da espécie B vai aumentando, com o 
decorrer do tempo e tende para um certo valor. Determina esse valor recorrendo às assimptotas 
horizontais dos gráficos das funções   e  , cujas equações deves apresentar. 

 
13.  Numa empresa, de acordo com o contrato de trabalho, qualquer trabalhador deve entrar às oito horas e sair ao 

meio-dia. Porém se o trabalhador chegar atrasado, terá de continuar a trabalhar depois do meio-dia. Sempre que 
trabalhador chega   minutos atrasado, o número de minutos, depois do meio-dia, que ele tem de permanecer na 
empresa é dado por 

     
      

   
. 

13.1 Na segunda-feira, o Carlos entrou na empresa às nove horas e um quarto. A que horas sai, se cumprir o 
contrato? Apresenta a tua resposta em horas e minutos (minutos arredondados às unidades). 

13.2 Ao sair ontem da empresa, o Carlos pensou: «Então eu atrasei-me tão pouco e tive de ficar a trabalhar quase 
meia hora depois do meio-dia?! Não é justo.» Decidiu propor à administração da empresa que o tempo de 
permanência de um trabalhador na empresa, após o meio-dia, passasse a ser igual ao tempo de atraso, 
acrescido de 40% desse tempo (por exemplo, um atraso de 10 minutos deve ser compensado com 14 minutos 
de trabalho depois do meio-dia). Numa pequena composição, compara a proposta do Carlos com o contrato 
em vigor, contemplando os seguintes tópicos:  

 justifica que, de acordo com a proposta do Carlos, o número de minutos depois do meio-dia que um 
trabalhador terá de permanecer na empresa, quando se atrasa   minutos, é dado por:          ; 

  refere se a proposta do Carlos é, ou não, sempre mais favorável ao trabalhador do que o contrato em vigor;  

 considerando que, para um certo atraso, a proposta do Carlos e o contrato em vigor determinam o mesmo 
tempo de permanência na empresa, após o meio-dia, refere:  



- o atraso;  
- o tempo de permanência, depois do meio-dia, que esse atraso determina.  

Nota: Utiliza a calculadora para comparar os gráficos das duas funções (  e  ); transcreve para a folha de 
prova esses gráficos e assinala o ponto relevante que te permite responder a algumas das questões 
colocadas, bem como as suas coordenadas, arredondadas às unidades. 

 


