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1) Na figura está a representação gráfica de uma função  f  é  
 
 

 
 
 

Qual dos seguintes gráficos poderá ser o da função f ′? Justifique a sua resposta. 
 

(A)                                                          (B)      
 

                                  
 
    
    (C)                                                           (D) 
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3) Do dia 6 ao dia 24 do mês de Abril as cotações das acções de uma determinada 
empresa na Bolsa de Valores podem ser obtidas usando a função 

( ) 300060045
23 +−+−= xxxxg , onde  x  representa o dia a que se refere a cotação. 

 

3.1) Indica os dias em que as acções, dessa empresa estiveram em baixa (isto é, 
baixaram de preço) e os dias em que estiveram em alta aumentaram de preço. 

3.2) Quais os dias, do período indicado, em que as acções alcançaram o valor é 
máximo e o valor é mínimo?  
 
 

 

5) Um computador regista a distância de uma sonda em relação a um ponto durante três 
minutos. A partir dos registos obtidos foi construído o seguinte modelo matemático: 
 

, em que  é expresso em milímetros e t em minutos. 

 
Durante o intervalo de tempo de observação, determine, por processos analíticos, os instantes 
em que a sonda esteve mais próxima e mais afastada do ponto de referência. 
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6) Alguns depósitos de cimento têm a forma de um cilindro de altura  e raio  

sobreposto a um cone de altura e raio iguais a . Para depósitos com volume total de 

100 , determine  de modo que a área lateral seja a menor possível de forma a 

minimizar o custo do depósito. 
 

7) No dia 20 de Junho do ano passado, pelas 10 horas, a 7 km da povoação 
“Serrania”, teve início um incêndio que consumiu 7,2 km2 de floresta. 
A área consumida pelo fogo, após t horas do início do mesmo, é dada pelo seguinte 

modelo matemático: ( ) tttA 2,0001,0
2 += , A em km2 e t em horas. 

 
7.1) Calcule a variação da área de floresta consumida pelo fogo entre as 12 e as 15 
horas do dia 20 de Junho. 
7.2) Determine, analiticamente, a velocidade de propagação do incêndio às 2 horas do 
dia 21 de Junho. 
7.3) Em que dia e a que horas foi extinto o incêndio? 
7.4) Admita que a zona queimada evoluía de forma circular e que a Protecção Civil 
tinha estabelecido um plano para evacuar a população de “Serrania” quando o fogo 
estivesse a 1 km da povoação. 
A povoação chegou a ser evacuada? 
Numa pequena composição, exponha de forma clara a fundamentação e a resposta a 

esta questão. 
 


