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Questões 

01. (Vale 1,0 ponto cada item) Mostre que: 

a) RRf :  definida por   72  xxf  não é injetiva. 

b) RRf :  definida por   12  xxf  é bijetiva. 

 

02. (Vale 1,0 ponto) Sejam YXf : e ZYg : funções. Demonstre que se f e g são 

injetoras, então fg  é injetora. 

03. (Vale 2,0 ponto) Dividem-se os números naturais em blocos do modo seguinte:  

(1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), (11,12,13,14,15)… 

Em seguida suprimem-se os blocos que contém um número par de elementos, 

formando-se o quadro: 

1ª linha → 1 

2ª linha → 4, 5, 6 

3ª linha → 11, 12, 13, 14, 15 

.................................... 

Use a Caracterização de Funções Quadráticas para determinar o sétimo número da 30ª 

linha.  

04. (Extra: Vale 1,0 ponto) Qual é o número máximo de regiões em que 25 retas 

podem dividir um plano? 
 

Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e 

não se fatigarão. ( Isaías 40:31) 
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