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ASSUNTO:  Modelos populacionais

FICHA DE TRABALHO N.O6

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  TURMA: ______________  N.O: ________

1.  A evolução da massa salarial de um conjunto de trabalhadores é, por vezes, explicável através de modelos

matemáticos.

Numa dada empresa, fez-se um estudo comprovativo da evolução dos vencimentos (em euros) de dois tra-

balhadores, A e B, entre 1998 e 2006.

• Relativamente ao trabalhador A, o valor do vencimento mensal em cada ano, no período compreendido

entre 1998 e 2006, é apresentado na tabela seguinte e reproduzido num diagrama de dispersão.

• Relativamente ao trabalhador B, sabe-se que, em 1998, recebia mensalmente 652 euros e que, nos anos

seguintes, referentes ao período em estudo, o valor do seu vencimento mensal pode ser obtido através do

modelo:

vn = 652 × 1,0502n – 1

Nota: A variável  n está associada aos anos relativos ao período em estudo, concretamente,  n = 1  corresponde a

1998,  n = 2  corresponde a 1999, etc.

1.1Utilizando a sua calculadora, indique um valor aproximado do coeficiente de correlação linear entre as

variáveis descritas na tabela (anos/salário) referentes ao trabalhador A. Apresente o resultado com duas

casas decimais.

Interprete esse valor tendo em conta o diagrama de dispersão correspondente.

Anos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Salário 900 918 942 953 955 978 1000 1015 1043
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1.2 Tome em atenção que o modelo que traduz a evolução do salário do trabalhador B é uma progressão geo-

métrica.

1.2.1 Indique o primeiro termo e a razão da progressão geométrica em questão.

1.2.2Um trabalhador aufere, por ano, 12 ordenados mensais mais o subsídio de férias e o décimo terceiro

mês, ambos com valor igual ao do ordenado mensal.

Utilizando a fórmula apropriada  Sn = u 1 · , calcule, aproximadamente, o valor da totalidade 

dos vencimentos auferidos pelo trabalhador B entre 1998 e 2006, inclusive.

Apresente o resultado arredondando às unidades.

in Exame Nacional de Matemática B, 2007, 2.a fase

2. O estudo de impacto ambiental inclui dados de uma prospeção geométrica realizada no Parque Natural por

técnicos do Serviço de Geofísica. Os dados mostram que a maiores profundidade, correspondem tempera-

turas mais elevadas.

Com base nesses dados, obteve-se a equação  y = 0,0290x + 18,36 , que define a reta de regressão de  y sobre  x ,

com  0 ≤ x≤ 350 , designando  x a profundidade, em metros, e  y a temperatura, em graus Celsius.

Estime o valor da temperatura a 100 m de profundidade, de acordo com a equação da reta de regressão apre-

sentada.

Apresente o resultado em graus Celsius, com duas casas décimais.

in Exame Nacional de Matemática B, 2009, 1.a fase

3. A autarquia pretende editar um livro sobre a história, a gastronomia e os pontos de interesse turístico do con-

celho. O custo total da população da produção e da edição do livro depende do número de exemplares que for

encomendado.

De acordo com o melhor orçamento apresentado em sessão da Câmara, o custo total,  C , em euros, da pro-

dução e da edição de  x centenas de exemplares do livro é dado, aproximadamente, por:

C (x ) = 500x + 8000        para  x ≥ 0

Os responsáveis autárquicos aprovaram o orçamento e deliberaram:

• encomendar a produção e a edição de 1000 exemplares;

• colocar os exemplares à venda nos postos do Gabinete de Turismo, pelo valor de 15 euros cada.

Como a venda dos exemplares fica a cargo dos serviços camarários, não há qualquer acréscimo ao custo de

produção e de edição.

Um funcionário da autarquia fez a seguinte afirmação:

«A quantia resultante da venda de 800 exemplares, ao preço de 15 euros cada, não é suficiente para pagar o

custo total da encomenda.»

A afirmação é verdadeira? Justifique.

in Exame Nacional de Matemática B, 2010, 2.a fase
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