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Questão 1 (0,5 ponto) 

Em certo experimento observou-se a temperatura de uma substância no interior de um refrigerador, conforme mostra o gráfico. 

Pode-se dizer que: 
a) Após 10 horas a substância atingiu a temperatura de 0 ºC. 
b) A temperatura inicial em que se encontrava a substância é 4°C. 

c) A lei de formação da função que representa a variação de temperatura 

da substancia é t(h) = 
5

2
 h + 10. 

d) A temperatura após 4 horas de experimento permanecerá constante 
e igual a 0°C. 
 
 

 
 
Questão 2 (1,0 ponto) 
I) Escreva uma função afim f com o coeficiente de x igual a 3 e o termo independente igual a –7. 
a) Calcule o valor da função para: 

• x = 0   • x = –4   • x = 3 

b) Calcule o valor de x para o qual o valor da função é igual a: 

   • f(x) = –10   • f(x) = 8   • f(x) = 11 

 

II) Um condomínio pretende contratar um jardineiro para cuidar da área verde do condomínio. O Sr Geraldo Santos cobra pelo 
serviço, um valor fixo de R$ 45,00 e mais R$ 18,00 por hora trabalhada. 
a) Escreva uma função que permita calcular o valor V cobrado por esse jardineiro em função da quantidade de horas h 
trabalhadas.  

 b) Tendo recebido R$189,00 pelos serviços prestados, quantas horas o Sr Geraldo trabalhou neste condomínio? 

 
 
Questão 3 (1,0 ponto) 
I) Em uma aula de matemática no 9º ano o professor pediu aos alunos 
que levasse uma fotografia impressa ou cartões (no formato de um 
retângulo) de qualquer tamanho, para realizar uma atividade de 
ampliação ou redução das dimensões da figura usando os conceitos de 
equação do 2° grau.  
Isabela levou um cartão que em uma determinada escala tinha 
dimensões 2 cm e 3 cm. Sabendo que o cartão foi ampliado e sua área 
foi dobrada passando a medir 12 cm2, determine as novas dimensões, 
nesta escala, do cartão. 
 
 
 
 
II)  Durante as aulas de matemática sobre equação do 2º grau com uma incógnita o professor resolveu um modelo de equação 
conhecido como equação irracional pois esta apresenta um radical na sua estrutura. Com base na resolução deste tipo de 

equação apresentado na aula Lucas estudando para a prova resolveu a equação √𝟔 − 𝐱  = x. sabendo que a solução da 

equação apresenta duas raízes, qual é o valor real positivo que satisfaz esta equação? 
 
III) Uma equação escrita na forma ax4 + bx2 + c = 0 é denominada equação biquadrada. A forma de resolvê-la é fazer a 
substituição de x2 por uma outra incógnita. Sabendo dessa informação, Lucas determinou as raízes reais da equação: 
4x4 – 9x2 + 2 = 0, ele pode concluir que a maior raiz é um número positivo menor que 3? 
 
IV) O consumo diário de água mineral (y), em litros, de uma empresa, está diretamente associado à quantidade de funcionários 

(x) pela função y 4 x . Se a empresa possui vinte e cinco funcionários, então conclui-se que a: 

a) admissão de mais dois funcionários em seu quadro aumenta o consumo de água mineral em oito litros. 
b) admissão de mais onze funcionários em seu quadro aumenta o consumo de água mineral em oito litros. 
c) admissão de mais vinte e quatro funcionários em seu quadro aumenta o consumo de água mineral em oito litros. 
d) redução de seu quadro para dezesseis funcionários reduz o consumo de água mineral em oito litros. 
 
 

 

 



Questão 4 (1,0 ponto) 

I) Ana Vitoria anotou as variações de temperatura ambiente em um determinado dia, da hora em que almoçou até a noite. 

Para uma análise mais criteriosa construiu um gráfico indicando a variação da temperatura em função do tempo. Observe-o e 
indique qual alternativa está correta: 

 
 

II) Encontre a lei de formação que define a função quadrática f(x), sabendo que o coeficiente a é igual a 2 e cujo gráfico está 

esboçado abaixo. 

 

  
Questão 5 (1,5 ponto) 

I)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II) O gráfico da função quadrática 35122  xxy  é: 

a.                   b.     c.     d.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) Uma pessoa tem um terreno quadrado de medidas 30m por 30 m. O proprietário pretende construir uma casa e gramar a 
área restante. As dimensões da casa são x metros de largura por 2x metros de comprimento.  Nessa situação pede-se: 
a) A lei que representa esse problema.  
b) Qual a área gramada se, a casa tiver 5 metros de largura ou se tiver 24 m de comprimento. 
c) se a área gramada for de 450 m, qual a dimensão da casa. 
d) desenhar o gráfico cartesiano que representa essa situação. 

a) O tempo decorrido enquanto a temperatura diminuía de 26ºC 
para 19ºC foi de 5 horas. 
b) A variação de temperatura das 3h da tarde às 6h da noite foi 
de 5°C. 
c) Patrícia Poeta anotou a temperatura pela última vez as 6 horas 
da tarde. 
d) Da 1 hora da tarde até as 7 horas da noite a variação de 
temperatura foi de 17°C. 

 

Um foguete caiu depois de lançado, devido a uma 
pane no sistema de navegação, a trajetória do foguete 
até sua queda e representada pela equação                     
h = vot – 5t2. Desprezando a resistência do ar e 
considerando g = 10m/s², pede-se: 
a) a altura máxima atingida pelo foguete e após quanto 
tempo isso ocorreu? 
b) Depois de quanto tempo, após o lançamento, o 
foguete caiu na superfície terrestre? 
c) escreva a lei de formação da função h(t). 
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