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Em todas as questões, apresente todos os cálculos e as justificações necessárias.  

Se apresentar apenas o resultado final, ou estiver mal justificado, a resposta será considerada errada. 

Nos arredondamentos que efetuar, se nada for dito em contrário, conserve sempre 2 casas 

decimais. 

 

Nome................................................................................................................................Nº........ 

1) O Luís pretende visitar quatro cidades: Braga, Porto, Lamego e Viseu. 

A viagem inicia-se e termina em Amarante, não importando a ordem pela qual as cidades são 

visitadas, pois a partir de cada uma delas é possível ir diretamente a qualquer uma das outras. 

Na tabela, estão 

indicadas as 

distâncias, em 

quilómetros, entre as 

cidades referidas 

 
Utilize o algoritmo por ordenação dos pesos das arestas para encontrar o percurso mínimo. 

Apresente todas a etapas da resolução, o percurso obtido e o número total de quilómetros.  

 

2)  Seis freguesias designadas pelas letras A, B, C, D, E, F,  de um determinado concelho, estão 

unidas umas às outras, por estradas com determinadas distâncias como podemos ver na tabela.  

As distâncias estão em quilómetros.  

Como podemos constatar, nem todas as 

freguesias têm ligação direta a todas as outras. Por 

exemplo, “A” tem ligação direta a “B” mas não tem 

ligação direta a “D”. 

Suponha que pretendemos partir da freguesia “A”, ir 

de seguida para “C”, percorrer todas as outras uma 

única vez e voltar à freguesia “A”, percorrendo a 

menor distância possível. Apresente uma solução para 

esta questão seguindo o método das árvores. Indique 

todas as possibilidades e as respetivas distâncias.  

 

3) Para a execução de um determinado projeto, são necessárias 10 tarefas. 

Sabemos que a tarefa T10 demora 13 dias e depende das tarefas T5 e T9. 

A Tarefa T5, assim como as Tarefas T1, T2, T4 e T6 demoram, cada uma, 5 dias. 

A tarefa T2 depende de T1. A tarefa T3 depende de T2 e demora 21 dias. 

A tarefa T5 depende da tarefa T4. A tarefa T9 demora 10 dias e depende das tarefas T4 e T6. A tarefa 

T8 depende da tarefa T9 e demora 9 dias. A Tarefa T7 depende da tarefa T8 e demora 6 dias. As 

tarefas T1, T4 e T6 não têm qualquer dependência. Apresente o dígrafo correspondente, determine o 

tempo mínimo necessário para concluir o projeto e indique o caminho crítico.  

 

 

 A  B  C  D  E  F  

A    20  23      36  

B  20    34   26  25  

C  23  34    28   27   

D     28    29   

E    26  27  29    24  

F  36  25     24    



4)Um economista estudou, durante 24 meses, o número de desempregados inscritos numa delegação 

do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Concluiu que o número de desempregados 

inscritos nessa delegação do IEFP, no início do estudo e no final de cada mês, t, é bem aproximado 

pelo modelo seguinte, com arredondamento às unidades:             

𝑃(𝑡) =
4000

1+19𝑒−0.5𝑡          t = 0, 1, 2, ....,24 

 Entre o 4º mês (t=4) e o 10º mês(t=10), houve um aumento do número de desempregados. Qual foi o 

valor desse aumento? Indique apenas a  letra que corresponde ao valor desse aumento. 

(A) 2516            (B) (2426)           (C) 3146          (D) 2624   

 

5) O nível N, em decibéis, de um som audível pode ser dado por 𝑁 = 125 + 8 × 𝑙𝑜𝑔10𝐼,  

onde I é a intensidade do som emitido, em watts por m2 .   

 Admita que o nível de ruído de um avião a jato a que está exposta uma pessoa que se encontra na 

varanda do aeroporto é de 142 decibéis. Determine a intensidade desse som, em watts por metro 

quadrado. Apresente uma resolução analítica, isto é, indicando todos os cálculos. 

 

6) Em duas cidades, Peso e Neiva, a população evolui segundo modelos de crescimento distintos. 

Um modelo matemático que se ajusta bem à evolução do número P de habitantes de Peso, com 

arredondamento às unidades, em função do número t de anos que decorrem após o dia 1 de junho de 

2000, é  

                                               P(t)= 1800×e0,05t               (t=0, 1, 2, 3, …) 

Um modelo que se ajusta bem à evolução do número N de habitantes de Neiva, com arredondamento 

às unidades, em função do número t de anos que decorrem após o dia 1 de junho de 2000, é  

N(t)= 1500 + 1200ln(2t+5)                             (t=0, 1, 2, 3, …) 

6.1) Determine ao fim de quantos anos, após o dia 1 de junho de 2000, se estima que o número de 

habitantes de Peso duplique. Explique como obteve o resultado. 

Apresente o resultado com arredondamento às unidades. 

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, três casas decimais. 

6.2) Determine, recorrendo às potencialidades gráficas da calculadora, o número mínimo de anos ao 

fim dos quais se estima que o número de habitantes de peso seja superior ao número de habitantes de 

Neiva. Explique como obteve o resultado. 

Apresente o resultado com arredondamento às unidades. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos 

intermédios, conserve, no mínimo, duas casas decimais. 

 

7) Suponhamos que a quantidade de aromatizante presente numa pastilha elástica, de uma determinada 

marca, t minutos depois de ter sido colocada na boca, é dada por:  𝑄(𝑡) = 20𝑒−0.1𝑡 

 Ao fim de quanto tempo, depois de ter sido colocada na boca, a quantidade de aromatizante se reduz à  

quarta parte? Resolva esta questão analiticamente, isto é indicando todos os cálculos. Utilize a 

calculadora apenas para obter o resultado final. Se resolver por outro processo, será considerado 

errado. Apresente o resultado em minutos, arredondo às centésimas. 

 

8) O crescimento de uma população de seres vivos é dado por uma expressão da forma:  
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Considere que o tempo é dado em anos e que  b= 1 .  

No início da contagem, existiam 300 unidades. Sabemos ainda que 45a – 23=8a+191.6   

Determine os valores de  K e de a. Apresente todos os cálculos. Se apresentar apenas o resultado final, 

ou estiver mal justificado, será considerado errado. 

Cotações: 

1) 2    2) 3     3) 3   4) 1  5) 2    6.1) 2   6.2) 2   7) 2   8) 3    


