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Esta ficha de trabalho tem como base as orientações das 

metas curriculares e tem como objetivo rever e consolidar 

conceitos e procedimentos, essenciais para a compreensão 

dos temas abordados no capítulo das funções.  

 

1.ª Parte | Operações com funções 
 

1. Completa a seguinte tabela: 

           

               

               

        

        

 

2. Considera as seguintes funções: 

            e              

Determina as expressões algébricas (reduzidas às 

formas canónicas) das seguintes funções: 

(a)       (b)       

(c)       (d)         

 

3. Considera as funções afins  f  e  g  definidas por: 

            e              

Justifica que       é uma função afim e indica a 

respetiva forma canónica, relacionando o coeficiente 

e o termo constante de       com os coeficientes e 

termos independentes das funções     e    .  

 

4. Qual das seguintes funções é uma função 

constante? 

(A)            (B)          

(C)         (D)        

 

5. Qual das seguintes funções é uma função afim, mas 

não linear? 

(A)            (B)          

(C)      
 

  
 (D)        

 

6. Na tabela seguinte está representada a função  . 

          

                 

 

 

(A)           (B)         

(C)           (D)         

 

2.ª Parte | Problemas envolvendo funções 
 

7. No parque de uma cidade existe um quiosque que 

aluga bicicletas e que tem a seguinte informação:  

Preço a pagar pelo aluguer: 2 euros (taxa fixa) mais 

0,50 euros por hora.  

(a) Completa a seguinte tabela: 

Tempo,   
(horas) 

        

Preço,   a b c d 

 

(b) Quanto terias de pagar se o aluguer durasse 3 

horas? E  4  horas?  

(c) O preço a pagar não é diretamente proporcional 

ao tempo do aluguer. Porquê?  

(d) A expressão algébrica que relaciona o preço a 

pagar pelo aluguer (em euros) em função do tempo 

(em horas) é: 

(A)         (B)      

(C)           (D)           

 

8. A máquina de lavar da Carla avariou.  

Ligou para uma empresa especializada e foi informada 

que o custo da reparação seria 25 euros para a 

deslocação da máquina e 10 euros por hora de 

trabalho. 

(a) Completa a tabela: 

Tempo,   (horas)         

Preço,   a b c d 
 

(b)Se a máquina levou 30 minutos a arranjar, quanto 

pagou a Carla? 

(c) Se a Carla pagou pelo arranjo da máquina 75 euros, 

quanto tempo foi necessário para arranjar a máquina? 

(d) O preço a pagar não é diretamente proporcional 

ao tempo do aluguer. Justifica a tua resposta.  

(e) A expressão algébrica que relaciona o preço a 

pagar pelo custo da reparação (em euros) em função 

do tempo (em horas) é: 
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(A)       (B)       

(C)          (D)          

 

9. Para celebrar o aniversário da Soraia, esta convidou 

alguns amigos para almoçarem num restaurante. 

Considera a seguinte tabela: 

Número de amigos,              

Preço,                   
 

(a) Mostra que o preço a pagar pelo almoço é 

diretamente proporcional ao número de amigos 

convidados. 

(b) Determina o valor da constante de 

proporcionalidade e indica o seu significado. 

(c) O almoço custou      euros.  

Quantos amigos foram convidados? 

(d) A expressão algébrica que relacione o preço do 

almoço ( ) em função do número de amigos 

convidados para o almoço ( ) é: 

(A)         (B)          

(C)        (D)        
 

10. Fez-se um estudo sobre os preços praticados num 

hipermercado na venda de alguns frutos. 

No referencial da figura estão representados 

graficamente as funções   e   que relacionam, 

respetivamente, as quantidades  , em quilogramas e 

os custos  , em euros, de laranjas e de bananas que 

são vendidas nesse hipermercado. 

 
(a) Quanto pagou o Ricardo que comprou      de 

laranjas e      de bananas? 

(b) Determina, para cada uma das funções, uma 

expressão analítica. Justifica a tua resposta. 

(c) A Miriam comprou      de bananas e      de 

laranjas e pagou com uma nota de    euros. Quanto 

recebeu de troco?  

(d) Verifica se o ponto          pertence ao gráfico de 

 . 

(e) O Pedro comprou apenas laranjas e pagou    

euros. Que quantidade de laranjas comprou o Pedro? 

 

10. Na florista da Rosita, o preço de um ramo de rosas 

( ), em euros, é diretamente proporcional ao número 

de rosas ( ) que tem o ramo. Um ramo com 5 rosas 

custa 7,50 euros. 

(a) Completa a seguinte tabela: 

Número de rosas,            

Preço,   a     b    
 

(b) Quanto custa um ramo com 15 rosas? 

(c) A expressão algébrica que define      para 

qualquer     é: 

(A)         (B)        

(C)        (D)        
 

3.ª Parte | Sequências e Sucessões 
 

11. Na seguinte figura, estão representados os três 
primeiros termos de uma sequência de conjuntos de 
bolas que segue a lei de formação sugerida na figura. 

 
(a) Quantas bolas brancas e pretas são necessárias 
para construir o 5.º termo da sequência? 
(b) Um determinado termo tem 12 bolas pretas. 
Determina o número de bolas brancas desse termo. 
(c) Escreve o termo geral correspondente ao número 
de bolas pretas.  
(d) Escreve o termo geral correspondente ao número 
de bolas pretas.  
(e) Escreve o termo geral correspondente ao número 
total de bolas. 
 

12. Considera a sequência de termo geral 
  

   
.  

(a) Determina os cinco primeiros termos da sequência. 

(b) Determina a ordem do termo 
  

  
. Justifica a tua 

resposta.                                                   Bom Trabalho! 
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