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Funções_Revisão 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 
1. Considera um polígono regular cujo lado tem 3,4 cm de comprimento e cujo perímetro é 

20,4 cm. 

a) De que polígono regular se trata? 

b) Escreve uma expressão algébrica que represente a função que a cada valor do 

comprimento do lado associa o perímetro deste polígono regular. 

c) Representa graficamente essa função numa folha de papel quadriculado. 

 

2. Na figura estão representadas graficamente as relações  entre o 

comprimento do lado e o perímetro de quatro polígonos regulares. 

 

a) Indica: 

o a que polígono regular corresponde cada uma das funções 

representadas graficamente na figura; 

 

o uma expressão algébrica que represente cada uma das 

funções de proporcionalidade directa representadas; 

 

o a constante de proporcionalidade referente a cada uma das 

quatro situações. 

 

b) À medida que o valor da constante de proporcionalidade aumenta o que acontece 

ao gráfico da função? 

 

3. Considera a função de expressão algébrica  ( )  
 

 
  

a) Completa a tabela: 

x - 8 - 2  1  
  

 
 

y = f(x)   0  4,5  
 

b) Faz uma representação gráfica da função f numa folha de papel quadriculado. 

 

 

_Ficha de Trabalho nº 3_ 
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4. Quais dos gráficos seguintes representam uma função linear? Justifica a tua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Lê atentamente a seguinte notícia: 

 
Fonte: Jornal Mais informação _ 03/08/2008 

 

a) De acordo com os dados da notícia da figura responde às seguintes questões: 

 

i. Quanto paga um consumidor que abasteça o seu automóvel com 40 litros de GPL 

durante o dia 03/08/2008? 
 

ii. Quanto poupa o consumidor se abastecer o automóvel com 40 litros de GPL apenas 

no dia 04/08/2008? 

 
 

iii. Um consumidor abasteceu o seu automóvel com 38 litros de GPL e pagou 25,08 euros. 

Abasteceu antes ou depois da descida dos preços? 

 

iv. O valor a pagar depende do número de litros abastecidos de GPL. Existe uma relação 

de proporcionalidade directa entre estas duas variáveis. Indica as  constantes de 

proporcionalidade relativas aos dias 03/08/2008 e 04/08/2008. 
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v. Escreve as expressões algébricas que definem as funções que relacionam o número de 

litros de GPL abastecidos com o preço a pagar por litro, antes e depois da descida. 

 

b) Nos postos de abastecimento da Gás-PT, o GPL está em promoção. Sabendo que a 

expressão algébrica da função que relaciona l(x) – custo total do abastecimento – e x – 

número de litros abastecidos – é  ( )        , responde às seguintes questões: 

 

i. Qual é a constante de proporcionalidade? Que significado tem essa constante? 

 

ii. Relativamente a esta função, determina: 

i.  l(35) 

ii. O valor de x para o qual l(x) = 128,71 

 

iii. No dia 4, um consumidor abasteceu o seu automóvel com GPL num posto da Petro-

PT cujo preço por litro, como vimos na questão 1, era de 0,66 euros, e gastou 36,96 

euros. Se tivesse abastecido num posto Gás-PT, quanto teria poupado? 

 
6. Considera as seguintes funções do tipo      , com    :  

            

            
 

 
 

a) Representa-as graficamente num mesmo referencial. 
 

b) Qual a posição relativa das rectas que representam as funções? 
 

c) O que há de comum entre as expressões algébricas que definem as  funções? 

 

d) Indica as coordenadas dos pontos de intersecção de cada uma das rectas  com o 

eixo das ordenadas. 
 

e) Explica o efeito do valor de b no gráfico da função. 

 

7. Faz corresponder as expressões algébricas a cada um dos gráficos. 

Justifica a tua resposta. 

  

        ;             ;            ; 

 

 


