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Anexos

Anexo 1

Objectivos, Modo de trabalho e Avaliação

Tarefas Objectivos/ Capacidades a desenvolver
Modo de 
trabalho

Avaliação

Tarefa 1 – Um velho 
problema de 
optimização, de 
Euclides

 Seleccionar estratégias de resolução de 
problemas.
 Formular conjecturas. 
Comunicar, por escrito, conceitos, 

raciocínios e ideias.

A pares
Observação e

relatório

  Problemas do manual 
sobre interpretação de 
gráficos, que descrevem 
situações da vida real.

Analisar situações da vida real modeladas 
matematicamente.
  Interpretar gráficos.

Individual
Observação e 

testes de 
avaliação

 Tarefa de exploração e 
imitação de gráficos, 
utilizando sensores.

Analisar conceitos de declive, monotonia, 
velocidade e taxa de variação.

Em grupos 
de 3 ou 4

Observação e 
discussão

 Exercícios e problemas 
do manual sobre o 
conceito de função.

 Exprimir o conceito função em diferentes 
representações.

Individual

 Problema do manual: 
uma situação real que 
visa a exploração das 
potencialidades da 
calculadora gráfica.

Analisar situações da vida real modeladas 
matematicamente.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.
 Explorar as potencialidades da calculadora 

gráfica.

Em grupos 
de 3 ou 4

Observação e 
testes de 
avaliação

Tarefa 2 - O volume 
das caixas

 Seleccionar estratégias de resolução de 
problemas.
 Formular hipóteses e prever resultados. 
 Interpretar e criticar resultados no contexto 

do problema.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

A pares
Observação, 
apresentação 

oral e discussão

 Exercícios e problemas 
do manual sobre as 
propriedades das funções 
e dos seus gráficos.

 Estudar propriedades das funções.
 Exprimir o conceito função em diferentes 

representações.
Individual

 Exercícios e problemas 
do manual sobre a função 
afim.

Desenvolver a noção de função.
Resolver problemas com funções.

Individual

Observação e 
testes de 
avaliação
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Tarefa 3 - Investigando 
famílias de funções 
quadráticas 

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

 A pares
Observação, 
apresentação 

oral e discussão

  Exercícios e problemas 
do manual adoptado 
sobre a função 
quadrática.

Consolidar os conhecimentos de funções 
quadráticas.

Individual
Observação e 

testes de 
avaliação

Tarefa 4 -
À volta com investigações 
de funções quadráticas

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

Individual
Observação e

relatório

 Problemas do manual 
sobre funções 
quadráticas.

Desenvolver os conhecimentos de funções 
quadráticas.
Resolver problemas envolvendo funções.

Individual
Observação e 

testes de 
avaliação

 Tarefa de modelação de 
uma função quadrática, 
utilizando sensores.

Compreender a modelação de situações 
reais.

Em grupos 
de 3 ou 4

Observação e 
discussão

Tarefa 5 – O triângulo 
de maior área

 Seleccionar estratégias de resolução de 
problemas.
 Formular hipóteses e prever resultados. 
 Interpretar e criticar resultados no contexto 

do problema.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

A pares

Observação, 
apresentação 

oral e discussão
Observação, 
apresentação 

oral e discussão

Tarefa 6 – Investigando 
transformações de 
funções

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

A pares
Observação e

relatório

 Exercícios e problemas 
do manual sobre funções 
definidas por ramos, 
incluindo a função 
módulo.

Individual

 Exercícios e problemas 
do manual sobre 
transformações simples 
de funções.

Consolidar conhecimentos sobre a função 
módulo e as transformações de funções.

A pares

Observação e 
testes de 
avaliação
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Tarefa 7 – Investigando 
funções cúbicas

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

Individual
Observação e

relatório

 Exercícios e problemas 
do manual sobre 
operações com 
polinómios.

Operar com polinómios.
Utilizar a Regra de Ruffini e o Teorema do 

resto.
Decompor polinómios em factores do 1.º 

grau.

A pares
Observação e 

testes de 
avaliação

  Tarefa 8 - Explorando 
gráficos de uma função

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

A pares
Observação, 
apresentação 

oral e discussão

 Exercícios e problemas 
do manual sobre funções 
polinomiais.

Consolidar conhecimentos sobre funções 
polinomiais.

Individual
Observação e 

testes de 
avaliação

Tarefa 9 – Investigando 
mais funções polinomiais

Descobrir relações entre conceitos de 
Matemática.
 Formular generalizações a partir de 

experiências.
Validar conjecturas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

Individual
Observação e

relatório

 Exercícios e problemas 
do manual envolvendo 
funções.

Consolidar conhecimentos sobre funções. A pares
Observação e 

testes de 
avaliação

Tarefa 10 – Triângulos 
em quadrados

 Explorar estratégias de resolução de 
problemas.
Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, 

oralmente e por escrito, com clareza e 
progressivo rigor lógico.

A pares
Observação, 
apresentação 

oral e discussão



170

Anexo 2

Tarefa 1

Um velho problema de optimização, de Euclides

 Calcula a área e o perímetro do rectângulo:        2 cm

               10 cm

 Indica possíveis dimensões para rectângulos com o mesmo perímetro.

 Determina as áreas de cada um deles.

Investiga:

 De todos os rectângulos com o mesmo perímetro, qual será o que tem 

maior área?

Adaptado de “Infinito 10 A, Areal Editores”
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Anexo 3

Tarefa 2

O volume da caixa

Um fabricante de produtos de papel deseja construir caixas sem tampa, 

recorrendo a folhas quadradas de cartão com 20 cm de lado. 

Cada caixa é construída cortando quatro quadrados congruentes, um em cada 

canto da folha.

Investiga:

 Como pode variar o volume das caixas?

 Qual será a medida do lado do quadrado a cortar de modo que o volume 

seja máximo?

Adaptado de “Infinito 10 A, Areal editores”



172

Anexo 4

Tarefa 3

Investigando famílias de funções quadráticas

 Como se relacionam os gráficos da família de funções definidas por y=ax2, 

com a0 com o de y=x2?

 Estuda e descreve a influência do parâmetro a nos gráficos desta família de 

funções.

 Faz um estudo semelhante para as funções do tipo y=ax2+k; y=a(x-h)2 e 

y=a(x-h)2+k, explicitando os efeitos dos parâmetros a, h e k relativamente aos 

gráficos das funções.

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”
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Anexo 5

Tarefa 4

À volta com investigações de funções quadráticas

Desenha os gráficos de duas funções afins cujo produto seja cada uma das 

funções quadráticas representada pelas parábolas:

I II

III

 Para cada caso, explica o teu raciocínio, recorrendo aos pontos de 

intersecção com os eixos.

 Escreve equações das rectas e das parábolas.

 Será que a resposta é única?

Adaptado de “Infinito 10 A, Areal editores”
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Anexo 6 

Tarefa 5

O triângulo de maior área

Dobra uma folha de papel de modo que o canto superior esquerdo toque o lado 

inferior da folha, como mostra a figura.

Investiga:

 Qual é o triângulo de maior área formado pelo canto inferior esquerdo da 

folha por efeito dessa dobragem?

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”
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Anexo 7

Tarefa 6

Investigando transformações de funções

 Considera as funções, reais de variável real, definidas por: f(x) = -x2+x+6 e 

g(x) = |x|.

1. Insere a função f(x) na calculadora gráfica e indica o gráfico obtido, os zeros 

da função e os seus extremos.

2. Sobrepõe ao gráfico de f(x) , um por um,  os gráficos das funções:

y1 = f(x) + 2;  y2 = f(x – 2);  y3 = 2.f(x);  y4 = f(2x);  y5 = |f(x)|;  y6 = f(|x|);

registando todas as transformações sofridas em relação à função inicial.

3. Substitui o valor 2 por outros valores e investiga a influência desse valor nas 

alterações ao gráfico da função.

4. Quanto ao gráfico de g(x) investiga a influência do parâmetro k nas alterações 

ao gráfico da função, em cada uma das seguintes transformações:

y1 = g(x) + k;  y2 = g(x – k); y3 = k.g(x); y4 = g(kx).
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Anexo 8

Tarefa 7

Investigando funções cúbicas

Considera o gráfico:

 Este gráfico pode representar uma função quadrática? Porquê?

 E cúbica? Porquê?

 Estuda as funções abaixo indicadas, quanto aos zeros, sinal, domínio, 

contradomínio, continuidade, extremos e monotonia:

3)( xxf  3)( xxg  3)2()(  xxh

2)( 3  xxi xxxxj 23)( 23 

Investiga:

 Quais serão os possíveis aspectos de uma função definida por um 

polinómio do 3.º grau?

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”
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Anexo 9

Tarefa 8

Explorando gráficos de uma função

 Considera a função y = x2(1-x2) - 12 e escolhe, para cada caso, a janela de 

visualização adequada, de modo a conseguires que no ecrã da tua calculadora 

apareçam as seguintes representações gráficas da função dada.

 Discute as vantagens das diversas representações.

 Elabora um estudo idêntico para a função y = x5 – 15x3.

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”
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Anexo 10

Tarefa 9

Investigando mais funções polinomiais

1. Entre os conjuntos de funções que se seguem, tenta encontrar regularidades 

e procura uma explicação.

1.1. )1)(1()( 2  xxxf  e )4)(1)(1()( 22  xxxxg

1.2. )2()1()( 2  xxxi ; 22 )2()1()(  xxxj  e )2()1()( 3  xxxk

2. Comenta o valor lógico das seguintes afirmações:

2.1. Dados dois números reais, existe pelo menos uma função que os admite 

como zeros.

2.2. Se um polinómio admite apenas três raízes reais, então é do 3.º grau.

2.3. Qualquer polinómio de grau superior ao primeiro admite sempre, pelo 

menos, uma raiz real.
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Anexo 11

Tarefa 10

Triângulos em quadrados

Considera um quadrado [ABCD] de lado 4 cm. I é o ponto médio do segmento 

[AB]. Para cada ponto M do segmento [AD], N é o ponto de [CD] tal que DNAM  . 

I

D

B A

C

M

N

 Estuda a área do triângulo [IMN].

 Investiga: 

- onde se deve colocar M, para que o triângulo [IMN] tenha área 

mínima?

- onde se deve colocar M, para que o mesmo triângulo tenha área 

máxima?

Adaptado de “Infinito 10 A, Areal Editores”
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Anexo 12

Guião para a elaboração de um relatório

Ao elaborares um relatório de uma tarefa de investigação deves ter vários cuidados 

para que qualquer pessoa que o leia tenha uma visão do trabalho que foi desenvolvido.

Por isso, um relatório deve contemplar, entre outros, os seguintes aspectos:

 Identificação do grupo.

 Desenvolvimento da actividade que inclui a descrição pormenorizada do processo de 

resolução (que pode ser acompanhada por esquemas, esboços de gráficos, tabelas), 

não esquecendo de indicar as dificuldades encontradas e os erros cometidos.

 Apresentação dos resultados e sua justificação.

 Auto-avaliação, individual e do grupo, do trabalho realizado e comentário sobre a

tarefa.

Aspectos a ter em conta na avaliação de um relatório:

 Correcção dos conceitos matemáticos envolvidos e correcção e clareza da linguagem 

utilizada e dos raciocínios apresentados.

 Modo como contempla os pontos indicados e organização do relatório.

 Descrição e justificação dos procedimentos utilizados.
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Anexo 13

Exmº Sr. 

Presidente do Conselho Executivo

da Escola Secundária __________

Eu, Arminda Branquinho Godinho de Azevedo, venho por este meio solicitar 

autorização para concretizar, numa turma de 10.º ano desta escola, o projecto de 

investigação em educação “O desenvolvimento do raciocínio matemático na 

aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino secundário”. Este 

projecto integra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de 

especialização em Didáctica da Matemática, da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, e tem como objectivo compreender os processos usados por alunos do ensino 

secundário em tarefas de exploração/investigação, com recurso à utilização da 

calculadora gráfica, no estudo das funções.

As principais formas de recolha de dados para a concretização do projecto serão: 

(i) observação, (ii) diário de bordo, (iii) entrevistas aos alunos objecto de estudos de 

caso, e (iv) trabalhos produzidos pelos alunos, sendo que alguns momentos desta 

recolha serão áudio-gravados.

Será solicitada autorização aos Encarregados de Educação dos alunos para a 

participação neste projecto de investigação e será salvaguardado o anonimato (quer dos 

alunos, quer da escola).

Antecipadamente grata pela colaboração e com os melhores cumprimentos,

___________, 23 de Julho de 2008

                                                                    Pede deferimento,

____________________________
(Arminda Azevedo)
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Anexo 14

Exm.ª Sr.ª

Coordenadora do Grupo Disciplinar 

de Matemática da Escola Secundária 

______________________________

Eu, Arminda Branquinho Godinho de Azevedo, venho por este meio comunicar 

a minha intenção de concretizar, na turma 10.º __ desta escola, o projecto de 

investigação em educação “O desenvolvimento do raciocínio matemático na 

aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino secundário”. Este 

projecto integra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de 

especialização em Didáctica da Matemática, da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, e tem como objectivo compreender os processos usados por alunos do ensino 

secundário em tarefas de exploração/investigação, com recurso à utilização da 

calculadora gráfica, no estudo das funções.

As principais formas de recolha de dados para a concretização do projecto serão: 

(i) observação, (ii) diário de bordo, (iii) entrevistas aos alunos objecto de estudos de 

caso, e (iv) trabalhos produzidos pelos alunos, sendo que alguns momentos desta 

recolha serão áudio-gravados.

Informo, ainda, que foi solicitada autorização ao Conselho Executivo e será 

solicitada autorização aos Encarregados de Educação dos alunos para a participação 

neste projecto de investigação, sendo salvaguardado o anonimato (quer dos alunos, quer 

da escola).

Antecipadamente grata pela colaboração e com os melhores cumprimentos,

______, 3 de Outubro de 2008

                                                                    A Professora,

____________________________
(Arminda Azevedo)
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Anexo 15

Exm.ª Sr.ª

Coordenadora do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais

da Escola Secundária _____________

Eu, Arminda Branquinho Godinho de Azevedo, venho por este meio comunicar 

a minha intenção de concretizar, na turma 10.º __ desta escola, o projecto de 

investigação em educação “O desenvolvimento do raciocínio matemático na 

aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino secundário”. Este 

projecto integra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de 

especialização em Didáctica da Matemática, da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, e tem como objectivo compreender os processos usados por alunos do ensino 

secundário em tarefas de exploração/investigação, com recurso à utilização da 

calculadora gráfica, no estudo das funções.

As principais formas de recolha de dados para a concretização do projecto serão: 

(i) observação, (ii) diário de bordo, (iii) entrevistas aos alunos objecto de estudos de 

caso, e (iv) trabalhos produzidos pelos alunos, sendo que alguns momentos desta 

recolha serão áudio-gravados.

Informo, ainda, que foi solicitada autorização ao Conselho Executivo e será 

solicitada autorização aos Encarregados de Educação dos alunos para a participação 

neste projecto de investigação, sendo salvaguardado o anonimato (quer dos alunos, quer 

da escola).

Antecipadamente grata pela colaboração e com os melhores cumprimentos,

______, 3 de Outubro de 2008

                                                                    A Professora,

____________________________
(Arminda Azevedo)
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Anexo 16

Planificação a longo prazo

Temas 
específicos

Pré-requisitos
Aulas de 90 

minutos 
previstas

Temas 
transversais Recursos

Módulo inicial

 Este módulo tem por 
objectivo a 
consolidação de 
conhecimentos, 
adquiridos no 3.º 
ciclo, essenciais para 
as aprendizagens 
definidas para o 
ensino secundário.

8

Geometria no 
plano e no 
espaço (1.ª parte: 
Resolução de 
problemas no 
plano e no 
espaço)

 Números, Geometria 
e Álgebra do 3.º 
ciclo.

9

Funções e 
gráficos. 
Funções 
polinomiais. 
Função módulo.

 Números e Álgebra 
do 3.º ciclo.

36

Geometria no 
plano e no 
espaço (2.ª parte: 
Geometria 
analítica)

 Números, Geometria 
e Álgebra do 3.º 
ciclo.

17

Estatística  Estatística do 3.º 
ciclo.

15

Comunicação 
Matemática

Aplicações e 
modelação 
Matemática

História da 
Matemática

Lógica e 
raciocínio 
matemático

Resolução de 
problemas e 
actividades 
investigativas

Tecnologia e 
Matemática

 Manual 
adoptado e 
outros livros de 
consulta;

 Calculadoras 
gráficas, 
sensores de 
recolha de 
dados e 
computadores;

 Retroprojector 
e viewscreen;

 Data-show;

 Material de 
desenho 
(régua, 
esquadro,
compasso, 
transferidor.
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Anexo 17

Exm.ª Sr.ª

Directora de Turma do 10.º __

da Escola Secundária _____________

Eu, Arminda Branquinho Godinho de Azevedo, venho por este meio comunicar 

a minha intenção de concretizar, na turma 10.º __ desta escola, o projecto de 

investigação em educação “O desenvolvimento do raciocínio matemático na 

aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino secundário”. Este 

projecto integra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de 

especialização em Didáctica da Matemática, da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, e tem como objectivo compreender os processos usados por alunos do ensino 

secundário em tarefas de exploração/investigação, com recurso à utilização da 

calculadora gráfica, no estudo das funções.

As principais formas de recolha de dados para a concretização do projecto serão: 

(i) observação, (ii) diário de bordo, (iii) entrevistas aos alunos objecto de estudos de 

caso, e (iv) trabalhos produzidos pelos alunos, sendo que alguns momentos desta 

recolha serão áudio-gravados.

Informo, ainda, que foi solicitada autorização ao Conselho Executivo e será 

solicitada autorização aos Encarregados de Educação dos alunos para a participação 

neste projecto de investigação, sendo salvaguardado o anonimato (quer dos alunos, quer 

da escola).

Antecipadamente grata pela colaboração e com os melhores cumprimentos,

______, 3 de Outubro de 2008

                                                                    A Professora,

____________________________
(Arminda Azevedo)
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Anexo 18

Exm.º (a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação

Eu, Arminda Azevedo, professora de Matemática A da turma 10.º __, venho por 

este meio solicitar autorização para a participação/colaboração do seu educando no 

projecto de investigação em educação intitulado “O desenvolvimento do raciocínio 

matemático na aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino 

secundário”. 

Este projecto tem como objectivo compreender os processos usados por alunos 

do ensino secundário em tarefas de exploração/investigação, com recurso à utilização da 

calculadora gráfica, no estudo das funções. E, pretende ser um contributo para a 

compreensão e promoção do desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos, 

podendo revelar-se uma mais-valia para os seus participantes.

Para a concretização do projecto serão utilizados alguns trabalhos produzidos 

pelos alunos autorizados e entrevistas a alguns desses alunos, sendo que alguns 

momentos serão áudio-gravados.

Solicito o preenchimento da declaração em anexo e informo, ainda, que em todo 

o processo será salvaguardado o anonimato (quer dos alunos, quer da escola).

Antecipadamente grata pela colaboração e com os melhores cumprimentos,

______, 6 de Outubro de 2008

                                                                A Professora de Matemática,

____________________________
(Arminda Azevedo)
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Anexo 19

Autorização

Eu, __________________________________________________, Encarregado 

de Educação do(a) aluno(a) ______________________________________________, 

n.º ____, da turma ___ do 10.º ano, declaro que tomei conhecimento dos objectivos do 

projecto de investigação intitulado “O desenvolvimento do raciocínio matemático na 

aprendizagem de funções: Uma experiência com alunos do ensino secundário” e da 

necessidade de alguns momentos da recolha de dados serem áudio-gravados; e 

__________________________ (autorizo/não autorizo) a participação do meu 

educando, com a salvaguarda do respectivo anonimato.

_____, ___ / 10/ 2008

                                                  O(a) Encarregado(a) de Educação

                                       

__________________________________________________________           
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Anexo 20

Guião do diário de bordo

Aula: ______ Data:_______________

Tarefa proposta:

Observações a registar (atitudes dos alunos, questões colocadas, estratégias seguidas, 

intervenções mais significativas dos alunos, acções da professora,…)

 Na apresentação da tarefa: 

 Durante a realização da tarefa:

 Na discussão:

 Outras observações:

Anexo 21
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Anexo 21

Guião da 1.ª entrevista

Registo da data e hora da realização da entrevista.

Questões iniciais:

 Gostas de Matemática?

 Tens sido bom aluno(a) a Matemática?

 Quais as maiores dificuldades que tens sentido este ano? E em anos anteriores?

 Recordas-te de alguma experiência especialmente interessante vivida em anos 

anteriores na disciplina de Matemática?

Tarefa:

 Deves resolver a tarefa por escrito, explicando oralmente o modo como estás a 

pensar.

 Nesta fase poderão surgir outras questões. Por exemplo:

Questão Possíveis questões complementares

2.2.

Qual? Porquê?

Qual o valor da constante de proporcionalidade?

O que representa essa constante?

2.4. Será uma linha recta? Porquê?

3.2.
Explica e justifica o teu método, recorrendo a palavras, diagramas ou 

expressões.

Questões finais:

 O que pensas sobre a tarefa que realizaste? 

 Em qual das questões sentiste mais dificuldade?

 Em que questões te sentiste mais à vontade?

 Durante a realização da tarefa ocorreu-te algo que não tenhas referido?
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Tarefa da 1.ª entrevista

1. O André, o Jorge e o Miguel moram no mesmo prédio e andam na mesma escola. De 

casa para a escola seguem o mesmo caminho, mas o André vai de mota, o Jorge vai a 

pé e o Miguel vai de bicicleta.

1.1. Que distância percorrem até chegar à escola?

1.2. Qual dos gráficos representa a ida de cada um deles para a escola?

1.3. Quanto tempo demora o Miguel a chegar à escola?

1.4. Designando por d a distância percorrida e por t o tempo gasto, indica, no caso 

do André, uma expressão que relacione as duas variáveis.

1.5. Estas relações correspondem a uma proporcionalidade directa? Porquê?

Adaptado de “Exercícios, problemas e actividades, Matemática 8, Edições Contraponto”

2. No dia de anos do Raul, os seus amigos compraram uma prenda, sem saber ainda 

qual o número dos que queriam participar. A tabela seguinte relaciona esse número 

(n) com a quantia que cabe a cada um (q). 

n 2 3 5 12

q 18 € 3,60 €

2.1. Completa a tabela.
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2.2. Existe algum tipo de proporcionalidade entre n e q?

2.3. Escreve uma expressão que permita obter q em função de n.

2.4. Como prevês que seja o aspecto gráfico da relação entre n e q?

Adaptado de “Matemática 9, A folha cultural”

3. Um Sortido de Bombons encontra-se distribuído do seguinte modo: um caramelo 

situa-se sempre no centro de quatro chocolates, como mostra a figura abaixo.

As dimensões da caixa fornecem o número de colunas e filas de chocolates 

existentes. 

       22      42          53

3.1. Quantos caramelos existirão numa caixa de dimensões 64 ?

3.2. Descobre um método para determinar o número de caramelos existentes em 

qualquer caixa, desde que sejam conhecidas as suas dimensões.

Adaptado de “Princípios e normas para a Matemática escolar, NCTM”

4. Considera a família de funções definidas por aaxxf )( , com a IR.

4.1. Indica as coordenadas do ponto de abcissa 3 pertencente ao gráfico da função 

22)(  xxf .

4.2. Como prevês o aspecto gráfico desta função?

4.3. Quando 0x , qual o ponto pelo qual passam os gráficos das funções definidas 

por aaxxf )( ?

4.4. Os gráficos das funções definidas por aaxxf )(  passam todos por um 

mesmo ponto. Quais as coordenadas desse ponto?
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Anexo 22

Guião da 2.ª entrevista

Registo da data e hora da realização da entrevista.

Tarefa:

 Deves resolver a tarefa por escrito, explicando oralmente o modo como estás a 

pensar.

 Nesta fase poderão surgir outras questões. Por exemplo:

Questão Possíveis questões complementares

1.3.

Qual será o seu aspecto? Porquê?

E se atribuíres vários valores positivos, negativos e zero a a e b.

E no caso em que a = b, o que acontecerá?

1.4. 
Será sempre assim? 

Quantos casos exploraste?

1.5. Será? Testaste as expressões que encontraste com a calculadora gráfica?

2.2. Porquê?

2.3. E, qual é essa área?

3.

Porquê? 

Qual a influência do grau do polinómio no comportamento gráfico da 

função?

Estas funções são pares? E ímpares? Porquê?

Em que condições se pode garantir a paridade de uma função?

Questões finais:

 O que pensas sobre a tarefa que realizaste? 

 Em qual das questões sentiste mais dificuldade?

 Em que questões te sentiste mais à vontade?

 Durante a realização da tarefa ocorreu-te algo que não tenhas referido?
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 Recorda, agora, as aulas de Matemática em que resolveste estas tarefas (mostrar 

as tarefas ao aluno). Quais as experiências que mais te marcaram (as que mais 

gostaste, as que menos gostaste, as mais simples, as mais difíceis, …)?

 Quando podes escolher um modo de resolução de um problema, preferes 

recorrer ao modo gráfico ou analítico? Porquê?

 Quando usas a tua calculadora, recorres mais ao modo gráfico ou ao modo 

tabela? Porquê?

 Achas que a calculadora gráfica te ajudou a compreender as funções, ou nem por 

isso? Porquê?

 Sentes-te à vontade a trabalhar com a calculadora gráfica ou sentes dificuldade 

em alguns aspectos? Quais?

 Gostaste de trabalhar com a calculadora gráfica? Porquê?

 Tens mais algum comentário a fazer sobre as tarefas da aula ou das entrevistas?

Tarefa da 2.ª entrevista

1. Nesta questão é proposta uma exploração de funções quadráticas.

1.1. Representa graficamente a função y = (x - 1) (x + 5).

1.2. Qual o significado de 1 e - 5 relativamente ao gráfico?

1.3. Investiga os gráficos das funções da família y = (x + a)(x + 1).

1.4. Qual o significado de a relativamente ao gráfico?

1.5. Define, através das suas expressões analíticas, funções que correspondam aos 

seguintes gráficos:

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”

2. O Tiago possui um barco à vela. A vela que o equipa tem a forma de um triângulo 

rectângulo cujos catetos medem 8m e 5m. Para que esta vela se veja ao longe, ele 
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decidiu colocar-lhe no interior um rectângulo vermelho. Fez diferentes estudos e o 

seguinte esquema:

8 m

5 m

x

2.1. Mostra que a área de qualquer dos rectângulos é dada por  24
8

5
10)(  xxA .

2.2.Que valores pode tomar x? 

2.3.Quais são as dimensões do rectângulo de área máxima? 

2.4.Que valor deve ter x para que a área do rectângulo não seja inferior a 8 metros 

quadrados?

Adaptado de “Infinito 10A, Areal Editores”

3. As seguintes representações gráficas correspondem a funções polinomiais de grau 

inferior a 6 cujos coeficientes são todos números inteiros. Indica uma expressão 

analítica de uma função que possa corresponder a cada um deles. Explica, em cada 

caso, o teu raciocínio, regista cada tentativa que fizeres e, no caso do gráfico 

encontrado não coincidir com o gráfico dado, procura encontrar uma explicação.

  

Adaptado de “Funções 10.º ano, DES”


