
 

PROFESSOR MIGUEL ANGELO HENRIQUES    ANO LETIVO 2012/2013   
 

PÁGINA 1 

   

 

 

Compilação de Exercícios 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 

 

1. Considera as funções definidas por:  

 

 

 

 

Em qual dos seguintes referenciais 

estão os gráficos das duas funções? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Exame Nacional 2008) 

 

 

 

2. 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 400 euros. 

2.1. Quanto pagará cada uma das amigas se ao grupo se juntar mais uma rapariga? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 

2.2. Qual das equações seguintes traduz a relação entre o número de amigas, n, e o valor a 

pagar, p, por cada uma delas? Assinala a letra da alternativa correcta. 
       

 

 

(Teste Intermédio – Maio 2009) 

 

 

_Ficha de Trabalho nº 11.2_ 
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3. O Carlos e o irmão, o Daniel, vão trabalhar num arraial, em bancas diferentes. Por essa 

tarefa, receberão uma certa quantia, que depende somente do tempo de trabalho. Na 

Figura, estão representadas graficamente duas funções que relacionam o tempo de 

trabalho, em horas, do Carlos e do Daniel com a quantia a receber por cada um deles, em 

euros. Um dos irmãos vai receber de acordo com a proporcionalidade representada no 

gráfico A, e o outro irmão vai receber de acordo com o gráfico B. 

 

 

3.1. Considera o irmão que vai receber de acordo com a proporcionalidade representada no 

gráfico A. Que quantia receberá, se trabalhar seis horas? 

 

3.2. Se os dois irmãos trabalharem três horas, o Carlos receberá mais do que o Daniel.  Qual 

dos gráficos (A ou B) representa a relação entre o tempo de trabalho do Carlos e a 

quantia que ele receberá por esse trabalho? 

 

3.3. A Laura também vai trabalhar no arraial. Como mora longe, receberá 3 euros para o 

bilhete de autocarro, de ida e volta, e 1,5 euros por cada hora de trabalho. Constrói, a 

lápis, no referencial seguinte, o gráfico que estabelece a quantia a receber pela Laura, em 

função do tempo de trabalho, para valores do tempo de trabalho compreendidos entre 1 

hora e 4 horas (inclusive). 

 

 

(Exame Nacional 2010) 

 

 



 

PROFESSOR MIGUEL ANGELO HENRIQUES    ANO LETIVO 2012/2013   
 

PÁGINA 3 

4. A Figura representa o reservatório de água quente da cozinha da escola da Rita. 

Supõe que, antes de cada refeição, o reservatório está vazio. Depois, enche-se 

de água, à razão de um litro por segundo. Qual dos gráficos seguintes traduz a 

variação da altura da água, no reservatório, com o decorrer do tempo? Escreve a 

letra que apresenta a resposta correcta.  

 

(Teste Intermédio – Fev. 2010) 

 

5. Os convites de aniversário da Maria têm a forma de um rectângulo com 100 cm2 de área. 

Qual dos gráficos seguintes poderá representar a relação entre a base e a altura de 

rectângulos com 100 cm2 de área? 

              

(Teste Intermédio – Jan. 2008) 
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6. Algumas pessoas da classe de dança da Maria combinaram oferecer-lhe, em conjunto, uma 

prenda, dividindo igualmente o seu preço por todos. Inicialmente, apenas 3 pessoas 

quiseram participar nesta iniciativa. Cada uma delas  contribuía com 20 euros. 
 

6.1. Passado algum tempo, o número de participantes duplicou. 

    O valor com que cada pessoa terá de contribuir... 

   (A) ... aumenta para o dobro. 

   (B) ... aumenta 2 euros. 

   (C) ... diminui para metade. 

   (D) ... diminui 2 euros. 

 

6.2. No final desta iniciativa, cada um dos participantes contribuiu com 7 euros e 50 

cêntimos. Quantas pessoas participaram na compra da prenda? 

     Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

(Teste Intermédio – Jan 2008) 

 

7. 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.      

(Exame Nacional 2006) 

 


