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Instruções: 

 Esta ficha de trabalho serve de base para a tua autoavaliação, tendo como principal objetivo a verificação dos temas que 
deverão ser alvo de um reforço no estudo para estares preparado para a realização da ficha de avaliação. 

 Para cada item, apresenta apenas uma resposta. Se apresentares mais do que uma resposta a um mesmo item, só a primeira 
é classificada. 

 Apresenta o teu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiveres de efetuar e todas as justificações 
necessárias. 

 Não risques os cálculos e/ou os esquemas que utilizares nas tuas respostas. 

 Podes utilizar a máquina de calcular com que habitualmente trabalhas no caderno 1. 
 

Caderno 1 É permitido o uso de calculadora. 
 

1. A Mariana pratica ballet. Para cada aula tem de se equipar com um maillot, um par de sapatilhas e uma fita que 
coloca no cabelo. No roupeiro, a Mariana tem as seguintes peças, arrumadas em três gavetas diferentes: 
• Gaveta 1: três maillots (1 preto, 1 cor-de-rosa e 1 lilás). 
• Gaveta 2: dois pares de sapatilhas de dança (1 preto e 1 cor-de-rosa). 
• Gaveta 3: uma fita preta para prender o cabelo. 
1.1. A Mariana tira ao acaso da gaveta 1 um maillot. 
Qual é a probabilidade de a Mariana não tirar o maillot preto? Apresenta sob a forma de fração irredutível. 
1.2. A mãe da Mariana ofereceu-lhe uma fita para o cabelo, ficando a Mariana com duas fitas, uma preta e outra 
cor-de-rosa. Para cada aula, a Mariana leva sempre um maillot, um par de sapatilhas e uma fita. 
De quantas formas diferentes pode a Mariana apresentar-se agora numa aula de ballet? 
Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

2. Num acampamento de Verão, estão jovens de três nacionalidades: jovens portugueses, espanhóis e italianos. 
Nenhum dos jovens tem dupla nacionalidade. 
Metade dos jovens do acampamento são portugueses, e há mais espanhóis do que italianos. 
2.1. Escolhe-se, ao acaso, um dos jovens do acampamento. 
Qual dos valores seguintes pode ser o valor exato da probabilidade de o jovem escolhido ser espanhol? 

(A) 30% (B) 60% (C) 25% (D) 50% 
Transcreve a letra da opção correta. 

2.2. Admite que, no acampamento, os jovens ficam alojados em tendas. 
Numa das tendas dormem um português, um espanhol e um italiano. Numa outra tenda dormem um português e 
um espanhol. 
Vão ser escolhidos, ao acaso, dois jovens, um de cada uma dessas tendas. 
Qual é a probabilidade de os dois jovens escolhidos terem a mesma nacionalidade? 
Apresenta a resposta na forma de fração irredutível. 

Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

3. Uma turma de uma certa de escola de Carnaxide 
tem raparigas e rapazes com 14, 15 e 16 anos, que 
se distribuem, por idade e por sexo, como se 
apresenta na tabela seguinte. 

 
3.1. Vai ser sorteado um bilhete para uma peça de teatro entre os alunos da turma. 
Qual é a probabilidade de o aluno contemplado com o bilhete ser um rapaz com mais de 14 anos? 

3.2. No final do 1.º Período, a Vera vaio transferida de outra escola e foi colocada nesta turma. Sabe-se que a média 
das idades dos alunos não se alterou com a entrada da Vera. Qual é a idade da Vera?  
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5. Um empresário empreendedor, resolve expandir o seu negócio, adquirindo 
máquinas iguais à que já possui na sua fábrica. Para melhor fundamentar a sua 
opção recorre a uma função que relaciona o número de máquinas,  , com o número 
de dias necessários,  , para a produção de 2600 peças. 
No referencial da figura está a representação gráfica da função de 
proporcionalidade que relaciona   e     

 

5.1. Uma expressão analítica da função representada no referencial é: 

(A)        (B)    
  

 
 (C)      

 

  
 (D)           

Transcreva a letra da opção correta. 

5.2. Determina as coordenadas do ponto A, assinalado na figura, e indica o seu significado no contexto do problema. 
5.3. O empresário, depois de efetuar a sua aquisição, ficou com um total de 26 máquinas. Determina o número de 

4. A tabela seguinte mostra a relação entre o número de fatias ( ) em que uma piza pode ser dividida e a massa ( ), 
em quilogramas, de cada uma das fatias. 

 
4.1. Justifica que a massa ( ) de cada uma das fatias de piza é inversamente proporcional ao número de fatias ( ). 

4.2. O que representa a constante de proporcionalidade inversa, no contexto da situação? 
4.3. Uma expressão que relacione o número de fatias ( ) e a respetiva massa ( ) é: 

(A)          (B)   
 

 
 (C)        (D)             

Transcreve a letra da opção correta. 
4.4. No caso de se querer cortar a piza em 20 fatias iguais, qual a massa de cada uma dessas fatias? 
4.5. Qual dos gráficos seguintes pode representar a relação entre o número de fatias ( ) em que uma piza pode ser 
dividida e a massa ( ), em quilogramas, de cada uma das fatias?  
Transcreva a letra da opção correta. 

(A) Gráfico A (B) Gráfico B 

  
(C) Gráfico C (D) Gráfico D 
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dias necessários para produzir as 2600 peças? 
 

6. Qual das opções seguintes apresenta um número irracional? Transcreve a letra da opção correta. 

(A)     (B)      (C)       (D)         
 

7. Escreve, sem usar parênteses, uma expressão simplificada para a área da zona 
colorida.  
Mostra como obtiveste a tua resposta. 

 
 

 
 
 

Caderno 2 Não é permitido o uso de calculadora. 
 

 
 
 

8. A Catarina foi trabalhar em part-time para uma loja de um centro comercial. 
O gráfico da figura mostra a função   que relaciona o tempo de trabalho com a 
quantia a receber pela Catarina.  
Determina a expressão analítica da função   . 

 

9. O tempo, em horas, que demora a encher um tanque é inversamente proporcional ao número de    de água que 
uma torneira debita por hora (caudal da torneira). O tanque fica cheio com       de água. 

9.1. A tabela seguinte relaciona o caudal da torneira com o tempo 
necessário para encher o tanque. Qual é o valor de  ? 
Apresenta todos os cálculos que efetuares 

Caudal em    por hora     

Tempo em horas      
 

9.2. Qual dos gráficos seguintes pode representar a relação entre o caudal, em    por hora, da torneira que enche o 
tanque e o tempo, em horas, que é necessário para encher o tanque?  
Transcreve a letra da opção correta. 
(A) (B) (C) (D) 
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10. Qual das expressões seguintes é equivalente a       ? 
Transcreve a letra da opção correta e justifica a tua resposta. 
(A)        (B)        (C)      (D)      
 

11. Simplifica as seguintes expressões. 
11.1.            11.2.                11.3.                

 

12. Factoriza as seguintes expressões. 
12.1.           12.2.       12.3.         
 

13. Resolve as seguintes equações, apresentando todos os cálculos efetuados. 
13.1.           13.2.                  13.3.                

 

14. Na seguinte figura, está representada, num referencial, a reta  , que 
interseta o eixo    no ponto de abcissa   e o eixo    no ponto de ordenada  .  
Determina a equação reduzida da reta  , apresentando todos os cálculos 

efetuados. 

 

 

 
 

15. Considera a função definida por         . 
Nem o gráfico A nem o gráfico B representam a função f . 
Apresenta uma razão que te permita garantir que o gráfico A não representa a função f , e uma razão que te permita 
garantir que o gráfico B não representa a função f. 

 
 

16. Jogo com rodas da sorte. 
O jogo consiste em rodar as duas rodas da sorte, representadas na figura, 
e calcular o produto dos números saídos. 
Se o produto for: 

 um número positivo ganha a Ana;  

 um número negativo ganha a Adriana; 

 zero ganha o Alexandre. 

O jogo é justo? Justifica a tua resposta. 
 

Bom Trabalho!  


