
Atividade de revisão para PE2 – Matemática – 9º ano ____ Professor: Leudinesio Antonio 
Nome: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
1) Miguel vai enviar pelo correio uma encomenda para sua mãe que mora no interior. Sabendo que o preço P para se 
enviar uma encomenda pelo correio é dada pela formula matemática: P = 10 + 0,3(m – 1) em que m representa a 
massa da encomenda, em quilogramas (kg), qual é, em reais, o preço que Miguel vai pagar para enviar a encomenda 
cuja a massa é 8 kg? 
______________________________________________________________________________________________ 
2) Proporção áurea e numero de ouro 
O retângulo áureo ou retângulo de ouro dos gregos é um retângulo especial em que valem as relações entre o 
comprimento (c) e a largura ( l ): 

 

 
  

 

   
                       

A proporção áurea pode ser observada em inúmeras situações. O templo grego Partenon, por exemplo, tem suas 
medidas apoiadas na proporção áurea. Se considerarmos c = 1, a proporção será: 

 

 
  

 

   
                             

O valor 
 

 
, inverso da raiz positiva dessa equação, é chamado de numero de ouro. Considerando        , calcule o 

número de ouro dos gregos. 
______________________________________________________________________________________________ 

3) Usando a formula matemática    
        

 
 em que relaciona o número de diagonais d e o numero de lados n de um 

polígono. Calcule o numero de lados do polígono que tem: 
a) 9 diagonais                                               b) 20 diagonais 
______________________________________________________________________________________________ 
4) Para fazer um carreto, Lopes cobra uma taxa fixa de R$ 40,00 e mais R$ 1,50 por quilometro rodado. 
a) Escreva a lei da função que representa o valor pago V em função dos quilômetros rodados x. 
b) Para um carreto efetuado num percurso (ida e volta) de 40 km, qual deve ser o valor pago? 
______________________________________________________________________________________________ 
5) Uma locadora cobra R$ 20,00 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Alem disso ela também cobra apenas no 
primeiro dia, uma taxa de R$30,00. Chamando de x o numero de dias que a bicicleta permanece alugada e y o valor 
do aluguel, é correto afirmar que:  
a) y = 60x            b) y = 50x                 c) y =  30x +20                d) y = 20x + 30 
______________________________________________________________________________________________ 
6) Vamos escrever a lei de formação de cada uma das seguintes funções: 
a) a cada numero real x associar um número real y que represente o triplo do numero x. _____________________ 
b) a cada numero real x associar um número real y que represente o dobro de x menos 10. __________________ 
c) a cada numero real positivo x associar um número real y que represente o inverso de x. __________________ 
d) a cada numero real x associar um numero real y que represente a metade de x aumentada de 5. ____________ 
______________________________________________________________________________________________ 
7) Construa no plano cartesiano o gráfico de cada função afim, sendo x um número real qualquer. 
a) f(x) = x + 1 
b) y = 1 – 2x 
c) y = - 3x  

d) g(x) = 
 

 
    

______________________________________________________________________________________________ 
8) Voleibol é um esporte praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes com 
seis jogadores de cada lado. O objetivo da modalidade é fazer a bola passar sobre a rede de modo que esta toque no 
chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo em que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. 
A figura tem a forma de uma quadra de voleibol com as dimensões em função de x. 

 
a) Com base nas informações acima, determine o perímetro dessa quadra em função de x. 
b) Sendo x = 3, calcule o perímetro dessa quadra. 
 


