
Questões sobre equações do 2º grau  
1) 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 
______________________________________________________________________________________________ 
2) As equações x² + bx + c = 0 e 2(x + 1 )² = 0 tem exatamente as mesmas raízes reais. Determine o valor de b + c.  
______________________________________________________________________________________________ 
3) O número de regiões (R) determinadas por n retas  em um plano é dado por:                     
 (A fórmula ao lado relaciona o número de regiões R em função do numero de retas n).  
Qual deve ser o valor de n (número de retas) para que se tenha 11 regiões distintas? 
______________________________________________________________________________________________ 

Função afim 
1) Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções: A e B.   Condições dos planos:  
Plano A: cobra um valor fixo mensal de R$ 140,00 e R$ 20,00 por consulta num certo período.  
Plano B: cobra um valor fixo mensal de R$ 110,00 e R$ 25,00 por consulta num certo período.  
Temos que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas x dentro do período pré – 
estabelecido.  
Vamos determinar:  
a) A função correspondente a cada plano.  
b) Para quais valores de x, os dois se equivalem.  
RESPOSTA 
a) Plano A: f(x) = 20x + 140                                           Plano B: g(x) = 25x + 110  
b) Para que eles sejam equivalentes:  
g(x) = f(x)  
25x + 110 = 20x + 140  
25x – 20x = 140 – 110  
5x = 30  
x = 30/5  
x = 6  
______________________________________________________________________________________________ 
2) Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 16,00 mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade 
produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, determine:  
a) A lei da função que fornece o custo da produção de x peças;  
b) Calcule o custo de produção de 400 peças. 
RESPOSTA 
a) f(x) = 1,5x + 16  
b) f(x) = 1,5x + 16  
f(400) = 1,5.(400) + 16  
f(400) = 600 + 16  
f(400) = 616  
O custo para produzir 400 peças será de R$ 616,00.  
______________________________________________________________________________________________ 
3) Os registros de temperatura tomados entre 0 hora e 24 horas de um dia em uma zona rural se ajustam à fórmula 
matemática: 
         
em que T representa a temperatura em graus Celsius, e x representa as horas do dia. 
Exatamente às 22 horas, a temperatura nesta região, em graus Celsius seria: 
a) – 4,4° 
b) 0° 
c) 10° 
d) 20° 
______________________________________________________________________________________________ 
4) O valor do aluguel de uma embarcação é composto de duas partes: uma fixa de R$ 28,00; e outra variável, de R$ 
3,50 por hora de uso. A fórmula que representa o valor V a ser pago pelo aluguel em função do tempo t, está 
representada por: 
a) V(t) = 28t – 3,5  
b) V(t) = 28t + 3,5  
c) V(t) = 3,5t – 28  
d) V(t) = 3,5t + 28  
______________________________________________________________________________________________ 
Sugestão de exercícios da apostila 

•  pagina 91 , 92 e 93  
 

 

 


