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1. 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. 
(a) 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% 

 

(b) 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.  
 

2. 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     
 

(a) Indica uma 
expressão analítica 
da função 
representada no 
referencial. 
 

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

número de dias necessários para produzir as 2600 
peças? 
 

3. No bar da escola da Ana, vendem-se sumos de 
frutas e sanduíche. A Ana e a sua melhor amiga 
gostam de sanduíches de queijo, de fiambre e de 
presunto. Na hora do lanche, escolhem, ao acaso, um 
destes três tipos de sanduíches Qual é a probabilidade 
de ambas escolherem uma sanduíche de queijo?  
 

4. O Tiago tem nove primos. Escolhendo, ao acaso, um 
dos primos do Tiago, a probabilidade de ser um rapaz 

é 
 

 
. Quantas são as raparigas? Justifica a tua resposta. 

 

5. Uma certa turma do 9.º ano é constituída por 
rapazes e por raparigas. Nessa turma há seis 
raparigas. Sabe-se que, escolhendo ao acaso um dos 
alunos da turma, a probabilidade de esse aluno ser 

rapaz é 
 

 
. Quantos rapazes há nessa turma? 

 

6. Na escola do Daniel, 50% dos alunos gostam de ler 
livros de ficção científica. Dos alunos que gostam de 
ler livros de ficção científica, 20% gostam de ler livros 
policiais. De entre todos os alunos, qual é a 
probabilidade dos alunos que gostam de ler os dois 
géneros de livros? 
 
7. Na figura, está 

representada parte do 

gráfico de uma função de 

proporcionalidade inversa.  

(a) Indica a expressão 

algébrica referente à função 

dada. 

(b) Determina a ordenada 

do ponto do gráfico que tem abcissa  . 

 

8. Um campeão dos Jogos 

Olímpicos decide praticar uma 

série de saltos para uma 

competição. A figura mostra um 

desses saltos cuja altura do atleta 

em relação ao solo é dada por: 

              

(com   representa a altura) 
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(a) A que altura do solo está o atleta ao fim de 2 

segundos? 

(b) Determina o(s) instante(s) em que a altura do 

atleta é 7 m. 
 

9. Para que valor de  , a equação 

               é uma equação do 2.º grau. 

(a) Indica o valor de   que torna a equação 

incompleta. 

(b) Se     a equação… 

(A)  …é impossível. (B)  …tem 1 solução. 

(C)   …tem 2 

soluções. 
(D)  …é do 1.ºgrau.  

(c) Verifica se 2 é ou não solução da equação que se 

obtém substituindo   por   . 
 

10. Quatro amigas vão alugar um apartamento, no 

Algarve, para gozarem duas semanas de férias. O valor 

do aluguer será dividido igualmente pelas raparigas. 

Cada uma delas pagará     euros. 

(a) Quanto pagará cada uma das amigas se ao grupo 

se juntar mais uma rapariga? Mostra como chegaste à 

tua resposta. 

(b) Indica uma expressão algébrica que traduza a 

relação entre o número de amigas,  , e o valor a 

pagar,  , por cada uma delas. 

 

11. Na seguinte figura, está representada uma 
circunferência de centro  , na qual está inscrito um 
hexágono 
regular         . 

 
(a) Qual é a amplitude, em graus, do ângulo     ? 
(b) Relativamente à figura, sabe-se ainda que: 
• a circunferência tem raio  ; 

• o triângulo       tem área    . 
Determina a área da região sombreada. Escreve o 
resultado arredondado às unidades. 
Apresenta os cálculos que efetuaste. 

Nota: Sempre que, nos cálculos intermédios, 
procederes a arredondamentos, conserva, no mínimo, 
duas casas decimais. 
(c) Considera a rotação de centro no ponto   e de 
amplitude      (sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio). Qual é a imagem do ponto   obtida por 
meio dessa rotação? 
(d) Determina a amplitude do arco   ? Justifica a tua 
resposta. 
(e) Determina a amplitude do ângulo    ? Justifica a 
tua resposta. 
(f) Determina a amplitude do ângulo    ? Justifica a 
tua resposta. 
 

12. A seguinte figura representa um mapa da zona 
onde vai ser instalado um conjunto de painéis solares. 
O local da instalação deve obedecer às seguintes 
condições: 
• ficar dentro da zona representada no mapa; 
• estar a mais de 9km e a menos de 12km da 
localidade C. 

 
13. Numa tela com 80 cm do comprimento e 50 cm de 
largura fez-se um desenho deixando uma margem 
constante de   cm. 

 
(a) Mostre que a área   do desenho, em função de  , 

é dada, em cm2, por                   . 
(b) Determine  , sabendo que a área do desenho é 
1800 cm2.                                                  Bom Trabalho! 


