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Proporcionalidade direta – ALG6 
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ALG6-4.1. Identificar uma grandeza como «diretamente proporcional» a outra 
quando dela depende de tal forma que, fixadas unidades, ao 
multiplicar a medida da segunda por um dado número positivo, a 
medida da primeira fica também multiplicada por esse número. 

 
ALG6-4.2. Reconhecer que uma grandeza é diretamente proporcional a outra da 

qual depende quando, fixadas unidades, o quociente entre a medida 
da primeira e a medida da segunda é constante e utilizar corretamente 
o termo «constante de proporcionalidade». 

Revisão de descritores do 2.º Ciclo 
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Caderno de Apoio: ALG6-4.1. 
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No quadro indica-se o consumo efetuado por um veículo que completa um 
trajeto fixo a uma dada velocidade média. 
Verifica que o consumo é diretamente proporcional à velocidade média. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALG6-4.1. 

Velocidade média 

Gasolina gasta 



 
 
 

Proporcionalidade direta – ALG6 
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Em 4.2. apresenta-se um resultado que permite, na prática, uma 
verificação bem mais expedita da proporcionalidade direta entre 
duas grandezas, por cálculo do quociente das respetivas medidas. 
Por equivalência, essa propriedade pode eventualmente ser 
apresentada como definição, embora seja intuitivamente menos 
esclarecedora quanto ao significado da proporcionalidade direta. 
Nesse caso, o descritor 4.1 passará a descrever uma propriedade. 
 

ALG6-4.2. 



 
 
 

Proporcionalidade direta – ALG6 
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ALG6-4.2. 
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Exemplo 
Num supermercado, a quantidade de arroz que se pode comprar com uma dada soma de 
dinheiro é-lhe diretamente proporcional. 
  
a. Completa a seguinte tabela 

 
 
 
 
 

b. Efetua o quociente entre o preço e o número de quilogramas de arroz que lhe 
corresponde. O que verificas? 

 

ALG6-4.2. 

Arroz 

Preço     
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Funções de proporcionalidade direta – FSS7 
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3.2. Reconhecer, dada uma grandeza diretamente proporcional a outra, que a 
constante de proporcionalidade é igual ao coeficiente da respetiva função de 
proporcionalidade direta. 

Caderno de Apoio 



 
 
 

Funções de proporcionalidade direta – FSS7 
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Funções de proporcionalidade direta – FSS7 

Formação de formadores – 3.º Ciclo 

 

Exemplo 

No parque de uma cidade existe um quiosque que aluga bicicletas e que tem a seguinte 

informação: 

             Preço a pagar pelo aluguer: 2 euros (taxa fixa) mais 50 cêntimos por hora. 

a. Quanto terias de pagar se o aluguer durasse 3 horas? E 4 horas? 

b. O preço a pagar não é diretamente proporcional ao tempo do aluguer. Porquê? 

c. Dá exemplo de um tarifário em que o preço fosse diretamente proporcional ao tempo do 

aluguer e indica a expressão na forma canónica da função que faz corresponder a cada 

valor 𝒕 do tempo do aluguer o preço 𝒑 a pagar. 

4.1. Resolver problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta em 
diversos contextos. 



 
 
 

Funções de proporcionalidade inversa – FSS9 
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1.2. Saber, fixado um referencial cartesiano no plano, que o gráfico de uma função de 
proporcionalidade inversa é uma curva designada por «ramo de hipérbole» cuja 
reunião com a respetiva imagem pela reflexão central relativa à origem pertence a um 
conjunto mais geral de curvas do plano designadas por «hipérboles».  



 
 
 

Funções de proporcionalidade inversa – FSS9 

Formação de formadores – 3.º Ciclo 

2.1. Resolver problemas envolvendo funções de proporcionalidade inversa em diversos 
contextos. 



 
 
 

Equações de primeiro grau – ALG7 

Formação de formadores – 3.º Ciclo 

O conceito de equação é aqui apresentado recorrendo ao formalismo das funções. De um 

ponto de vista didático, poderão ser efetuadas outras abordagens, sendo no entanto 

necessário que o aluno venha a interpretar uma equação como uma igualdade entre duas 

expressões, cada uma delas definindo uma função num certo domínio e para um certo 

conjunto de chegada.  
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ALG9-1.4. FSS7-1.3. 
ALG8-2.10 
ALG9-1.6. 

ALG9-1.4. ALG9-1.4. 


