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FORMULÁRIO

1. O senhor Joaquim é um jardineiro muito experiente nas suas tarefas. Mas, a pedido do
seu chefe precisou de saber a área de um canteiro para adquirir semente. A informação
fornecida ao senhor Joaquim foi a seguinte:
- o canteiro tem a forma de um trapézio rectângulo;
- o lado maior do canteiro, [MN], mede 4 m;
- o lado [MQ] mede x cm;
- a amplitude do ângulo que o lado [PN] faz com [MN] é 45º.

O Senhor Joaquim pretende calcular as dimensões do canteiro de modo que a área seja
igual a 6 m2, com 0 ≤ X ≤ 4. Ajude-o, indicando as dimensões do trapézio.
Percorrer, sucessivamente, as seguintes etapas:
- mostrar que o comprimento 𝑅𝑁 = 𝑥
1

- mostrar que a área do canteiro é dada por 𝑓 𝑥 = 4𝑥 − 𝑥 2 ,
2
quando 0 ≤ x ≤ 4
- determinar o valor de x de modo que a área seja 6 m2

2. Num saco estão quatro bolas com os números 10; 20; 30 e 40.
O Afonso tirou simultaneamente, duas bolas do saco e anotou os números saídos.
Seja X a variável aleatória que corresponde à soma dos números saídos.

2.1. Construir o modelo de probabilidades associado à experiência aleatória
considerada.
Apresentar as probabilidades na forma de fracção.
Sugestão: Representar o espaço de resultados associado à experiência
aleatória.

2.2. A Joana olhou para as anotações e apostou com o Afonso que a maioria
das somas não é um múltiplo de 3.
Num pequeno texto, comentar a aposta da Joana, referindo se ela a
perde ou não.
Incluir, obrigatoriamente, na resposta:
• uma análise da aposta da Joana, referindo o número de somas que são
múltiplas de 3;
• o valor da probabilidade de «sair soma múltiplo de 3»;
• conclusão final, referindo se a Joana perde ou não a aposta.

3. Uma companhia naval de transporte tem dois tipos de barcos para alugar:
. O barco do tipo A tem 20 m3 de espaço refrigerado e 30 m3 de espaço não
refrigerado.
. O barco do tipo B tem 20 m3 de espaço refrigerado e 10 m3 de espaço não
refrigerado.
Um cliente pretende transportar vários produtos e necessita no mínimo de 160 m3 de
espaço refrigerado e de 120 m3 de espaço não refrigerado.
A empresa informou o cliente que o preço de aluguer de qualquer um dos tipos de
barco é o mesmo, contudo os consumos de combustível são diferentes e ficam a
cargo do cliente.
O combustível necessário para cada viagem com o barco do tipo A é de 1100 litros,
sendo de 750 litros para o barco do tipo B.
Quantos barcos e de que tipo deverão ser usados no transporte do produto de modo
que o consumo de combustível seja mínimo?

Percorrer, sucessivamente, as seguintes etapas:

• representar numa tabela os dados do problema;
• indicar as restrições do problema;
• representar graficamente a região admissível (referente ao sistema das
restrições);
• indicar a função objectivo;

• indicar os valores de x e y para os quais é mínima a função objectivo.

4. O número de livros vendidos por uma livraria, durante o ano 2007, variou de acordo
𝜋𝑡
3𝜋
com a seguinte função: 𝐿 𝑡 = 6,5 + 3,2𝑠𝑒𝑛
− 2
6
L(t) representa o número, em milhares, de livros vendidos no mês t , com t [1, 12].

4.1. Determinar o número máximo de livros vendidos.
4.2. Recorrendo às potencialidades da calculadora gráfica, indicar em que
meses se venderam menos de 5 000 livros.

5. O João recebeu como prémio de um concurso um cheque de 1000 euros e resolveu
fazer um depósito a prazo (poupança).
Consultou várias entidades bancárias e acabou por optar por uma que lhe propôs um
depósito a prazo anual com um juro de 1,44% ao ano a incidir sobre o capital total
acumulado até à data.
Designar por (an) a sucessão cujos termos são os valores do capital existente
decorridos n anos.

5.1. Determinar o capital do João ao fim de 3 anos.
5.2. A sucessão (an) é uma progressão geométrica.
Escrever o seu termo geral.

5.3. O José, amigo do João que recebeu a mesma quantia em dinheiro optou
por um depósito em que recebe, por cada ano de aplicação do capital, 50
euros.
Qual dos amigos tem mais dinheiro ao fim de 10 anos? Justificar.
Deve incluir, obrigatoriamente, na sua resposta:
• o termo geral da sucessão (bn) cujos termos são os valores do capital do
José, existente decorridos n anos;
• o valor que cada amigo tem ao fim de 10 anos;

• conclusão final, referindo qual dos dois tem mais dinheiro.

6. Uma empresa lançou no mercado uma nova revista feminina. Após a análise dos
dados relativos às vendas mensais, t meses após a sua introdução no mercado,
considerou-se o modelo

𝑉 𝑡 =

200

1+850e

-1,2t

A revista foi introduzida no mercado no inicio de Janeiro de 2006.
(V representa o número de vendas mensais, em milhares, t meses desde a introdução
da revista no mercado)
Nota: Na resolução das questões seguintes, sempre que, em cálculos intermédios,
proceder a arredondamentos, conserve duas casas decimais.

6.1. Qual foi o número de vendas registado em Maio de 2006?
Apresentar o resultado arredondado às unidades

6.2. É possível que as vendas atinjam as 200 000 revistas? Justificar.
6.3. Estudar a taxa de variação de V, durante o período de venda da revista
(desde o inicio da publicação) e comentar a afirmação:
“Durante o tempo de publicação de revista existiu um período de tempo em que
as vendas desceram”
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1. O senhor Joaquim é um jardineiro muito experiente nas suas tarefas. Mas, a pedido do
seu chefe precisou de saber a área de um canteiro para adquirir semente. A informação
fornecida ao senhor Joaquim foi a seguinte:
- o canteiro tem a forma de um trapézio rectângulo;
- o lado maior do canteiro, [MN], mede 4 m;
- o lado [MQ] mede x cm;
- a amplitude do ângulo que o lado [PN] faz com [MN] é 45º.

O Senhor Joaquim pretende calcular as dimensões do canteiro de modo que a área seja
igual a 6 m2, com 0 ≤ X ≤ 4. Ajude-o, indicando as dimensões do trapézio.
Percorrer, sucessivamente, as seguintes etapas:
- mostrar que o comprimento 𝑅𝑁 = 𝑥
1

- mostrar que a área do canteiro é dada por 𝑓 𝑥 = 6𝑥 − 𝑥 2 ,
2
quando 0 ≤ x ≤ 6
- determinar o valor de x de modo que a área seja 4 m2

2. Num saco estão quatro bolas com os números 10; 20; 30 e 40.
O Afonso tirou simultaneamente, duas bolas do saco e anotou os números saídos.
Seja X a variável aleatória que corresponde à soma dos números saídos.

2.1. Construir o modelo de probabilidades associado à experiência aleatória
considerada.
Apresentar as probabilidades na forma de fracção.
Sugestão: Representar o espaço de resultados associado à experiência
aleatória.

2.2. A Joana olhou para as anotações e apostou com o Afonso que a maioria
das somas não é um múltiplo de 3.
Num pequeno texto, comentar a aposta da Joana, referindo se ela a
perde ou não.
Incluir, obrigatoriamente, na resposta:
• uma análise da aposta da Joana, referindo o número de somas que são
múltiplas de 3;
• o valor da probabilidade de «sair soma múltiplo de 3»;
• conclusão final, referindo se a Joana perde ou não a aposta.

3. Uma companhia naval de transporte tem dois tipos de barcos para alugar:
. O barco do tipo A tem 20 m3 de espaço refrigerado e 30 m3 de espaço não
refrigerado.
. O barco do tipo B tem 20 m3 de espaço refrigerado e 10 m3 de espaço não
refrigerado.
Um cliente pretende transportar vários produtos e necessita no mínimo de 160 m3 de
espaço refrigerado e de 120 m3 de espaço não refrigerado.
A empresa informou o cliente que o preço de aluguer de qualquer um dos tipos de
barco é o mesmo, contudo os consumos de combustível são diferentes e ficam a
cargo do cliente.
O combustível necessário para cada viagem com o barco do tipo A é de 1100 litros,
sendo de 750 litros para o barco do tipo B.
Quantos barcos e de que tipo deverão ser usados no transporte do produto de modo
que o consumo de combustível seja mínimo?

Percorrer, sucessivamente, as seguintes etapas:

• representar numa tabela os dados do problema;
• indicar as restrições do problema;
• representar graficamente a região admissível (referente ao sistema das
restrições);
• indicar a função objectivo;

• indicar os valores de x e y para os quais é mínima a função objectivo.

4. O número de livros vendidos por uma livraria, durante o ano 2007, variou de acordo
𝜋𝑡
3𝜋
com a seguinte função: 𝐿 𝑡 = 6,5 + 3,2𝑠𝑒𝑛
−
6
2
L(t) representa o número, em milhares, de livros vendidos no mês t , com t [1, 12].

4.1. Determinar o número máximo de livros vendidos.
4.2. Recorrendo às potencialidades da calculadora gráfica, indicar em que
meses se venderam menos de 5 000 livros.

5. O João recebeu como prémio de um concurso um cheque de 1000 euros e resolveu
fazer um depósito a prazo (poupança).
Consultou várias entidades bancárias e acabou por optar por uma que lhe propôs um
depósito a prazo anual com um juro de 1,44% ao ano a incidir sobre o capital total
acumulado até à data.
Designar por (an) a sucessão cujos termos são os valores do capital existente
decorridos n anos.

5.1. Determinar o capital do João ao fim de 3 anos.
5.2. A sucessão (an) é uma progressão geométrica.
Escrever o seu termo geral.

5.3. O José, amigo do João que recebeu a mesma quantia em dinheiro optou
por um depósito em que recebe, por cada ano de aplicação do capital, 50
euros.
Qual dos amigos tem mais dinheiro ao fim de 10 anos? Justificar.
Deve incluir, obrigatoriamente, na sua resposta:
• o termo geral da sucessão (bn) cujos termos são os valores do capital do
José, existente decorridos n anos;
• o valor que cada amigo tem ao fim de 10 anos;

• conclusão final, referindo qual dos dois tem mais dinheiro.

6. Uma empresa lançou no mercado uma nova revista feminina. Após a análise dos
dados relativos às vendas mensais, t meses após a sua introdução no mercado,
considerou-se o modelo

𝑉 𝑡 =

210

1+850e

-1,2t

A revista foi introduzida no mercado no inicio de Janeiro de 2006.
(V representa o número de vendas mensais, em milhares, t meses desde a introdução
da revista no mercado)
Nota: Na resolução das questões seguintes, sempre que, em cálculos intermédios,
proceder a arredondamentos, conserve duas casas decimais.

6.1. Qual foi o número de vendas registado em Maio de 2006?
Apresentar o resultado arredondado às unidades

6.2. É possível que as vendas atinjam as 200 000 revistas? Justificar.
6.3. Estudar a taxa de variação de V, durante o período de venda da revista
(desde o inicio da publicação) e comentar a afirmação:
“Durante o tempo de publicação de revista existiu um período de tempo em que
as vendas desceram”
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