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Esta ficha de trabalho tem como principal objetivo ajudar-te 
na organização da tua preparação para a 4.ª ficha de 
avaliação | Bom Estudo + Bom Trabalho! 
 

1. Considera   uma função definida por  
         . Calcula           . 
 

2. O consumo de arroz de um 

restaurante relaciona-se com o 

número de dias de 

funcionamento do mesmo, 

segundo a relação 

representada na figura ao lado. 
 

(a) Justifica que a relação é de 

proporcionalidade direta. 

(b) O ponto A tem de 
coordenadas (5, 18).  
O que é que isso significa no 

contexto apresentado? 

(c) Determina a constante de proporcionalidade e 

interpreta o resultado, tendo em conta o contexto do 

problema. 

(d) Admite que o restaurante trabalha todos os dias.  
Que quantidade de arroz gasta numa semana?  
Justifica a tua resposta. 

(e) O restaurante tem, em armazém, 54 kg de arroz.  
Para quantos dias dá? Justifica a tua resposta. 
 

3. Na tabela seguinte está representada a função  . 

        

              
 

(A)           (B)           

(C)         (D)           
 

4. A deslocação do Sr. António, picheleiro, a casa de 

qualquer cliente custa 30 euros. Por cada hora de 

trabalho cobra 15 euros. 

(a) Completa a seguinte tabela: 

Tempo,   (horas)         

Preço,   a b c d 

(b) O pai da Joana contratou o Sr. Joaquim para fazer 

uma reparação na cozinha. A reparação demorou 5 

horas. Quanto é que o pai da Joana tem de pagar pela 

reparação? 

(c) A vizinha da Joana, a Inês, também precisava do 

trabalho do Sr. Joaquim para uma reparação na sua 

cozinha. Pagou pela obra 150 euros. Quanto tempo 

demorou a reparação na cozinha da Inês? 

(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 aluguer (em euros) em função do tempo 

(em horas) é: 

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

5. Observa a sequência de construções feitas com 
cubos. Para se passar de uma construção para a 
seguinte, junta-se um cubo à esquerda, um cubo à 
direita e dois cubos no topo da coluna central. 

 
(a) Determina o número de cubos da 4.ª e 5.ª 
construção. 
(b) Indica o termo geral da sequência.  
 

6. Determina os cinco primeiros termos da sequência 
de termo geral           . 
 

7. Os triângulos [ABC] e [DEF] representados na 
seguinte figura são congruentes. Sabe-se que: 

        ,         ,os pontos A, D, B e E 
pertencem à mesma reta, [BC] é paralelo a [EF] e [AC] 
é paralelo a [DF]. 

 
(a) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo BDG? 

(b) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo GBD? 

(c) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo DGB? 

(d) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo FGC? 

(e) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo CGD 


