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01 - Uma empresa produtora de roupas apresenta seu lucro "L" em reais de acordo com a função 

xxxL 10)( 2  , em que "x" representa a quantidade de roupas produzidas por dia. Diante de tais 

informações, assinala a única alternativa INCORRETA:  
A) Para que a empresa não tenha prejuízo é necessário produzir pelo menos 10 peças de 

roupas. 
B) Caso a empresa não produza nada, esta também não perderá nada ("prejuízo zero"). 
C) Tal empresa teria prejuízo caso produzisse exatamente 30 peças de roupa. 
D) A produção de 15 peças de roupa geraria um lucro de R$ 75,00. 
E) Uma das maneiras da empresa se obter um lucro de R$ 200,00 é produzindo 20 peças de 

roupa. 
 

02 - Considere a função 522  xxy . Diante disso, a única alternativa INCORRETA é: 

A) A função atinge um valor máximo. 
B) O gráfico da função corta o eixo y na altura 5.  
C) A imagem de x = 3 é um valor menor do que 10. 
D) O vértice do gráfico da função é o ponto (1 , 4). 
E) A função possui duas raízes reais distintas. 

 
03 - Numa partida de vôlei,uma jogadora sacou a bola em direção á quadra adversária. A trajetória 
da bola pode ser descrita pela função f(d) = -2d² + 6d, sendo f(d) a altura atingida pela bola e d o 
seu deslocamento horizontal. Nesse caso determine: 
 

a) A altura máxima (em metros) atingida pela bola. 
b) A distância máxima percorrida (em metros) pela bola durante todo o trajeto. 

 
04 - Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada (valor fixo) mais R$ 0,70 por quilômetro 
rodado (valor variável). Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 
quilômetros.  
 
05 - O preço de venda de um livro é de R$ 25,00 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro 
corresponde a um valor fixo de R$ 4,00 mais R$ 6,00 por unidade, construa uma função capaz de 
determinar o lucro líquido (valor descontado das despesas) na venda de x livros e o lucro obtido na 
venda de 500 livros.  
 
06 - O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no valor de R$ 800,00 mais uma parte 
variável de 12% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender R$ 450 000,00, 
calcule o valor de seu salário.  
 
07 - Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 200,00 mais um custo variável de 
R$ 1,20 por peça produzida. Qual é o custo de produção de 10.000 peças? Quantas peças podem 
ser produzidas com R$ 20.000,00?  
 
 
08 - Uma empresa de planos de saúde propõe a seus clientes as seguintes opções de pagamento 
mensais:  
 
Plano A: um valor fixo de R$ 110,00 mais R$ 20,00 por consulta dentro do período. 



Plano B: um valor fixo de R$ 130,00 mais R$ 15,00 por consulta dentro do período.  
 
Analise os planos no intuito de demonstrar em quais condições um ou outro é mais vantajoso. 
 
09 - (FAAP – SP) Uma indústria produz, por dia, x unidades de determinado produto, e pode vender 
tudo o que produzir a um preço de R$ 100,00 a unidade. Se x unidades são produzidas a cada dia, o 
custo total, em reais, da produção diária é igual a x² + 20x + 700. Portanto, para que a indústria 
tenha lucro diário de R$ 900,00, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas por 
dia?  
 
10 - (Cesesp – PE) Um fabricante vende mensalmente c unidades de um determinado artigo por 
V(x) = x² – x, sendo o custo da produção dado por C(x) = 2x² – 7x + 8. Quantas unidades devem ser 
vendidas mensalmente, de modo que se obtenha o lucro máximo?  
 
11 - (PUC – SP) Uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em 
relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela expressão h = –25t² + 625. Após 
quantos segundos do lançamento a bola atingirá o solo? 
 
12 - (PUC – Campinas – SP) A trajetória de um projétil foi representada no plano cartesiano (com 
uma unidade representando um quilômetro) por 

 
Determine a altura máxima que o projétil atingiu. 
 
13 - O movimento de um projétil, lançado para cima verticalmente, é descrito pela 
equação               y = – 40x² + 200x, em que y é a altura, em metros, atingida pelo projétil x 
segundos após o lançamento. Determine a altura máxima atingida e o tempo que esse projétil 
permanece no ar.  
 
14 - Um objeto foi lançado do topo de um edifício de 84 m de altura, com velocidade inicial de 32 
m/s. Quanto tempo ele levou para chegar ao chão? Utilize a expressão matemática do 2º 
grau         d = 5t² + 32t, que representa o movimento de queda livre do corpo.  
 
15 - O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa P é composta 
por duas partes: uma parte fixa, denominada bandeirada e uma parte variável que depende do 
número d de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando R$ 6,00 e o 
quilômetro rodado, R$ 1,20. 
 

a) Expresse o preço P em função da distância d percorrida. 
b) Quanto se pagará por uma corrida em que o táxi rodou 10 km? 
c)  Sabendo que a corrida custou R$ 20,00, calcule a distância percorrida pelo táxi. 

 
16 - Uma piscina de 30 mil litros, totalmente cheia, precisa ser esvaziada para limpeza e para isso 
uma bomba que retira água à razão de 100 litros por minuto foi acionada. Baseado nessas 
informações, pede-se: 
 

a) a expressão que fornece o volume (V) de água na piscina em função do tempo (t) que a 
bomba fica ligada. 

b) a expressão que fornece o volume de água que sai da piscina (VS) em função do tempo (t) 
que a bomba fica ligada. 

c) o tempo necessário para que a piscina seja esvaziada. 
d) quanto de água ainda terá na piscina após 3 horas de funcionamento da bomba? 
e) o esboço do gráfico que representa o volume de água na piscina em função do tempo em que 

a bomba fica ligada. 
 



17 - Em uma determinada loja, o salário mensal fixo de um vendedor é de R$ 240,00. Além disso, 
ele recebe R$ 12,00 por unidade vendida. 
 

a) Expresse o ganho mensal (S) desse vendedor em função do número (u) de unidades 
vendidas. 

b) Quantas unidades ele deve vender para receber um salário de R$ 700,00? 
c) Determine o domínio e a imagem desta função. 

 
18 - Um botijão de cozinha contém 13 kg de gás. Sabendo que em média é consumido, por dia, 0,5 
kg de gás: 
 

a) Expresse a massa (m) de gás no botijão, em função do número (t) de dias de consumo. 
b) Esboce o gráfico desta função. 
c) Depois de quantos dias o botijão estará vazio? 

 
19 - A água congela a 0° C e a 32° F; ferve a 100° C e 212° F. A temperatura em graus 
Fahrenheit (F) varia linearmente com a temperatura em graus Celsius (C). 
 

a) Expresse a temperatura em F em função de C e faça o gráfico desta função. 
b) A temperatura do corpo humano não febril é de 37° C. Qual é esta temperatura em graus 
Fahrenheit? 
c) A que temperatura, em graus Celsius, corresponde 20° F. 

 
20 - Dois táxis têm preços dados por: 
 
Táxi A: bandeirada a R$ 4,00, mais R$ 0,75 por quilômetro rodado; 
Táxi B: bandeirada a R$ 3,00, mais R$ 0,90 por quilômetro rodado. 
 

a) Obtenha a expressão que fornece o preço de cada táxi (PA e PB) em função da distância 
percorrida. 
b) Para que distâncias é vantajoso tomar cada táxi? 

 
21 - (UfSCar–SP) Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de 
futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h(t) = – 2t² + 8t (t ≥0) , onde t é o tempo medido 
em segundo e h(t) é a altura em metros da bola no instante t. Determine, apos o chute: 
 

a) o instante em que a bola retornará ao solo. 
b) a altura atingida pela bola. 

 
22 – Não creio ser necessária tal quantidade de exercícios. Recomendo tomar um suco de laranja. 

 
 
 


