
 
 

Domínio temático – Álgebra e Funções; Números / Capacidade matemática – Raciocínio  

 
42 MM DE CHAMA 

 

Provavelmente, já reparaste que, pouco tempo depois de acenderes uma vela, a sua chama parece ficar imóvel. 

O gráfico corresponde aos resultados de uma experiência, feita com a vela cilíndrica da fotografia, para observar 

a variação da altura da chama, em função do tempo decorrido após a vela ter sido acesa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Qual é, aproximadamente, a altura da chama da vela ao fim de 5 

minutos de estar acesa?  

2. No momento em que se tirou a fotografia, a chama da vela tinha 42 

mm de altura.  

2.1. Qual é, aproximadamente, o número mínimo de minutos que 

podem ter decorrido desde o momento em que se acendeu a vela até 

ao momento em que a fotografia foi tirada? 

2.2. A fotografia corresponde a uma ampliação da vela fotografada. 

Qual é, aproximadamente, o diâmetro real da vela? 
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Domínio temático – Números; Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Resolução de problemas 
 
ÁGUA GASTA NO DUCHE 

 

O João cronometrou o tempo que o irmão demorou a tomar um duche e 

reparou que: 

• demorou 1 minuto e 33 segundos a molhar-se;  
• ensaboou-se com a torneira fechada e voltou a abrir a torneira 4 

minutos e 4 segundos após o início do duche; 

• terminou o duche, quando tinham decorrido 6 minutos e 33 segundos. 

 

O João verificou que a torneira do duche tem um débito de água de 500 ml em 2,42 segundos. 

1. Verifica que o irmão do João demorou 2 minutos e 31 segundos a ensaboar-se. Apresenta os cálculos que 

efectuares. 

2. Quantos litros de água foram gastos pelo José no duche?  

3. Que percentagem de água poupou pelo facto de ter fechado a torneira enquanto se ensaboava? 

4. Qual dos seguintes gráficos descreve o banho do José? Explica a tua resposta. 

 

   (A) 

 

 

 

 

 

   (B) 

 

 

 

 

 

 

   (C) 

 

 

 

 

 

 Calculadora 
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Domínio temático – Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Comunicação 

 

ALTITUDE E VELOCIDADE DO SOM 

 

A velocidade de propagação do som no ar não é um valor constante, varia, por exemplo, com a altitude. No 

gráfico representa-se de forma aproximada a relação entre algumas altitudes e a velocidade do som no ar. 

Utiliza a informação do gráfico para responder às questões que se seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. As grandezas altitude e velocidade do som são inversamente proporcionais? Justifica a tua resposta. 

2. Estima o valor da velocidade do som numa altitude de 4 500 m.  

3. Chuck Yeager foi o primeiro homem a transpor a barreira do som1 em 

1947, num avião experimental, o XS-1 da Figura 1. Este feito foi 

conseguido a 13,7 km de altitude.  

Calcula a velocidade, em km/h, que o XS-1 teve que atingir para 

ultrapassar a barreira do som. Apresenta os cálculos que efectuares. 

4. No Vale da Morte (Death Valley) está localizado o ponto mais baixo dos Estados Unidos - 86 metros abaixo 

do mar. Que valores poderia tomar a velocidade do som neste local? 

 

 

 

                                                 
1 Transpor a barreira do som corresponde a ultrapassar a velocidade do som. A barreira do som é uma muralha de ar, que se 
forma na frente de um avião, quando este voa durante algum tempo à velocidade do som. 

Velocidade do 
som (m/s) 

Altitude (m)
0 

Figura 1 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

AAAAS MINHAS EQUAÇÕES S MINHAS EQUAÇÕES S MINHAS EQUAÇÕES S MINHAS EQUAÇÕES DO DO DO DO 2222º GRAUº GRAUº GRAUº GRAU    

 

Escreve uma equação do 2.º grau que satisfaça cada uma das seguintes condições e apresenta as suas 

soluções: 

1. 1. 1. 1. Equação com duas soluções: o zero e um número negativo; 

2. 2. 2. 2. Equação com duas soluções: dois números positivos; 

3333. . . . Equação com apenas uma solução; 

4. 4. 4. 4. Equação sem soluções. 

Em cada caso explica como pensaste.Em cada caso explica como pensaste.Em cada caso explica como pensaste.Em cada caso explica como pensaste.    
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Domínio temático – Álgebra e Funções/ Capacidade matemática – Comunicação; Raciocínio 

 

ATRACÇÃO VERTIGINOSA 

 

Nalguns parques de diversão, há atracções vertiginosas. A da 

fotografia tenta simular uma queda livre. Tem quatro cadeiras, 

com quatro lugares cada uma, que são largadas do alto de 

uma torre. A 30 metros do chão começa a travagem. 

A partir do momento em que a cadeira é largada do alto da 

torre até ao momento em que começa a travagem, a distância 

ao chão, d, em metros, é dada pela seguinte fórmula: 

                         d = 100 – 4,9 t2 

onde t é o tempo de queda, em segundos. 

1. De acordo com os dados, ao fim de 1 segundo de ser 

largada: 

 1.1. a que distância estava a cadeira do chão?  

 1.2. e que distância já percorreu? 

2. O que representa o valor 100 na fórmula dada? 

3. Aproximadamente, quanto tempo está a cadeira em “queda livre”? Justifica a tua resposta. 
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Domínio temático – Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Resolução de problemas  

 

CONSUMO DE ELECTRICIDADE 
 
Sempre que ligamos o computador, a televisão, uma lâmpada ou a torradeira eléctrica, estamos a consumir 

energia. A quantidade de energia consumida (E), em watts-hora (Wh), é dada pela fórmula  

tPE ×=     em que 

P é a potência  em watts (W); 

    t é o tempo de utilização em horas. 

 

1. Em casa do Pedro, a televisão está ligada, em média, 6 horas por dia. A família do Pedro costuma desligar a 

televisão no comando e deixá-la no modo stand-by, o que reduz para 5 W a sua potência. 

Que quantidade de energia pouparia a família do Pedro por semana, se desligasse a televisão sem recorrer ao 

comando? 

2. A família do Pedro ausenta-se todos os anos durante o mês de Agosto. Quando recebeu a conta de 

electricidade, o pai do Pedro reparou que tinha havido um consumo de energia de 2,16 kWh nesse período de 

tempo. O Pedro lembrou-se então de que o detector de movimento tinha sido o único aparelho que ficara 

ligado. Qual é a potência do detector de movimento?  

3. A mãe do Pedro decidiu substituir 5 lâmpadas incandescentes, todas com igual potência, por lâmpadas de 

baixo consumo de 11 watts cada. Ficou agradavelmente surpreendida, pois o consumo do mês seguinte 

diminuiu 22,05 kWh, apesar de os outros gastos serem idênticos. Sabendo que, em média, a 

utilização diária das lâmpadas incandescestes substituídas era de 3 h, qual era a potência destas 

lâmpadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculadora 

Kilowatt -hora≡ kwh 
1 kWh = 1000 Wh
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Resolução de problemas 

    

DDDDO O O O VINILOVINILOVINILOVINILO AO  AO  AO  AO CDCDCDCD        

 

Actualmente, a música é comercializada em CD, mas até finais do século XX era-o em discos de vinilo de dois 

tipos - LP e Single. É possível transferir a música dos discos de vinilo para CD.  

A tabela indica a capacidade máxima de gravação, em minutos, dos discos de vinilo e de um CD. 

 

    Disco de vinilo     

LPLPLPLP    

 Disco de vinilo     

SingleSingleSingleSingle 

Compact Disk    

CDCDCDCD    

 

 

 
 

Capacidade de 

gravação 

(em minutos) 

40 12 72 

 

    

1.1.1.1. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? 

(A)(A)(A)(A) É possível gravar a música de sete Single num CD. 

(B)(B)(B)(B) A capacidade de gravação de um LP é equivalente à de quatro Single. 

(C) A(C) A(C) A(C) A capacidade de gravação de sete Single é equivalente à de dois LP. 

(D) É(D) É(D) É(D) É possível gravar a música de um LP e dois Single num CD. 
 

2. 2. 2. 2. A Ana quer gravar os seus discos de vinilo, em CD. Constatou que tem 25 discos de vinilo (LP e Single) e que 

a música gravada nesses discos corresponde a 10 CD, gravados na totalidade da sua capacidade. Quantos LP e 

quantos Single tem a Ana?  
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Domínio temático – Álgebra/ Capacidade matemática – Resolução de problemas 

 

ECOSSONDA 

 

O fundo dos oceanos tem sido cartografado com rigor devido à utilização 

de ecossondas. Inicialmente emitem um impulso sonoro que 

posteriormente é reflectido (eco) pelo fundo do mar. 

Conhecidos o intervalo de tempo que decorre entre a emissão do impulso 

e a recepção do eco e a velocidade de propagação do som, é possível 

determinar a profundidade do local através da fórmula seguinte:  

vth ×=
2
  em que 

h  é a profundidade, em metros (m); 

t  é o intervalo de tempo entre a emissão do impulso e a recepção do eco, em segundos (s); 

v  é a velocidade média de propagação do som na água, em metros por segundo (m/s). 

 

 

1. Uma ecossonda emitiu um sinal sonoro às 14 h 52 min 56 s e recebeu o respectivo eco às 14 h 53 min. Qual 

é a profundidade do mar nesse local? Apresenta os cálculos que efectuares. 

2. As fossas oceânicas são as regiões mais profundas dos oceanos. 

 

2.1. Imagina uma ecossonda colocada na zona da fossa de Porto Rico e que emite um sinal sonoro. Quantos 

segundos decorrem até à recepção do seu eco? Apresenta os cálculos que efectuares. 

2.2. Completa com superior ou inferior, de modo a obter afirmações verdadeiras. 
 

O tempo decorrido entre a emissão de um sinal sonoro e a recepção do eco de uma sonda colocada na zona da 
na Fossa das Marianas é 

2.2.1.…………..  ao triplo do tempo decorrido na Fossa do Mar Jónico; 

2.2.2. ………….. a metade do tempo decorrido em Litke Deep; 

2.2.3. ………….. ao dobro do tempo decorrido na Fossa Sandwich do Sul. 

3. Assinala com a letra correspondente a equação que não é equivalente à fórmula dada:  

 

 

 

 

 

 Calculadora 

 

Oceano/Mar Antárctico  Árctico Atlântico  Índico Pacífico 
Mar 
Mediterrâneo 

Profundidade 7 235 m 5 450 m 8 648 m 7 725 m 10 924 m 5 121 m 

Localização Fossa Sandwich 
do Sul 

Litke Deep, 
Bacia Eurásia 

Fossa de Porto 
Rico 

Fossa de Java Fossa das 
Marianas 

Mar Jónico 

A velocidade média de propagação do som na água é aproximadamente 1450 m/s. 

α 

2
th v = (C)   h = 1450 t(A) h = 725 t (B) t

2
vh  =  (D)  

2
vth  =  
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FFFFREQUÊNCIA CARDÍACA REQUÊNCIA CARDÍACA REQUÊNCIA CARDÍACA REQUÊNCIA CARDÍACA  

O processo mais rigoroso para determinar a frequência cardíaca máximafrequência cardíaca máximafrequência cardíaca máximafrequência cardíaca máxima (FCMax) de um indivíduo (número 

máximo de batimentos do coração por minuto) é realizar um teste de esforço. Através da fórmula abaixo 

indicada, qualquer pessoa pode conhecer o valor aproximado da sua frequência cardíaca máxima, a partir da 

sua idade:  

FCMaxFCMaxFCMaxFCMax = 220 − idade 

Se uma pessoa praticar desporto com regularidade deve utilizar a seguinte fórmula:  

FCMaxFCMaxFCMaxFCMax = 205 − 
2

idade
    

1.1.1.1. De acordo com as fórmulas, a partir de que idade a FCMaxFCMaxFCMaxFCMax de um desportista é superior à de um não 

desportista? Justifica a tua resposta. 

2.2.2.2. Na turma do António e do Pedro, há dois grupos distintos de alunos. Os que praticam desporto com 

regularidade e os que nem querem ouvir falar em tal. Na aula de Matemática, utilizaram as fórmulas anteriores 

para construir os gráficos da relação entre a idade e a FCMaxFCMaxFCMaxFCMax para desportistas e não desportistas. 

Transcreve a letra que corresponde ao gráfico que representa a relação entre:  

2.1.2.1.2.1.2.1. a idade e a FCMax FCMax FCMax FCMax dos alunos desportistas;  

       2.22.22.22.2. a idade e a FCMax FCMax FCMax FCMax dos alunos não desportistas. 

Explica por que razão não escolheste os outros dois gráficos.  

 

 

(C(C(C(C))))    

(B(B(B(B))))    (A)(A)(A)(A)    

(D(D(D(D))))    
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

IIIINTERPRETAR UNTERPRETAR UNTERPRETAR UNTERPRETAR UMA FICHA TÉCNICAMA FICHA TÉCNICAMA FICHA TÉCNICAMA FICHA TÉCNICA    

 

Por questões de segurança, as escadas rolantes que os fabricantes colocam no mercado têm uma inclinação de 

30º ou de 35º, e a largura dos degraus é habitualmente de 600, 800 ou 1000 mm. 

 

Em baixo, apresenta-se parte da ficha técnica de uma escada rolante. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota:Nota:Nota:Nota: As dimensões estão expressas em milímetros (mm). 

 

O espaço necessário para instalar uma escada rolante depende, entre outras coisas, da largura dos seus 

degraus e do desnível (H) entre os dois pisos que liga. 

A partir das informações da ficha técnica, explica como é que se obtém a fórmula para calcular o comprimento 

da superfície ocupada pela escada (LLLL) 

L= a + L= a + L= a + L= a + 4731473147314731    
    

Começa por explicar a determinação do comprimento a = Ha = Ha = Ha = H    ××××1,7321,7321,7321,732 e o significado do valor 4731473147314731. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Calculadora ou tabela trigonométrica 

Comprimento da superfície ocupada pela escada (LLLL) 
 

L= aL= aL= aL= a + + + +4731473147314731 
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Domínio temático – Números; Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Raciocínio  

 
MURALHAS EM LEGO 
 

O Manuel tem um saco com peças de LEGO, todas do tipo 4 por 2, como a da figura 

ao lado. 

Quer construir as muralhas de um castelo e considerou várias possibilidades para a 

base. A seguir, estão representados três esquemas em que o Manuel pensou e que podem ser 

considerados os três primeiros termos de uma sequência de “bases” quadrangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quantas peças serão necessárias para construir o quinto termo desta sequência? 

2. Será que o Manuel consegue construir uma “base” quadrangular com 109 peças? Explica a razão 

tua resposta. 

3. Transcreve a letra que corresponde à expressão que permite calcular o número das peças de LEGO 

necessárias para construir uma “base” quadrangular”, tendo em conta o número de cada esquema (1, 

2, 3,...,n,...). 

(A) 4n – 2                          (B) 4n + 2 

(C) 6n                                (D) 6n + 4 

 

Esquema 3 

Esquema 1

Esquema 2
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Domínio temático – Geometria; Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Raciocínio  

 

O quadradão e os quadrados  

 

O quadrado Q da figura está dividido em 4 quadrados geometricamente iguais.  

O ponto E pertence ao segmento de recta DH. 

[CD] ┴ [DH]  e  [FH] ┴ [DH]   

Explica porque é verdadeira a igualdade: 

 

CD
2

+DE
2 =   

 

 

 

 

 Área quadrado Q        

4 

HD

F

C

E

Q
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Domínio temático – Álgebra; Geometria / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

PERÍMETRO DUMA SEQUÊNCIA DE HEXÁGONOS 

 

A Joana e a Cristina começaram a construir uma sequência geométrica com hexágonos regulares e iguais, como 

mostram as figuras. 

 

 

1. As duas amigas não estão de acordo quanto à medida do perímetro das figuras anteriores. 

A Joana afirma que, se a unidade de medida for o comprimento do lado de um hexágono, o perímetro da figura 

1 é 6 e o perímetro da figura 2 é 12, que calcula da seguinte forma: 6x2. A Cristina discorda da Joana e afirma 

que o perímetro da figura 2 é 10, e calcula-o da seguinte forma: 4x2+2. Diz qual delas tem razão e explica o 

erro que a outra cometeu. 

2. Para construir a figura 3, juntaram um terceiro hexágono à figura 2, ficando um só lado em comum com um  

hexágono da figura 2. 

2.1. Qual é o perímetro da figura 3? 

2.2. Se as duas amigas mantiverem este processo nas figuras seguintes, qual será o perímetro da figura 200? 

2.3. Escreve uma fórmula que relacione o número da figura (n) com o seu perímetro (P). 

 

 

 
   ... 

Figura 1           Figura 2 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Comunicação 

  

PPPPESOESOESOESO E OBESIDADE E OBESIDADE E OBESIDADE E OBESIDADE    

 

Nos gráficos seguintes observa-se a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e a idade dos rapazes entre 

os 2 e os 20 anos. Utiliza as informações dos gráficos para responder às questões que se seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. O Paulo tem 17 anos e o seu IMC é 28 kg/m2. É considerado obeso? 

2.2.2.2. Se um rapaz tiver 11 anos e excesso de peso, entre que valores varia o seu IMC? 

3.3.3.3. O Joaquim tem 15 anos e o seu IMC é 20 kg/m2. Pode dizer-se que tem excesso de peso? Explica a tua 

resposta. 

4.4.4.4. Completa as seguintes afirmações de modo a que sejam verdadeiras. 

4.1.4.1.4.1.4.1. Aos 20 anos, um rapaz tem excesso de peso quando o seu IMC varia entre  ______   e _____ kg/m2. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Um IMC de 19 kg/m2 significa que é considerado obeso entre os _____ e  os_______ anos e que não tem 

excesso de peso quando a sua idade é _______ anos. 

• Um rapaz considera-se obeso se o valor do seu IMC for superior ao valor correspondente no  percentil 95. 
• Um rapaz tem excesso de peso se o seu IMC estiver entre os valores correspondentes no percentil 85 e no percentil 95. 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

PESO E VOLUME SANGUÍNEO 

 

O volume sanguíneo é a quantidade de sangue que circula no organismo de um indivíduo e depende da sua 

altura, do seu peso e do seu género (masculino ou feminino). 

O peso de uma mulher e de um homem com 1,75 metros de altura e o mesmo volume sanguíneo podem rela-

cionar-se através da expressão: 

47,1497,0 +×= Peso homemPeso mulher  

 

Selecciona a recta da figura - a, b, c ou d - que corresponde à relação entre o Peso de um homem e o Peso de 

uma mulher, ambos com 1,75 metros de altura e o mesmo volume sanguíneo. 
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Domínio temático – Geometria; Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

QUEM TEM RAZÃO? 
 

Os pais da Carla, ambos professores de Matemática, decidiram repavimentar o chão da cozinha com mosaicos 

iguais aos da figura, criando um padrão com losangos. O comprimento de cada mosaico é 1,25 vezes maior do 

que a largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mãe afirma que a área pintada é igual a 
8
5  do quadrado da medida da largura do mosaico. Por seu lado, o pai 

afirma que a área pintada é metade da área do mosaico. A Carla hesitou, mas rapidamente percebeu que os dois 

têm razão. Apresenta argumentos que mostrem que ambos têm razão. 
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Domínio temático – Geometria; Álgebra  / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

ROKKAKU 

 

Os rokkakus são papagaios tradicionais chineses como o da figura 1. Têm forma 

hexagonal e a sua “largura” é inferior à sua “altura”. Na figura 2 está representado 

em esquema um papagaio deste tipo. Mantêm sempre uma determinada relação 

entre as três dimensões (altura: largura: distância entre os apoios transversais). 

As relações mais frequentes são as indicadas em seguida:  

5 : 4 : 3 

6 : 5 : 4 

   6 : 5 : 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. As dimensões do rokkaku da Figura 2 satisfazem uma das relações 

indicadas. Indica qual das relações foi utilizada e explica a tua resposta. 

2. Desenha o esquema de um rokkaku que satisfaça a relação 5: 4: 3 e que 

tenha 20 cm de “largura”. 

3. Numa página da internet de um construtor de rokkaku encontrou-se um 

esquema (Figura 3) em que ele utilizava uma relação diferente entre as 

dimensões e as dimensões estavam expressas em função de y. Qual é a 

relação entre as três dimensões deste rokkaku? Explica a tua resposta. 

 

Material de medida e desenho 

inches ≡ polegadas 
15” lê-se 15 inches 
1 polegada = 2,54 cm 

Figura 1 

Figura 3

altura 

 apoios transversais 

Figura 2 

largura 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

 

SEM SOLUÇÃO 
 
 

Na aula de Matemática, a certa altura, o Rui disse: 

No conjunto dos números reais, todas as equações têm solução. 

 

Com um exemplo, mostra que o Rui não tem razão.  
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Conceitos e procedimentos 

 

SOLUÇÕES IMPOSSÍVEIS 

 

 

Na aula de Matemática, os alunos tinham para resolver a seguinte equação do 2.º grau: 

 

2 x2 - 8 x = 0 

 

O Rui resolveu a equação e chegou às seguintes soluções: 0, 
3
2

−  e 4. 

A Joana também resolveu a equação, mas obteve as soluções 1 e 4. 

 

1. Sem efectuar qualquer cálculo com papel e lápis, explica por que é que nem o Rui, nem a Joana resolveram 

correctamente a equação. 

2. Quais são as soluções correctas da equação? 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Comunicação; raciocínio 

 

TAS VERSUS TAE 

 
 
A condução sob influência de álcool é uma das principais causas de acidentes de viação em Portugal. Junto está 

um extracto do Decreto-Lei nº 44/2005, que regulamenta a condução sob influência de álcool. 
 

O alcoolímetro, habitualmente designado por balão, é o instrumento utilizado para avaliar o teor de álcool no 

sangue de um condutor (TAS) a partir do teor de álcool no ar expirado (TAE). 

 
 

 

        

 

 

       

 

           

 

 

 

A tabela indica, para alguns valores, a equivalência entre o teor de álcool no sangue (TAS) e o teor de álcool no 

ar expirado (TAE), de acordo com o ponto 3 do artigo 81º do Decreto-Lei nº 44/2005. 
 

 

 

1. Qual é o valor do teor de álcool no ar expirado (TAE) a partir do qual a lei diz que um condutor está sob 

influência de álcool?  

2. Constrói o gráfico da relação entre o teor de álcool no sangue (TAS) e o teor de álcool no ar expirado (TAE), 

para valores do TAE entre 0 e 2,5 mg/l (inclusive). Escolhe escalas adequadas para cada um dos eixos e gradua-

os, com o maior rigor possível.  

3. Escreve uma fórmula que permita calcular o valor do teor de álcool no sangue (TAS) a partir do valor do teor 

de álcool no ar expirado (TAE). 

 

 

   
 
 
 

 
Calculadora 

Teor de álcool num litro de ar expirado (mg/l) 0,1 0,5 1 1,5 2 

Teor de álcool num litro de sangue (g/l) 0,23 1,15 2,3 3,45 4,6 

Alcoolímetro utilizado pelas Brigadas 
de Trânsito 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática - Resolução de problemas; comunicação 

    

TTTTAXA DE ÁLCOOL NO SAXA DE ÁLCOOL NO SAXA DE ÁLCOOL NO SAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE ANGUE ANGUE ANGUE EM JEJUMEM JEJUMEM JEJUMEM JEJUM    

 

 

O Rui, ao fazer uma pesquisa para um trabalho da Área Projecto sobre o consumo de álcool, encontrou no livro 

de Ciências da Natureza uma fórmula que permite calcular a taxa de álcool no sangue (TASTASTASTAS), em g/l. 

                    

                            TASTASTASTAS 
kP

Q

×
=    QQQQ quantidade de álcool ingerido, em gramas 

PPPP   peso do indivíduo, em kg 

             kkkk     constante         igual a 1,igual a 1,igual a 1,igual a 1,1111 , se o consumo for à refeição 

    igual a 0,7igual a 0,7igual a 0,7igual a 0,7 num homem, se consumir em jejum 

    

O livro fazia também a seguinte referência: “ A ingestão de uma determinada quantidade de álcool com o 

estômago vazio acelera a sua absorção e torna, de imediato, o valor da taxa de álcool no sangue (TAS), 

aproximadamente, uma vez e meia maior.” 

 

Por outro lado, um documento da Direcção-Geral de Viação intitulado “Álcool e Condução”, afirmava: “A mesma 

quantidade de álcool pode originar valores de TAS muito diversos, na mesma pessoa ou em pessoas diferentes, 

conforme seja ingerido em jejum ou às refeições, rapidamente ou com grandes intervalos. A ingestão de álcool 

com o estômago vazio acelera a sua absorção, o que leva a um aumento imediato de cerca de 1/3 do valor da 

taxa.” 

 

1.1.1.1. Numa festa, o pai do Rui consumiu 23,5 g de álcool. Verifica, utilizando a fórmula, que a afirmação do livro 

de Ciências da Natureza do Rui é verdadeira, quer o pai do Rui tenha comido, quer não. O pai do Rui pesa cerca 

de 80 kg. 

2.2.2.2. Será que a informação do livro de Ciências da Natureza e a da Direcção-Geral de Viação são equivalentes? 

Justifica a tua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calculadora 
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Domínio temático – Álgebra / Capacidade matemática – Raciocínio 

    

TTTTEMPERATURA EMEMPERATURA EMEMPERATURA EMEMPERATURA EM GRAUS GRAUS GRAUS GRAUS    CCCCEEEELSIUSLSIUSLSIUSLSIUS,,,,    FFFFAHRENHEIT E AHRENHEIT E AHRENHEIT E AHRENHEIT E KKKKELVINELVINELVINELVIN    

    

Existem várias escalas de temperatura, por exemplo, a Celsius (ºC), a Fahrenheit (ºF) e a Kelvin (ºK). 

A conversão de graugraugraugraussss C C C Celsiuselsiuselsiuselsius para gragragragrauuuussss F F F Fahrenheitahrenheitahrenheitahrenheit pode ser feita da seguinte forma: multiplicar os graus 

Celsius por 1,8 e somar 32. 

A conversão de graugraugraugraussss    CCCCelsiuselsiuselsiuselsius para graus Kgraus Kgraus Kgraus Kelvinelvinelvinelvin é feita da seguinte forma: adicionar aos graus Celsius 273. 

 

 

1111.... A água congela aos 0 ºC e entra em ebulição aos 100 ºC. Quais são os valores correspondentes na escala: 

1111....1111.... Fahrenheit?  

1111....2222.... Kelvin?  

2222.... Nos Estados Unidos utiliza-se a escala Fahrenheit para indicar a temperatura no dia-a-dia.  

2222....1111.... Converte a informação da tabela para graus Celsius. Apresenta os cálculos 

efectuados.  

2222....2222.... A comunidade científica habitualmente utiliza as escalas de temperatura 

Celsius ou Kelvin. Que valores devem ser utilizados por um técnico laboratorial 

americano para comunicar, numa conferência europeia, que o ponto de 

fundição de um material é 569 ºF? Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

3333.... Escreve uma expressão algébrica que permita converter uma temperatura em graus Farenheit para graus 

Kelvin. 

 

 

Boston, 30 de Abril de 2008 

Temp. Mín. Temp. Máx. 

52 ºF 64 ºF 
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UUUUMA SEQUMA SEQUMA SEQUMA SEQUÊNCIA DE QUADRADOS EÊNCIA DE QUADRADOS EÊNCIA DE QUADRADOS EÊNCIA DE QUADRADOS E SUAS DIAGO SUAS DIAGO SUAS DIAGO SUAS DIAGONAISNAISNAISNAIS    

    

Na seguinte sequência de quadrados, o comprimento do lado do primeiro quadrado é 1 (Fig. 1). Os quadrados 

seguintes são construídos de forma a que o lado de cada quadrado seja igual ao comprimento da diagonal do 

quadrado anterior. 

   Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3   Fig. 4            Fig. 5 

       2          

 

 

 

 

 

 

1111.... Calcula, apresentando os cálculos efectuados, o comprimento exacto da diagonal: 

1111....1111.... do quarto quadrado; 

1111....2222.... do quinto quadrado. 

 

2222.... AAAApenas uma dpenas uma dpenas uma dpenas uma das expressões abaixoas expressões abaixoas expressões abaixoas expressões abaixo    permite calcular o comprimento exacto da diagonal dos quadrados da 

sequência, a partir do seu número de termo (1, 2, 3,..., n,...). Identifica as expressões que não permitem fazer 

esse cálculo correctamente e justifica a tua escolha, indicando o número do primeiro termo para a qual a 

expressão falha.       

      Expressão A -   2 × n   Expressão B - 2n
                       Expressão C -   n × 2  

 

 

 

8  
2 
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Domínio temático – Álgebra / Conceitos e procedimentos 

    

VVVVALORES COINCIDENTESALORES COINCIDENTESALORES COINCIDENTESALORES COINCIDENTES    

    

 Na maioria dos países da Europa, a temperatura é indicada na escala Celsius 

(º centígrados). No norte da Europa e nos Estados Unidos, utiliza-se a escala 

Fahrenheit (º fahrenheit). 

 

A conversão de graus Celsius (C) para graus Fahrenheit (F) é feita utilizando, 

por exemplo, a seguinte fórmula:  

32+1,8C=F  

 

 

1.1.1.1. Qual é o valor da temperatura, em graus Celsius, correspondente a 0ºF? 

2.2.2.2. Existe uma temperatura que é expressa pelo mesmo valor nas duas escalas. Qual é esse valor? Apresenta o 

teu raciocínio ou os cálculos que efectuares. 
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Domínio temático – Álgebra e Funções / Capacidade matemática – Comunicação 

 

VELOCIDADE NOS 100 METROS 

 

Podemos pensar numa corrida de 100 metros masculinos como estando dividida nas quatro fases 

sequenciais que se descrevem a seguir:  

Fase de reacção (logo no início) – corresponde ao tempo de reacção (intervalo de tempo entre o tiro de 

partida e o momento em que o atleta sai dos blocos de partida).  

Fase de aceleração – período durante o qual o atleta aumenta a velocidade.  

Fase de velocidade máxima – período em que, após ter corrido de 60 a 70 metros, o atleta atinge a 

velocidade máxima e corre uma distância de cerca de 20 a 30 metros a essa velocidade máxima.  

Fase final – período em que, a uma distância entre 20 e 10 metros da meta, o atleta reduz a velocidade.  

 

No referencial que se segue, faz o esboço do gráfico da relação entre a distância percorrida numa corrida de 

100 metros, desde o momento em que o atleta sai dos blocos de partida até chegar à meta, e a velocidade 

ao longo da corrida, tendo em conta as fases descritas em cima.  

Não te esqueças de que, numa corrida deste tipo, os atletas não param logo que cortam a meta.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distância (m)100 m
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