
                 Funções e Gráficos 10º Ano 1 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. LOURENÇO EM PORTALEGRE 
 

Resolução de problemas 

1. Um cabo estava suspenso por dois pilares com a mesma altura e fazia uma curva com a 

forma de uma parábola. A função h(x) = 
2

1
 x2 - 4x + 10 permite calcular a altura do cabo ao 

solo em função de x, que representa, em metros, a distância ao primeiro dos pilares. 

 

 

 

 

 

        x 

a) Qual é a altura dos pilares, e a que distância se encontra um do outro? 

b) Determina a altura mínima do cabo ao chão. 

 

2. Para se homenagear o vencedor da corrida S. Silvestre foi lançado um foguete. A distância 

s (em metros) do foguete ao solo é dada em função do tempo t (em segundos) pela 

expressão:  

s(t) = -5t2 + 100t. 

a) Calcula em que instante a cana do foguete atinge o solo. 

b) Determina a altura máxima que o foguete consegue alcançar. Em que instante isso 

acontece? 

c) Quais são os valores de t para os quais a distância ao solo é superior a 180 metros? 

 

3. Os custos fixos mensais, em euros, de uma empresa que fabrica televisores são dados 

pela função c(x) = 15 000 + 6x, em que x é o número de televisores. As receitas mensais, 

em euros, resultantes das vendas são dadas pela função e(x) = 10x – 0,0002x2, em que x 

é o número de televisores. Sabe-se que o número máximo de televisores que a empresa 

consegue produzir é 13 000. 

a) Considera a função R(x) = e(x) – c(x) . O que representa no contexto do problema? 

b) Que valores pode tomar x para que se possa falar em lucro? 

c) Quantos televisores devem ser fabricados para que o lucro seja máximo? 

 

4. As dimensões das folhas de um livro são 24 cm x 18 cm. As margens superior e inferior 

devem medir 1 cm menos que as laterais. 

a) Qual é a área da parte impressa, se as margens laterais medirem 3 cm cada uma? 

b) Designando por x a medida de cada margem lateral, escreve a função que dá a área da 

parte impressa. 


