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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Matemática 9º ANO 

 

 

 DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

ÁLGEBRA 

 Ano Letivo 2011 /2012 
Novembro de 2011  

FUNÇÕES     TAREFA Nº 3_9º ANO 

TURMA:  Nº  NOME:  

PROPORCIONALIDADES_RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

 

1. O Pedro leu um livro em três sessões de leitura. Na primeira sessão leu 60 páginas em 80 

minutos, na segunda leu 30 páginas em 40 minutos e na terceira leu 90 páginas em 120 

minutos.  

 

a) Parece-te que há alguma proporcionalidade neste exemplo?  

b) Quais são as grandezas que se estão a relacionar?  

c) Quantas páginas leria o Pedro em 60 minutos se mantivesse a mesma 

regularidade?  

 

2. Encomendou-se uma mobília a um carpinteiro. Para organizar o trabalho o carpinteiro 

elaborou o seguinte quadro:  

 

Horas de trabalho por dia ( x ) Dias gastos na execução da obra ( y ) 

4 30 

6 20 

8 15 

10 12 

 

a) A relação entre o número de horas de trabalho por dia e o número de dias gastos 

na execução da obra é uma proporcionalidade inversa. Explica porquê.  

b) Qual é a constante da proporcionalidade? Que significado tem neste exemplo?  

c) Se o carpinteiro trabalhasse nessa obra apenas duas horas por dia, quantos dias 

levaria ele a executá-la para a completar no mesmo número de horas?  

d) E se quisesse completar o trabalho em 24 dias, quantas horas deveria trabalhar 

diariamente?  
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3. Quatro automóveis percorrem a distância entre duas povoações em tempos diferentes 

porque se deslocam com velocidades diferentes. Fez-se o registo seguinte: 

 

Velocidade média em km./h 
(km.h-1) (v) 

40 50 75 100 

Tempo gasto em horas (t) 3 2,4 1,6 1,2 

 

a) Qual é a distância entre as duas povoações?  

b) Há proporcionalidade entre as grandezas v e t? Justifica a tua resposta.  

c) Indica uma expressão algébrica que define o tempo gasto, t, em função da 

velocidade média, v.  

 

4. No quadro seguinte, exprime-se uma relação de proporcionalidade entre as grandezas 

“tempo” e “volume de água saída de uma torneira”.  

 

Tempo (em horas)  2 a 4 5 c 

Volume (em litros)  60 75 120 b 195 

 

a) Calcula os valores de a, b e c.  

b) Indica a constante de proporcionalidade e escreve uma expressão algébrica 

que traduz o volume de água saída da torneira em função do tempo.  

 

5. Num determinado mapa 3 cm representam 180 km na realidade. Quantos quilómetros 

separam duas cidades cujas representações, no mapa, estão distanciadas de 2 cm?  

 

6. No quadro seguinte, exprime-se uma relação de proporcionalidade entre as grandezas 

“tempo” e “ número de pessoas necessárias à realização de uma tarefa”.  

 

Tempo (em dias)  2 4 6 b 12 

Número de pessoas  6 a 2 4 c 

 

a) Calcula os valores de a, b e c.  

b) Indica a constante de proporcionalidade e escreve uma expressão algébrica 

que traduza o número de pessoas necessárias em função do tempo 

despendido por cada uma delas.  
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7. Um automóvel consome em média 10 litros de gasolina para percorrer 100 km. 

Designando por x o volume, em litros, do combustível gasto e por f a função que faz 

corresponder ao volume de combustível o número de quilómetros percorridos.  

a) Organiza dados numa tabela para 5 valores distintos; 

b) Escreve uma expressão algébrica que traduza o número de quilómetros 

percorridos em função do volume de combustível gasto;  

c) Calcula      ; 

d) Indica o significado do cálculo anterior; 

e) Determina x de modo que         ; 

f) Indica o significado do cálculo anterior.  

 

8. Uma obra exige 1200 horas de trabalho. Designando por x o número de trabalhadores a 

contratar e por g a função que faz corresponder ao número de trabalhadores a contratar 

(x) o número de dias que cada um deles deve trabalhar (g(x)).  

a) Escreve uma expressão algébrica para a função g.  

b) Calcula      ;  

c) Indica o significado do cálculo anterior.  

d) Calcula x tal que        ;  

e) Verifica que  
     

     
 

  

  
. 

 

9. O comprimento de onda de uma onda de rádio é uma função da sua frequência. Uma 

fórmula para esta função é:   
      

 
  em que w representa o comprimento de onda 

em metros e f representa a frequência em quilociclos por segundo.  

a) O que acontece ao comprimento de onda quando a frequência de uma onda de 

rádio duplica? E quando é reduzida a metade?  

b) Resolve a equação dada em ordem a f.  

c) Determina a frequência de uma onda de rádio cujo comprimento de onda é de 

1500 metros.  

 

10. O Fernando quer pintar a casa para o casamento da filha. Contratou 3 operários que, 

trabalhando 8 horas por dia, previram 8 dias de trabalho. Como era necessário realizar a 

pintura em 6 dias, quantos trabalhadores deve contratar o Fernando? 
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11. Dois amigos, o Carlos e o João, participaram numa corrida de 800 metros. Logo após o 

sinal de partida, o João estava à frente do Carlos, mas, ao fim de algum tempo, o Carlos 

conseguiu ultrapassá-lo. Na parte final da corrida, o João fez um sprint, ultrapassou o 

Carlos e cortou a meta em primeiro lugar. Os gráficos que se seguem representam a 

relação entre o tempo e a distância percorrida, ao longo desta corrida, por cada um deles.  

 

a) Quantos metros percorreu o João durante o 

primeiro minuto e meio da corrida?  

 

b) Quanto tempo decorreu entre a chegada de 

cada um dos dois amigos à meta? Apresenta, 

na tua resposta, esse tempo expresso em 

segundos.  

 

 

12. Na fotografia abaixo (figura A), podes ver o teleférico do Parque das Nações. A seu lado, 

na figura B, está representado um esquema do circuito (visto de cima) efectuado por uma 

cabina do teleférico. 

 

 

 

 

No teleférico do Parque das Nações, o número de cabinas em utilização não é sempre o 

mesmo, mas duas cabinas consecutivas estão sempre igualmente espaçadas. 

O ajuste da distância entre as cabinas é feito automaticamente, de acordo com a 

seguinte fórmula, n x c = 3, em que: 

 c - representa a distância, em quilómetros, entre duas cabinas consecutivas; 

n - é o número total de cabinas em utilização. 

Quando o teleférico está em funcionamento, a sua velocidade média pode variar entre 

11 e 17 quilómetros por hora. Qual é o maior número possível de voltas completas que 

uma cabina pode dar durante uma hora? 

Justifica a tua resposta, começando por referir o significado da constante 3 na 

fórmula n x c = 3      


