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I. GEOMETRIA PLANA 
 
01. Observe a figura abaixo e em seguida marque a 

alternativa que contém o valor correto de x ⋅ y. 
(A)  100 
(B)  170 
(C)  200 
(D)  270 
(E)  540 

 
 
 
 
02. Calcule x e y sabendo que r, s e t são paralelas.     

 
 
 
03. No triângulo abaixo se sabe que GH//EF. Sendo 

assim, determine o valor de y. 
(A)  4 
(B)  5 
(C)  6 
(D)  7 
(E)  8 

 
 
 
04. A figura mostra a planta de três terrenos 

localizados entre duas ruas. As divisas entre os 
terrenos são paralelas. Calcule, para os terrenos I 
e III, o comprimento do lado que fica voltado para 
a rua 2.  

 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

05. No mapa abaixo estão representadas algumas 
ruas e avenidas importantes do Centro da cidade 
de Fortaleza. 

 

 
 

Um engenheiro de tráfego, a fim de determinar 
certas distâncias, fez apenas as determinadas no 
mapa. Sendo assim, determine as distâncias x e y 
que o engenheiro ainda precisa.   

 
06. No triângulo ABC abaixo sabe-se que AE  é 

bissetriz do ângulo BAC e que AD  é bissetriz do 
ângulo EAC . Sendo assim, determine as medidas 
de x e de y, sabendo ainda que BE 8cm= , 

AE 10 cm= , AC 14 cm=  e DC 7 cm= . 

(A) x = 3 e 56y
5

=  

(B) x = 7 e y = 8 
(C) x = 5 e y = 8 

(D) x = 7 e 28y
3

=   

(E) x = 5 e 28y
3

=   

 
07. Num triângulo ABC, AB mede 2x + 6; BC mede 3x. 

Sabendo que BD é a bissetriz do ângulo B e que 
forma no lado oposto dois segmentos: AD = 12 e 
DC = 16, determine: 

 

 
(A)  O valor de x.  
(B)  O perímetro do triângulo BAC.   

 
08. Determine o valor de x no 

triângulo ao lado, sabendo 
que AP  é bissetriz do 
ângulo Â. 
(A)  3 cm 
(B)  8 cm 
(C) 5 cm 
(D)  9 cm 
(E)  12 cm 
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09. Uma reta paralela abaixo BC de um triângulo ABC 
intercepta os lados AB e AC do triângulo em P e 
Q, como mostra a figura, onde AQ = 4, PB = 9,  
PQ = 8 e AP = QC. Então determine os 
comprimentos de AP e BC.  

 

 
 
10. O segmento interno ao triângulo, na figura seguinte, 

é paralelo a um lado. Sobre o valor de x, podemos 
afirmar que  é 
(A)  10 ou 1. 
(B)  somente 10. 
(C)  aproximadamente 2. 
(D)  11 ou 2. 
(E)  apenas 9. 

 
 
 
11. Observe a figura abaixo e responda:    

 

(A)  Sabendo que  é paralela a , determine 
o valor de x.  

(B) Sabendo que o ângulo BÂC é congruente a 
CÊD, determine o valor de y.  

 
12. Dois retângulos são semelhantes e a razão entre 

dois lados homólogos é  assim sendo, determine 

a área do polígono de maiores dimensões, sabendo 
que a área do menor é de 36 cm2. 
(A)  81 cm2 

(B)  54 cm2 

(C)  27 cm2 

(D)  40,5 cm2 

(E)  108 cm2 

 
13. Determine o valor de x na figura 

ao lado sabendo que  
AB//DE. 
(A)  3 
(B)  4 
(C)  5 
(D)  6 
(E)  7 

 
 
 

14. Na figura, os triângulos ABC e CDE são 
semelhantes. Determine as medidas de x e y. 
 

 

(A)  y =  e x =  

(B) y =  e x =  

(C)  y =  e x =  

(D)  y =  e x =  

(E)  y =  e x = 
 

 
15. Observe o mapa ao lado que representa a região 

onde estão localizadas duas torres. Marque a 
opção correspondente à distância entre as duas 
torres.  
(A)  144 m 
(B)  72 m 
(C)  36 m 
(D)  288 m 
(E)  576 m 

 
 
 
 
 
 
16. O circuito triangular de uma corrida está 

esquematizado na figura. As ruas TP e SQ são 
paralelas. Partindo de S, cada corredor deve 
percorrer o circuito passando, sucessivamente, 
por R, Q, P e T, retornando, finalmente, a S. 
Assinale a opção que indica o perímetro do 
circuito. 

 
(A)  4,5 km. 
(B)  19,5 km. 
(C)  20,0 km. 
(D)  22,5 km. 
(E)  24,0 km. 
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17. João precisou calcular a largura (L), entre as 
margens paralelas de um rio. Para tal, em uma 
das margens, esquematizou e determinou 
algumas medidas, como mostra a figura. 
Determine, nessa situação, a largura do rio. 

  

 
 
18. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de 

altura mede 60 cm. No momento, a seu lado, a 
sombra projetada de um poste mede 2,00 m. Se, 
mais tarde, a sombra do poste diminuir 50 cm, 
determine a nova medida da sombra da pessoa.  

 
19. No terreno ARC da figura ao lado, uma pessoa 

pretende construir uma residência, preservando a 
área cinza da figura. Se RC = 80 m, AC = 120 m e 
MN = 40 m, determine o valor do segmento AM.  

 

 
20. A altura de uma árvore é 3 m e ela está a 20 m de 

um edifício, cuja altura é 18 m. Assim sendo, 
determine a distância entre o ponto mais alto da 
árvore e o ponto mais alto do edifício.   

 

 
                                                                                                                                           
21. Observe a figura com atenção e em seguida 

marque a alternativa que traz o valor de a, 
indicado na figura. 
(A)  
(B)   
(C)   
(D)   
(E)   

                                                                              
 
 

22. Observe o triângulo retângulo e suas medidas 
indicadas em cm. Sendo assim, determine os 
valores das medidas indicadas na figura por a, b, 
c e n.  

 

 
23. Determine as medidas de h e b indicadas na 

figura abaixo e em seguida marque a alternativa 
que traz corretamente o valor de h + b. 
(A)  24 cm 
(B)  25 cm 
(C)  27 cm 
(D)  26 cm 
(E)  28 cm 

 
 
 
24. O problema seguinte foi enunciado em uma 

publicação chinesa Kin Tschang, 2600 aC e editado 
por Tsin-Kin-Tschaou, 1250 anos antes da era cristã. 
No século XII, o matemático Bháskara assim o 
publicou: 
“Um bambu de 32 metros, erguendo-se 
verticalmente sobre um terreno horizontal, é 
quebrado num certo ponto pela força do vento. 
Sua extremidade vem tocar a terra a 16 metros do 
seu pé.” Assim sendo, determine a quantos 
metros do pé ele se quebrou?    

 
 
25. Uma escada de 25 m está encostada na parede 

vertical de um edifício de modo que o pé da 
escada está a 7 m da base do prédio. Se o topo da 
escada escorrega 4 m, quantos metros irá 
escorregar o pé da escada? 
(A)  10 m     
(B)  9 m    
(C)  8 m    
(D)  6 m 
(E)  4 m 
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22. Paulo fabricou uma bicicleta, tendo rodas de 
tamanhos distintos, com o raio da roda maior 
(dianteira) medindo 3 dm, o raio da roda menor 
medindo 2 dm e a distância entre os centros A e 
B das rodas sendo 7 dm. As rodas da bicicleta, ao 
serem apoiadas no solo horizontal, podem ser 
representadas no plano (desprezando-se os 
pneus) como duas circunferências, de centros A e 
B, que tangenciam a reta r nos pontos P e Q, 
como indicado na figura. Determine a distância 
entre os pontos P e Q. (Use  

 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 

D x = 20/3 e 
y = 40/3 B x = 40 e y 

= 120 
x = 200 e 
y = 336 

06 07 08 09 10 

E 

x = 24 cm 
e 

perímetro 
= 154 cm 

B AB = 6 e 
BC = 20 A 

11 12 13 14 15 
x = 5 e  
y = 6 A B A D 

16 17 18 19 20 
B x = 4 45 cm 60 m 25 m 
21 22 23 24 25 

C 

a = 25,  
n = 9 

b = 20,  
c = 15 

C 12 C 

26     
6,8 dm     

 
 
ANOTAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ESCALAS 
 
01.  O laboratório de matemática da escola solicitou a 

cada aluno que confeccionasse um mapa do 
bairro onde reside com riquezas de detalhes; das 
escalas abaixo propostas, a que melhor convêm 
ser escolhida é 
(A)  1 : 2.000. 
(B)  1 : 2.500. 
(C)  1 : 10.000. 
(D)  1 : 25.000. 
(E)  1 : 500.000. 

 
02. (ENEM 2010 1a APLICAÇÃO) No monte de Cerro 

Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o 
maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio 
Europeu Extremamente Grande (E-ELT). O E-ELT terá 
um espelho primário de 42 m de diâmetro, “o maior 
olho do mundo voltado para o céu”. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br.  
Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

 

Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma 
professora fez uma suposição de que o diâmetro 
do olho humano mede aproximadamente 2,1 cm. 
Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do 
olho humano, suposto pela professora, e o 
diâmetro do espelho primário do telescópio citado? 
(A) 1 : 20. 
(B) 1 : 100. 
(C) 1 : 200. 
(D) 1 : 1 000. 
(E) 1 : 2 000. 

 
03.  Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma 

cidade A, localizada no estado do Ceará, a uma 
cidade B, localizada no estado do Maranhão, é igual 
a 750 km. Analisando esta distância em um mapa 
com uma régua milimetrada, verifica-se que essa 
distância é 3 mm. A partir dos dados é possível 
afirmar que o mapa foi construído em uma escala 
(A)  1 : 250. 
(B)  1 : 2.500. 
(C)  1 : 250.000. 
(D)  1 : 25.000.000. 
(E)  1 : 250.000.000. 

 
04. (ENEM 2013 1a Aplicação - ADAPTADA) A figura 

apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de 
Janeiro é visto em diferentes escalas. 

 

http://www.estadao.com.br/
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Há interesse em estimar o número de vezes que a 
escala desse mapa fosse aumentada. Esse 
numero é 
(A)  menor que 10. 
(B)  maior que 10 e menor que 20. 
(C)  maior que 20 e menor que 30. 
(D)  maior que 30 e menor que 40. 
(E)  maior que 40. 

 
05.  (ENEM 2013 1a APLICAÇÃO) A Secretaria de Saúde 

de um município avalia um programa que 
disponibiliza, para cada aluno de uma escola 
municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no 
trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. 
Na fase de implantação do programa, o aluno que 
morava mais distante da escola realizou sempre o 
mesmo trajeto, representado na figura, na escala 
1 : 25 000, por um período de cinco dias 

 

 
Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase 
de implantação do programa? 
(A)  4. 
(B)  8. 
(C)  16. 
(D)  20. 
(E)  40. 

 
06.  Uma planta de uma casa está representada na escala 

1 : 1.000. Que dimensões (em m) devem ser atribuídas 
a um compartimento de 0,5 dm por 60 mm ? 
(A)  5 m x 6 m. 
(B)  50 m x 6 m. 
(C)  50 m x 60 m. 
(D)  5 m x 60 m. 
(E)  50 m x 600 m. 

 
07.  A planta a seguir ilustra as dependências de um 

apartamento colocado à venda, onde cada 
quadrícula mede 0,5 cm × 0,5 cm. Se o preço do 
m2 de área construída deste apartamento é  
R$ 1600,00, calcule o preço do mesmo. 

 

 
 

(A)  R$ 108.500,00.   
(B)  R$ 112.000,00.   
(C)  R$ 113.600,00.   
(D)  R$ 116.000,00.   
(E)  R$ 118.200,00.   

 
08.  (ENEM 2010 2a APLICAÇÃO) As Olimpíadas de 

2016 serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. 
Uma das modalidades que trazem esperanças de 
medalhas para o Brasil é a natação. Aliás, a 
piscina olímpica merece uma atenção especial 
devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 
50 metros de comprimento por 25 metros de 
largura. Se a piscina olímpica fosse representada 
em uma escala de 1:100, ela ficaria com as 
medidas de  
(A) 0,5 centímetro de comprimento e 0,25 centímetro 

de largura. 
(B) 5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros 

de largura. 
(C) 50 centímetros de comprimento e 25 centímetros 

de largura.  
(D) 500 centímetros de comprimento e 250 centímetros 

de largura. 
(E) 200 centímetros de comprimento e 400 centímetros 

de largura. 
 
09.  (ENEM2009 2a APLICAÇÃO) A figura a seguir 

mostra as medidas reais de uma aeronave que 
será fabricada para utilização por companhias de 
transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o 
desenho desse avião em escala de 1:150. 

 
Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha 
de papel, deixando uma margem de 1 cm em relação 
às bordas da folha, quais as dimensões mínimas, em 
centímetros, que essa folha deverá ter? 
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(A)  2,9 cm × 3,4 cm.  
(B)  3,9 cm × 4,4 cm.  
(C)  20 cm × 25 cm. 
(D)  21 cm × 26 cm. 
(E)  192 cm × 242 cm. 

 
10.  Na planta de escala 1 : 10 000, um sítio de formato 

aproximadamente retangular tem 12,8 cm de 
comprimento por 6 cm de largura. Qual é, em m2, 
a área real desse sítio? 
(A)  0,768. 
(B)   76,8. 
(C)  7 680. 
(D)  768 000. 
(E)   76 800 000. 

 
11.  (ENEM2013 1a Aplicação) A figura apresenta dois 

mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto 
em diferentes escalas. 

 
Há interesse em estimar o número de vezes que 
foi ampliada a área correspondente a esse estado 
no mapa do Brasil. Esse numero é 
(A)  menor que 10. 
(B)  maior que 10 e menor que 20. 
(C)  maior que 20 e menor que 30. 
(D)  maior que 30 e menor que 40. 
(E)  maior que 40 

 
12.  Sabe-se que um terreno tem 97.200 m2 de área. 

Para representá-la por um retângulo de 6 cm por 
2 cm, que escala deveremos utilizar? 
(A)  1 : 9.000.000. 
(B)  1 : 3.000.000. 
(C)  1 : 9.000. 
(D)  1 : 3.000. 
(E)  1 : 300. 

 
13.  Sobre um mapa, com escala de 1:300.000, um 

geógrafo demarca uma reserva florestal com 
formato de um quadrado. Qual é a área da reserva 
no mapa, em cm2, se a área real da reserva é de 
3.600km2? 
(A)  1.200 cm2. 
(B)  9 cm2. 
(C)  12 cm2. 
(D)  60 cm2. 
(E)  400 cm2. 

 
 

14. Os mapas representam as superfícies terrestres. 
A fim de que se possa visualizá-las numa folha de 
papel ou na tela de um computador, usamos 
escalas. Uma escala constitui a relação de 
redução entre as dimensões apresentadas no 
mapa e seus valores reais correspondentes no 
terreno representado. Um certo município, quando 
representado em um mapa na escala 1: 250.000 
apresenta uma área de 100 cm2. Se a população 
desse município é de 25.000 habitantes, é correto 
afirmar que a sua densidade demográfica é de 
(A)  40 hab./km2. 
(B)  44 hab./km2. 
(C)  48 hab./km2. 
(D)  52 hab./km2. 
(E)  56 hab./km2. 

 
15.  O condomínio de um edifício permite que cada 

proprietário de apartamento construa um armário 
em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, 
na escala 1 : 100, foi disponibilizado aos 
interessados já com as especificações das 
dimensões do armário, que deveria ter o formato 
de um paralelepípedo retângulo reto, com 
dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm. 
O volume real do armário, em centímetros 
cúbicos, será 
(A) 6. 
(B) 600. 
(C) 6.000. 
(D) 60.000. 
(E) 6.000.000. 

 
16.  Para verificar a possibilidade da construção de 

um tanque, no formato de um paralelepípedo, 
para a criação de peixes, um investidor solicitou a 
representação do mesmo através de uma 
maquete. Na maquete de escala 1:200, o tanque 
tinha as seguintes dimensões: 20 cm de 
comprimento, 15 cm de largura e 4 cm de altura. 
A capacidade real do tanque era de  
(Lembre de que 1 dm3 = 1 litro) 
(A) 96 x 103. 
(B) 96 x 104. 
(C) 96 x 105. 
(D) 96 x 106. 
(E) 96 x 107.. 

 
17. A maquete de um prédio foi construída na escala 

1 : 150; se para encher completamente a piscina 
da maquete, foram utilizados 400 mL, então a 
piscina real comportará, em litros,   
(A)  60. 
(B)  1.350. 
(C)  9.000. 
(D)  900.000. 
(E)  1.350.000. 
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18. Uma empresa especialista em fazer bolos 
comemorativos gigantes, apresenta inicialmente 
uma miniatura do bolo solicitado a seus clientes e 
após a aprovação inicia a confecção do bolo real. 
A miniatura de uma das encomendas feitas à 
empresa foi feita na escala 1: 10 e seu “peso” era 
de aproximadamente 750 g. Baseado nesta 
informação, é possível afirmar que o peso real 
deste bolo é de   
(A)  7,5 kg. 
(B)  75 kg. 
(C)  750 kg. 
(D)  7,5 ton. 
(E)  75 ton. 

 
19. (ENEM PPL 2013) Vulcão Puyehue transforma a 

paisagem de cidades na Argentina 
Um vulcão de 2 440 m de altura, no Chile, estava 
“parado” desde o terremoto em 1960. Foi o 
responsável por diferentes contratempos, como 
atrasos em viagens aéreas, por causa de sua 
fumaça. A cidade de Bariloche foi uma das mais 
atingidas pelas cinzas. 

Disponível em: http://g1.globo.com.  
Acesso em: 25 jun. 2011 (adaptado). 

 
Na aula de Geografia de determinada escola, 
foram confeccionadas pelos estudantes 
maquetes de vulcões, a uma escala 1 : 40 000. 
Dentre as representações ali produzidas, está a 
do Puyehue, que, mesmo sendo um vulcão 
imenso, não se compara em estatura com o 
vulcão Mauna Loa, que fica no Havaí, considerado 
o maior vulcão do mundo, com 12 000 m de altura. 
Comparando as maquetes desses dois vulcões, 
qual a diferença, em centímetros, entre elas? 
(A)  1,26. 
(B)  3,92. 
(C)  4,92. 
(D)  20,3. 
(E)  23,9. 

 
20. (ENEM PPL 2013) Em um folheto de propaganda 

foi desenhada uma planta de um apartamento 
medindo 6 m × 8 m, na escala 1 : 50. Porém, como 
sobrou muito espaço na folha, foi decidido 
aumentar o desenho da planta, passando para a 
escala 1 : 40. 
Após essa modificação, quanto aumentou, em 
cm2, a área do desenho da planta? 
(A)  0,0108. 
(B)  108. 
(C)  191,88. 
(D)  300. 
(E)  43 200. 

 
21. (ENEM PPL 2012) Um jornaleiro irá receber  

21 revistas. Cada uma terá um carrinho na escala 
de 1:43 do tamanho real acompanhando-a em 
caixinha à parte. Os carrinhos são embalados com 
folga de 0,5 cm nas laterais, como indicado na 
figura. Assim, o jornaleiro reservou três prateleiras 

com 95 cm de comprimento por 7 cm de largura, 
onde as caixas serão acomodadas de forma a 
caberem inteiramente dentro de cada prateleira. 
Além disso, sabe-se que os carrinhos são cópias 
dos modelos reais que possuem 387 cm de 
comprimento por 172 cm de largura.  

 

 
 

Quantos carrinhos, no máximo, cabem em cada 
uma das prateleiras? 
(A)  2. 
(B)  3.  
(C)  7. 
(D)  9. 
(E)  10. 

 
 

GABARITO CASA 

01 02 03 04 05 06 07 
A E E A E C D 
08 09 10 11 12 13 14 
C D D D C E A 

15 16 17 18 19 20 21 
E C E C E B D 

 
 

ANOTAÇÕES 
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III. TRIGONOMETRIA 
 
01. Um avião levanta voo em A e sobe fazendo um 

ângulo de 30º com a horizontal. 
 
 Quando o avião sobrevoar uma torre situada a 

3 km do ponto de partida A, qual será a distância 
percorrida pelo avião? 
(A)  2 km  
(B)  2  km 
(C)  3 km 
(D)  3  km 
(E)  4 km 

 
02. Um topógrafo da Prefeitura do Recife foi chamado 

para verificar se um edifício foi construído 
segundo o projeto apresentado. Um dos pontos 
examinados pelo topógrafo foi a altura do edifício. 
Para fazer isso, ele colocou um teodolito 
(instrumento ótico para medir ângulos) a 200 
metros do edifício e mediu um ângulo de 30°, 
como indicado na figura ao lado. Sabendo que a 
luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, 
determine a altura do edifício, em metros.  

 (Dados: sen 30º = 0,50; cos 30º = 0,83 e 
tg 30º = 0,60)  
(A)  110 m 
(B)  111,5 m 
(C)  120 m 
(D)  121,5 m 
(E)  130 m 

 
 
 
 
 
 
03.  Para saber a altura CD de uma torre, estabeleceu-se 

a horizontal AB e determinaram-se as seguintes 
medidas, indicadas na figura: 
• α = 30º, β = 60º, BC = 5 m 

 
 Nessas condições, calcule a altura da torre. 

(A)  13 m 
(B)  14 m 
(C)  20 m  
(D)  16 m 
(E)  17 m 
 
 
 
 
 
 
 

04. Um ciclista sobe, em linha reta, uma rampa com 
inclinação de 3 graus a uma velocidade constante 
de 4 metros por segundo. A altura do topo da 
rampa em relação ao ponto de partida é 30 m. 

 Use a aproximação sen 3º = 0,05 e responda. 

 Determine o tempo, em minutos, que o ciclista 
levou para percorrer completamente a rampa. 
(A)  1  
(B)  1,5  
(C)  1,75  
(D)  2  
E)  2,5  
 

05. Na figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AD é perpendicular a AB; 
• med = 30º; med = 60º; 
• DC = 10 cm. 

 
 Calcule a área do triângulo DCB. 

(A)  24 cm 
(B)  24  cm 
(C)  25 cm 
(D)  25  cm 
(E)  26 cm 

          
06. Um estudante do 8o ano deseja calcular a altura de 

um edifício situado na margem oposta de um rio. 
Usando um transferidor fez uma visada do ponto A 
ao topo do edifício, como mostra a figura, 
anotando um ângulo de 60º. Afastando-se 50 m do 
ponto A até o ponto B, fez uma nova visada, 
registrando desta feita um ângulo de 30º.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Com os dados obtidos, ele chegou à conclusão de 

que a altura do edifício é igual a: 
 (Considere: sen 60º ≅ 0,86; sen 30º = 0,5) 

(A)  24 m 
(B)  24  m 
(C)  25 m 
(D)  25  m 
(E)  26 m 

 
 
 
 



 
 
 

2019/MAT/MAT01–TD–2ET–1EM–M.T–MAT–PARTE 1-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 1 

1o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

9 

07. Na figura a seguir, calcule h, sabendo que a 
distância AB mede 36 m. 
(A) 36  
(B) 40  
(C) 36 /( +1) 
(D) 36/( -1) 
(E) 40 /( +1) 

 
 
 
 

O TEXTO A SEGUIR É REFERENTE ÀS QUESTÕES 08 E 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para colocar uma boneca no alto de um armário ou 
trazê-la até o chão, uma menina usa uma escada 
medindo 2,8 m. Cada degrau da escada é um pedaço 
de madeira retangular com 6cm de altura e estão 
igualmente espaçados 16 cm um do outro. Nem todos 
os degraus estão desenhados na figura acima, o 
degrau mais baixo está à mesma distância do chão e 
do segundo degrau; o mesmo acontece com o último 
degrau em relação ao topo da escada.  
 
08. A escada é composta por quantos degraus?  

(A)  9 (D)  12 
(B)  10  (E)  13 
(C)  11 

 
09. Sabendo que a escada faz um ângulo θ com o 

chão, calcule a altura h do armário. 
(A) 224 cm (D) 190 cm 
(B) 240 cm (E) 280 cm 
(C) 256 cm 
  

10. Dois arranha-céus estão localizados na mesma 
horizontal de uma rua plana e distam 200 m um 
do outro. Um engenheiro encontra-se em um 
ponto da rua, entre os dois edifícios. Com auxílio 
de um teodolito, ele avista o topo do prédio menor 
em um ângulo de 60° e o topo do maior em um 
ângulo de 40°, como mostra a figura abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabendo que o prédio menor possui 85 m de 
altura, determine a altura do prédio maior.   

 (Dados: sen40° = 0,64; cos40° = 0,77; tg40° = 0,84;   
sen60° = 0,8; cos60° = 0,5; tg60° = 1,7) 
(A)  100 m (D)  116 m 
(B)  162 m (E)  129 m 
(C)  126 m 
  

11. Na instalação das lâmpadas 
da praça de alimentação, a 
equipe necessitou calcular 
corretamente a distância 
entre duas delas, colocadas 
nos vértices B e C do 
triângulo, segundo a figura 
ao lado. Assim, determine a 
distância “d” indicada na 
figura.  
(A)  49  m 
(B)  50  m 
(C)  51  m 
(D)  52  m 
(E)  53  m 

 
12. Santos é a cidade brasileira que possui a maior 

orla marítima arborizada. Do Mirante de santos, é 
possível observar tanto as cidades de Guarujá 
quanto a de São Vicente. O ângulo formado ente 
as cidades de Guarujá e São Vicente vistas do 
mirante, é de 60º. Sabe-se que a distância entre o 
mirante e São Vicente vale 5 km; enquanto que, 
do mirante a Guarujá é de 10 km. Obtenha a 
distância entre São Vicente e Guarujá.  

 Adote  = 1,7. 
(A) 6,5 km (D)  9,5 km 
(B)  7,5 km  (E)  10,5 km 
(C)  8,5 km 

 
13. Dois amigos, André e Bruno, estão num campo 

aberto empinando pipa. Eles estão, 
respectivamente, nas posições A e B.  

 
 
 
 
 
 
 
 Os fios dessas pipas se enroscam e se rompem, 

fazendo com que as duas pipas caiam juntas num 
ponto C, distante 40 m de André. A distância de 
Bruno até as pipas é 
(A)  15 m 
(B)  15 m 
(C)  20 m 
(D)  20 m 
(E)  25 m 
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14. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do 
mundo e, entre as novas tecnologias de produção, 
encontra-se a criação por confinamento. Um 
terreno em formato triangular, com um de seus 
lados igual a 100 m, conforme a figura abaixo, 
ilustra um exemplo de área onde serão confinadas 
300 reses.  
 
Com base na figura e em seus conhecimentos, 
determine a medida do segmento pontilhado 
(A) 50  
(B) 50( +1) 
(C) 40( +1) 
(D) 40( -1) 
(E) 50  

 
 
 
 
 
 
15. Três ilhas, A, B e C, aparecem num mapa, em 

escala 1 : 10 000, como na figura. Das alternativas, 
a que melhor aproxima a distância entre as ilhas 
A e B é: (Use ) 
(A)  2,3 km 
(B)  2,1 km 
(C)  1,7 km 
(D)  1,4 km 
(E)  1,1 km 

 
 
 
 
16. A água utilizada em uma fortificação é captada e 

bombeada do rio para uma caixa d’água 
localizada a 50 m de distância da bomba. A 
fortificação está a 80 m de distância da caixa 
d’água e o ângulo formado pelas direções bomba 
– caixa d’água e caixa d’água – fortificação é de 
60º, conforme mostra a figura abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Para bombear água do mesmo ponto de 

captação, diretamente para a fortificação, 
quantos metros de tubulação são necessários? 
(A)  60 m 
(B)  63 m 
(C)  65 m 
(D)  68 m 
(E)  70 m 

 
 

17. Num paralelogramo, dois lados consecutivos 
medem 7 cm e 4 cm e um de seus ângulos 
internos mede 60º. Determine a medida 
aproximada da maior diagonal do paralelogramo.  
(A)  10 cm (D)  13 cm 
(B)  11 cm (E)  14 cm 
(C)  12 cm 

 
18. Os pontos A, B e C indicados na figura 

representam três cidades. Um ônibus percorre, 
em linha reta, 6 km para ir de A até B, e 10 km 
para ir de B até C.  

 
 
 
 
 
 
 Se o ônibus pudesse ir em linha reta de A até C, 

quantos quilômetros a menos percorreria? 
(A)  1,5 km (D)  2,5 km 
(B)  1 km (E)  2 km 
(C)  3 km 

 
19. A figura a seguir mostra o corte lateral de um 

terreno onde será construída uma rampa reta AC, 
que servirá para o acesso de veículos à casa, que 
encontra-se na parte mais alta do terreno. 

 
 Sabendo que a distância de A para B é de 6 m, de 

B para C é 10 m e que o ângulo B é de 120°, 
determine o comprimento x da rampa.  

(A)  13 m (D)  16 m 
(B)  14 m (E)  17 m 
(C)  15 m 
  

20.  Dois barcos de pesca, A e B, saíram de um porto 
D no mesmo horário. O barco A com uma 
velocidade constante de 15 milhas por hora e o 
barco B com velocidade constante de 18 milhas 
náuticas por hora. Se os dois barcos percorreram 
trajetórias retilíneas, formando um ângulo de 120º 
entre elas,determine a distância, em km, entre os 
dois barcos após 20 minutos da saída do porto, 
sabendo que 1 milha naútica corresponde a 
aproximadamente 1 820m. (Use  = 9,5) 
(A)  12,5 km (D)  28,71 km 
(B)  17,29 km  (E)  30,6 km 
(C)  23,65 km 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
B D C E D D C D A C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C D A C E A E B B 
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IV. CONJUNTOS 
 
01.  (G1 - IFSP 2012) Em um restaurante fez-se uma 

pesquisa para saber a sobremesa preferida dos 
clientes: pudim ou gelatina. Cada cliente poderia 
indicar que gosta das duas sobremesas, de 
apenas uma, ou de nenhuma das duas. Dos 
pesquisados, 21 declararam que gostam de 
pudim, 29 gostam de gelatina, 10 gostam dessas 
duas sobremesas e 12 não gostam de nenhuma 
dessas duas sobremesas. Pode-se então afirmar 
que o número de pesquisados foi  
(A)  52.     (D)  82.    
(B)  62.     (E)  92.    
(C)  72.    
  

02. (G1 - IFPE 2012) Alberto e Daniel são amigos e 
colecionadores de selos. Eles começaram a 
colecionar selos ao mesmo tempo. Alberto já está 
com 32 selos, enquanto Daniel tem 17. Sabendo 
que eles têm 8 selos em comum, quantos selos 
diferentes eles têm juntos?  
(A)  41     (D)  48    
(B)  42    (E)  49    
(C)  45    

 
03. (UERN 2012) Num grupo de 87 pessoas,  

51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 
pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. 
O número de pessoas desse grupo que possuem 
automóvel e moto é  
(A)  4.      (D)  19.    
(B)  11.     (E)  23. 
(C)  17.    

 
04. (UFT 2011) Uma Instituição de Ensino Superior 

oferece os cursos A e B. Em seu processo seletivo o 
candidato pode optar por inscrever-se nos dois 
cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número 
de inscrições por curso e o número total de 
candidatos inscritos pode ser observado no quadro 
que segue: 

 

Inscritos no 
Curso A 

Inscritos no 
Curso B 

Total de 
inscritos 

480 392 560 
 

Com base nas informações acima e nas 
possibilidades de inscrições, pode se afirmar que o 
número de candidatos que optaram por inscrever-se 
somente no curso A foi:   
(A)  80      (D)  480 
(B)  168     (E) 560      
(C)  312     
  

05.  (FATEC 2013) Em uma pesquisa de mercado sobre o 
uso de notebooks e tablets foram obtidos, entre os 
indivíduos pesquisados, os seguintes resultados: 
- 55 usam notebook; 
- 45 usam tablet, e 
- 27 usam apenas notebook. 
Todos os pesquisados utilizam algum dos 
equipamentos, então, o número dos pesquisados 
que usam apenas tablet é  

(A)  8     (D)  36    
(B)  17    (E)  45    
(C)  27    

 
06. (G1 - IFSP 2012)  Em uma determinada empresa, 

os trabalhadores devem se especializar em pelo 
menos uma língua estrangeira, francês ou inglês. 
Em uma turma de 76 trabalhadores, têm-se: 
- 49 que optaram somente pela língua inglesa; 
- 12 que optaram em se especializar nas duas 

línguas estrangeiras. 
 

O número de trabalhadores que optaram por se 
especializar em língua francesa foi  
(A)  15.     (D) 44.    
(B)  27.     (E)  64.     
(C)  39.    

 
07. (UERN 2012)  Numa festa foram servidos dois 

tipos de salgados: um de queijo e outro de frango. 
Considere que 15 pessoas comeram os dois 
salgados, 45 não comeram o salgado de queijo, 50 
não comeram o salgado de frango e 70 pessoas 
comeram pelo menos um dos dois salgados. O 
número de pessoas presentes nesta festa que 
não comeram nenhum dos dois salgados foi  
(A)  18.     (D)  15.    
(B)  20.     (E)  13. 
(C)  10.    

 
08. (G1 - UTFPR 2012)  Numa cidade existem três 

shoppings: “X”, “Y” e “Z”. Foi feita uma entrevista 
com as pessoas para saber sobre o hábito delas 
frequentarem esses shoppings e obteve-se o 
seguinte resultado, disposto na tabela abaixo. 

 

Shopping Pessoas 
X 220 
Y 226 
Z 226 
X e Y 120 
X e Z 130 
Y e Z 110 
X, Y e Z 70 
Nenhum dos três 100 

 

Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o 
shopping “X”?  
(A)  552.     (D)  130.    
(B)  276.     (E)  100.    
(C)  262.    

 
09.  (CEFET MG 2013) Em uma enquete realizada com 

pessoas de idade superior a 30 anos, pesquisou-se 
as que estavam casadas ou não, se tinham ou não 
filhos. Constatou-se que 45 pessoas não eram 
casadas, 49 não tinham filhos, e 99 estavam 
casadas e com filhos. Sabendo-se que 180 pessoas 
responderam a essa enquete, o número das que se 
declararam não casadas e sem filhos foi de  
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Novelas Número de telespectadores 
A 1450 
B 1150 
C 900 
A e B 350 
A e C 400 
B e C 300 
A, B e C 100 

 

(A)  13.     (D)  32.    
(B)  23.     (E)  36.    
(C)  27.    
  

10. (ESPCEX (AMAN) 2014) Uma determinada 
empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre 
a preferência de seus consumidores em relação a 
seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer 
e recheados. Os resultados indicaram que:  
-  65 pessoas compram cream crackers.  
-  85 pessoas compram wafers.  
-  170 pessoas compram biscoitos recheados.  
-  20 pessoas compram wafers, cream crackers e 

recheados.  
- 50 pessoas compram cream crackers e 

recheados.  
-  30 pessoas compram cream crackers e wafers.  
-  60 pessoas compram wafers e recheados.  
- 50 pessoas não compram biscoitos dessa 

empresa.  
 

Determine quantas pessoas responderam a essa 
pesquisa.   
(A)  200      (D)  370    
(B)  250     (E)  530    
(C) 320    
  

11. (UEPA 2012)  Uma ONG Antidrogas realizou uma 
pesquisa sobre o uso de drogas em uma cidade 
com 200 mil habitantes adultos. Os resultados 
mostraram que 11% dos entrevistados que vivem 
na cidade pesquisada são dependentes de álcool, 
9% são dependentes de tabaco, 5% são 
dependentes de cocaína, 4% são dependentes de 
álcool e tabaco, 3% são dependentes de tabaco e 
cocaína, 2% são dependentes de álcool e cocaína 
e 1% dependente das três drogas mencionadas na 
pesquisa. O número de habitantes que não usa 
nenhum tipo de droga mencionada na pesquisa é:  
(A)  146.000     (D)  160.000    
(B)  150.000     (E)  166.000    
(C)  158.000    
  

12. (G1 - CFTMG 2012)  Na aplicação de uma 
avaliação com três questões A, B e C, em uma 
escola, obteve-se os seguintes resultados. Com 
base nesses dados, o número de alunos que 
acertaram a questão C é  

 

Questão Número de alunos que acertou 
A 40 
B 35 

A e B 15 
A e C 10 
B e C 10 

A, B e C 5 
30% dos alunos acertaram apenas a questão C, 24 

alunos  
erraram todas as questões. 

 

(A)  30.     (C)  51.    
(B)  36.     (D)  54.    
  

13. (G1 - ifal 2011)  Num grupo de 142 pessoas, foi 
feita uma pesquisa sobre três programas de 
televisão A, B e C e constatou-se que: 
-  40 não assistem a nenhum dos três 

programas; 
-  103 não assistem ao programa C 
-  25 só assistem ao programa B 
-  13 assistem aos programas A e B 
-  O número de pessoas que assistem somente 

aos programas B e C é a metade do número de 
pessoas que assistem somente A e B  

-  25 só assistem a 2 programas; 
-  72 só assistem a um dos programas. 

 

Pode-se concluir que o número de pessoas que 
assistem  
(A)  ao programa A é 30      
(B)  aos programas A e C é 13.    
(C)  ao programa C é       
(D)  aos programas A ou B é 63      
(E)  aos três programas é 6      

 
14. (PUCRS 2013) O número de alunos matriculados 

nas disciplinas Álgebra A, Cálculo II e Geometria 
Analítica é 120. Constatou-se que 6 deles cursam 
simultaneamente Cálculo II e Geometria Analítica 
e que 40 cursam somente Geometria Analítica. Os 
alunos matriculados em Álgebra A não cursam 
Cálculo II nem Geometria Analítica. Sabendo que a 
turma de Cálculo II tem 60 alunos, então o 
número de estudantes em Álgebra A é  
(A)  8      (D)  26     
(B)  14     (E)  32     
(C)  20     

    
15. (G1 - CPS 2005)  Numa pesquisa realizada com todos 

os pacientes de um hospital os resultados foram:  
50 homens, 26 pacientes tuberculosos, 14 homens 
tuberculosos e 28 mulheres não tuberculosas. O 
número de pacientes pesquisados foi  
(A)  118     (D)  90    
(B)  110     (E)  78    
(C)  104    

 
16.  (G1 - CFTCE 2005) Numa escola mista, existem  

30 meninas, 21 crianças ruivas, 13 meninos não 
ruivos e 4 meninas ruivas. Existem na escola _____ 
meninos.  
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(A)  30     (D)  60    
(B)  34     (E)  68    
(C)  40    
  

17.  (MACKENZIE 1999) Num grupo constituído de K 
pessoas, das quais 14 jogam xadrez, 40 são 
homens. Se 20% dos homens jogam xadrez e 80% 
das mulheres não jogam xadrez, então o valor de 
K é:  
(A)  62     (D)  84    
(B)  70     (E)  90    
(C)  78    
  

18. (CEFET MG 2013) Em uma enquete realizada com 
pessoas de idade superior a 30 anos, pesquisou-se 
as que estavam casadas ou não, se tinham ou não 
filhos. Constatou-se que 45 pessoas não eram 
casadas, 49 não tinham filhos, e 99 estavam 
casadas e com filhos. Sabendo-se que 180 pessoas 
responderam a essa enquete, o número das que se 
declararam não casadas e sem filhos foi de  
(A)  13.     (D)  32.  
(B)  23.     (E)  36.    
(C)  27.    

 
19.  (G1 - IFAL 2018) Em uma pesquisa realizada com 

estudantes do IFAL, verificou-se que 100 alunos 
gostam de estudar português, 150 alunos gostam 
de estudar matemática, 20 alunos gostam de 
estudar as duas disciplinas e 110 não gostam de 
nenhuma das duas. Quantos foram os estudantes 
entrevistados?  
(A)  330.     (D)  360.    
(B)  340.     (E)  380.    
(C)  350.    
  

20.  (G1 - IFSUL 2017) Em uma consulta à comunidade 
acadêmica sobre a necessidade de melhorias na 
área física de um determinado campus do IFSul, 
foi obtido o seguinte resultado:  
-  538 sugerem reformas nas salas de aula.  
-  582 sugerem reformas na biblioteca.  
-  350 sugerem reformas nas salas de aula e na 

biblioteca.  
-  110 sugerem reformas em outras instalações.  
 
Quantas pessoas foram entrevistadas nessa 
consulta?  
(A)  770     (C)  1 120    
(B)  880    (D)  1 580    
  
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A A B B B B B C C B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
E C C C D A B A B B 

 
 
 

V. FUNÇÃO DO 1o GRAU 
 
01.  (UERJ 2018) Os veículos para transporte de 

passageiros em determinado município têm vida 
útil que varia entre  e  anos, dependendo do 
tipo de veículo. Nos gráficos está representada a 
desvalorização de quatro desses veículos ao longo 
dos anos, a partir de sua compra na fábrica. 

 

  
Com base nos gráficos, o veículo que mais 
desvalorizou por ano foi:  
(A)  I     (C)  III    
(B)  II    (D)  IV    
  

02.  (ESPM 2010) O gráfico abaixo mostra o número de 
pessoas comprovadamente infectadas pelo vírus 
H1N1 numa certa cidade do Brasil, entre os meses 
de maio e setembro de 2009. Na hipótese de um 
crescimento linear desse surto, representado pela 
reta  pode-se prever que o número de pessoas 
infectadas em dezembro de 2009 será igual a: 

 

 
(A) 30      
(B) 36      
(C) 40    
(D) 44    
(E) 48      
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03.  (G1 - EPCAR (CPCAR) 2018)  O gráfico a seguir é 
de uma função polinomial do 1o grau e descreve a 
velocidade v de um móvel em função do tempo t: 

  

 
Assim, no instante t = 10 horas o móvel está a 
uma velocidade de 55 km/h, por exemplo. 
Sabe-se que é possível determinar a distância 
que o móvel percorre calculando a área limitada 
entre o eixo horizontal  e a semirreta que 
representa a velocidade em função do tempo. 
Desta forma, a área hachurada no gráfico fornece 
a distância, em  percorrida pelo móvel do 
instante 6 a 10 horas. 
É correto afirmar que a distância percorrida pelo 
móvel, em km, do instante 3 a 9 horas é de  
(A)  318    
(B)  306    
(C)  256    
(D) 212    

   
04.  (FGV 2012) Os gráficos abaixo representam as 

funções receita mensal R(x) e custo mensal C(x) 
de um produto fabricado por uma empresa,  
em que x é a quantidade produzida e vendida. 
Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 
1350 unidades por mês? 

 

 
(A)  1740    
(B)  1750    
(C)  1760    
(D)  1770    
(E)  1780    

 
05.  (EPCAR (AFA) 2011)  Luiza possui uma pequena 

confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, 
a reta c representa o custo total mensal com a 
confecção de x bolsas e a reta f representa o 

faturamento mensal de Luiza com a confecção de 
x bolsas. 

 

 
 

Com base nos dados acima, é correto afirmar que 
Luiza obtém lucro se, e somente se, vender  
(A)  no mínimo 2 bolsas.    
(B)  pelo menos 1 bolsa.    
(C)  exatamente 3 bolsas.    
(D)  no mínimo 4 bolsas.    
  

GRÁFICO PARA AS QUESTÕES 06 E 07 

 
06.  (UFSM 2011) Em relação ao gráfico, considerando 

2007 como x = 1, 2008 como x = 2 e assim, 
sucessivamente, a função afim y = ax + b que 
melhor expressa a evolução das notas em 
Matemática do grupo II é  

(A)      

(B)      

(C)      

(D)      

(E)  y = –5x – 145.    
 
07.  (UFSM 2011) O gráfico acima mostra a evolução 

das notas em Matemática de dois grupos de 
estudantes, denominados grupo I e grupo II. 
Analisando o gráfico e considerando o período de 
2007 a 2010, é possível afirmar:  
(A)  Os dois grupos melhoraram as notas.    
(B)  A nota do grupo I, em 2008, foi 80.    
(C)  A nota do grupo I aumentou de 2008 a 2009 

e diminuiu de 2009 a 2010.    
(D)  A nota do grupo II não sofreu alteração.    
(E)  A nota do grupo I aumentou, enquanto a nota 

do grupo II diminuiu.    
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08.  (G1 - IFPE 2012) As escalas de temperatura mais 
conhecidas são Célsius (ºC) e Fahrenheit (ºF). 
Nessas escalas, o ponto de congelamento da 
água corresponde a 0ºC e 32ºF, e o ponto de 
ebulição corresponde a 100ºC e 212ºF. A 
equivalência entre as escalas é obtida por uma 
função polinomial do 1º grau, ou seja, uma função 
da forma f(x) = ax + b, em que f(x) é a 
temperatura em grau Fahrenheit (ºF) e x a 
temperatura em grau Célsius (ºC). Se em um 
determinado dia a temperatura no centro do 
Recife era de 29 ºC, a temperatura equivalente em 
grau Fahrenheit (ºF) era de:  
(A)  84 ºF    
(B)  84,02 ºF    
(C)  84,1 ºF    
(D)  84,12 ºF    
(E)  84,2 ºF    

   
09.  (ENEM PPL 2014) Os sistemas de cobrança dos 

serviços de táxi nas cidades  e  são distintos. 
Uma corrida de táxi na cidade  é calculada pelo 
valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,45, mais 
R$ 2,05 por quilômetro rodado. Na cidade B, a 
corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, 
que é de R$ 3,60, mais R$ 1,90 por quilômetro 
rodado. 
Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas 
cidades para percorrer a mesma distância de 6 km.  
Qual o valor que mais se aproxima da diferença, 
em reais, entre as médias do custo por quilômetro 
rodado ao final das duas corridas?  
(A) 0,75     (D) 0,33    
(B) 0,45      (E) 0,13    
(C) 0,38    

   
10.  (UFSM 2014) De acordo com dados da UNEP - 

Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, a emissão de gases do efeito estufa foi 
de 45 bilhões de toneladas de CO2 em 2005 e de 
49 bilhões de toneladas em 2010. Se as emissões 
continuarem crescendo no mesmo ritmo atual, a 
emissão projetada para 2020 é de 58 bilhões de 
toneladas. Porém, para garantir que a 
temperatura do planeta não suba mais que 2 ºC 
até 2020, a meta é reduzir as emissões para  
44 bilhões de toneladas.  
Suponha que a meta estabelecida para 2020 seja 
atingida e considere que Q e t representam, 
respectivamente, a quantidade de gases do efeito 
estufa (em bilhões de toneladas) e o tempo (em 
anos), com t = 0 correspondendo a 2010, com t = 1 
correspondendo a 2011 e assim por diante, sendo 
Q uma função afim de t.  
A expressão algébrica que relaciona essas 
quantidades é   

(A)      (D)     

(B)     (E)       

(C)      

11.  (FGV 2014) Uma fábrica de panelas opera com um 
custo fixo mensal de R$ 9 800,00 e um custo 
variável por panela de R$ 45,00. Cada panela é 
vendida por R$ 65,00. Seja  a quantidade que 
deve ser produzida e vendida mensalmente para 
que o lucro mensal seja igual a 20% da receita. 
 
A soma dos algarismos de  é:  
(A)  2      (D)  5    
(B)  3      (E)  6    
(C)  4    

   
12.  (ACAFE 2014) Uma pequena fábrica de tubos de 

plástico calcula a sua receita em milhares de 
reais, através da função  onde  
representa o número de tubos vendidos. Sabendo 
que o custo para a produção do mesmo número 
de tubos é 40% da receita mais R$ 570,00. Nessas 
condições, para evitar prejuízo, o número mínimo 
de tubos de plástico que devem ser produzidos e 
vendidos pertence ao intervalo:  
(A)  [240 ; 248].    
(B)  [248 ; 260].    
(C)  [252 ; 258].    
(D)  [255 ; 260].    

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Requerimento de matéria seca e proteína por um 
novilho para recria / engorda dos 150 aos 450 kg de 
peso vivo 
 

Ganho de 
peso diário 

(kg) 

Tempo 
necessário 

(dias) 

Requerimento total 
Matéria 

seca (kg)  
Proteína 

(kg) 
0,25 1 200 7 320 652 
0,50 600 4 460 434 
0,75 400 3 052 310 
1,10 273 1903 224 
PAULINO, Mário F. at all. Suplementos múltiplos para recria e 

engorda de bovinos em pastejo. 
Disponível em: http://www.simcorte.com/index/palestras/s_ 

simcorte/12_mario_paulino.pdf. Acesso: 8 out. 2013. 
 
13.  (G1 - IFSC 2014) No caso do produtor optar por 

um plano de engorda de 0,75 kg diário, analise as 
seguintes afirmações: 
I.  A relação entre o número de dias passados e 

o total de peso ganho pelo animal pode ser 
modelado por uma função de 1o grau. 

II.  A relação entre o número de dias passados 
 e o total de peso ganho  pelo animal 

pode ser modelado pela equação y = x + 0,75.  
III.  Cada animal consumirá em média menos de 

3 toneladas de matéria seca. 
 

É CORRETO afirmar que:  
(A)  Apenas a afirmação III é verdadeira.    
(B)  Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    
(C)  Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.    
(D)  Apenas a afirmação I é verdadeira.    
(E)  Todas as afirmações são verdadeiras.    
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15.  (UPE 2013) Um dos reservatórios d’água de um 
condomínio empresarial apresentou um 
vazamento a uma taxa constante, às 12 h do dia 1o 
de outubro. Às 12 h dos dias 11 e 19 do mesmo 
mês, os volumes d´água no reservatório eram, 
respectivamente, 315 mil litros e 279 mil litros. 
Dentre as alternativas seguintes, qual delas indica 
o dia em que o reservatório esvaziou totalmente?  
(A)  16 de dezembro    
(B)  17 de dezembro    
(C)  18 de dezembro    
(D)  19 de dezembro    
(E)  20 de dezembro    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Num restaurante localizado numa cidade do Nordeste 
brasileiro são servidos diversos tipos de sobremesas, 
dentre os quais sorvetes. O dono do restaurante 
registrou numa tabela as temperaturas médias 
mensais na cidade para o horário do jantar e a média 
diária de bolas de sorvete servidas como sobremesa 
no período noturno. 
 

mês 
temperatura 

média mensal 
(graus Celsius) 

bolas de sorvete 

jan 29 980 
fev 30 1000 
mar 28 960 
abr 27 940 
mai 25 900 
jun 24 880 
jul 23 860 

ago 24 880 
set 24 880 
out 28 960 
nov 30 1000 
dez 29 980 

   
15.  (UNICAMP 2012) Em uma determinada região do 

planeta, a temperatura média anual subiu de  
13,35 ºC em 1995 para 13,8 ºC em 2010. Seguindo a 
tendência de aumento linear observada entre 1995 
e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser 
de  
(A)  13,83 ºC.    (C)  13,92 ºC.    
(B)  13,86 ºC.     (D)  13,89 ºC.    

   
16.  (UCS 2012) O custo total, por mês, de um serviço 

de fotocópia, com cópias do tipo A4, consiste de 
um custo fixo acrescido de um custo variável. O 
custo variável depende, de forma diretamente 
proporcional, da quantidade de páginas 
reproduzidas. Em um mês em que esse serviço 
fez 50.000 cópias do tipo A4, seu custo total com 
essas cópias foi de 21.000 reais, enquanto em um 
mês em que fez 20.000 cópias o custo total foi de 
19.200 reais. 

 
Qual é o custo, em reais, que esse serviço tem por 
página do tipo A4 que reproduz, supondo que ele 
seja o mesmo nos dois meses mencionados?  

(A)  0,06     (D)  0,08    
(B)  0,10      (E)  0,12    
(C)  0,05    

   
17. Alguns países, como Estados Unidos da América 

usam termômetro graduados na escala 
Fahrenheit. No Brasil usamos termômetros 
graduados na escala Celsius. Para converter uma 
temperatura dada em graus Fahrenheit (F) para 

graus Celsius (C), usamos a fórmula . 

A função que converte uma temperatura dada em 
graus Celsius para graus Fahrenheit é 

(A)    (D)  

(B)   (E)  

(C)  

 
18. Uma operadora de celular oferece dois planos no 

sistema pós-pago para ligações internacionais.  
No plano A, paga-se um valor fixo de R$ 50,00 e 
cada minuto em ligações internacionais custa  
R$ 0,25.  
No plano B, paga-se um valor fixo de R$ 40,00 e o 
custo de cada minuto em ligações internacionais 
é de R$ 0,30. 
A partir de quantos minutos, em ligações 
internacionais, o plano B deixa de ser mais 
vantajoso do que o plano A? 
(A) 160   (D) 190 
(B) 170   (E) 200 
(C) 180 

 
19. O gráfico ao lado mostra como varia o número de 

unidades vendidas V de um certo produto 
conforme o preço x cobrado por unidade. A 
função que representa o número de unidades 
vendidas em função do preço unitário é 

 

 
 

(A) V = –50x + 1 400. 
(B) V = –75x + 1 650. 
(C) V = 50x + 1 650. 
(D) V = 50x + 1 400. 
(E) V = – 75x + 1 400. 
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20. A temperatura interna de uma geladeira, ao ser 
ligada, decresce com o tempo, conforme 
representado no gráfico: 
A equação algébrica que relaciona a temperatura 
interna da geladeira (T) ao tempo (t), para o 
trecho representado no gráfico é 
(A)  T = 32 – 2t 
(B)  T = 32 – 0,5t 
(C)  T = 32 – 4t 
(D)  T = 32 – 6t 
 (E)  T = 32 – 2,5t 

 
 
 
 
 
 
 
 
21. Acompanhando o crescimento do filho, um casal 

constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua 
altura se dava de forma mais rápida do que dos 
10 aos 17 anos e, a partir de 17 anos, essa 
variação passava a ser cada vez menor, até se 
tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, 
esse casal fez um gráfico relacionando as alturas 
do filho nas idades consideradas.  
 
O gráfico melhor representa a altura do filho 
desse casal em função da idade é 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 

(D) 

 
(E) 

 
 
22. Em certa cidade o valor, em reais, que um 

consumidor paga à companhia de água, depende 
do número de metros cúbicos consumidos por 
mês. O preço do metro cúbico é dado pela tabela 
abaixo. 

 
Consumo Preço por m3 (em reais) 

Primeiros 15 m3 1,50 
m3 que excedem 15 2,50 

 
Quanto pagará, em reais, o consumidor que 
gastar 25 m3 por mês? 
(A) 62,50 
(B) 37,50 
(C) 52,50 
(D)  42,50 
(E) 47,50 

 
23. O gráfico abaixo representa o salário mensal de 

um vendedor de uma sapataria.  
 

 
A função que calcula o salário (S), em reais, desse 
vendedor em função do valor total de suas vendas 
mensais (x) é: 

(A)  
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(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 
24. O gráfico a seguir representa o volume de 

petróleo (em Litros) existente em um reservatório 
de 26 m3 inicialmente vazio. O aumento do volume 
ocorre de forma constante devido a um cano que 
alimenta diretamente o reservatório. 

 
 Estando o reservatório inicialmente vazio o tempo 

necessário para que ele fique cheio é 
(A) 12h   (D) 24h 
(B) 16h   (E) 28h 
(C) 20h  
  

25.  A receita R, em reais, obtida por uma empresa 
com a venda de q unidades de certo produto, é 
dada por R(q) = 115q, e o custo C, em reais, para 
produzir q dessas unidades, satisfaz a equação 
C(q) = 90q + 760. Para que haja lucro, é necessário 
que a receita R seja maior que o custo C. Então, 
para que essa empresa tenha lucro, o número 
mínimo de unidades desse produto que deverá 
vender é igual a 
(A)  28   (D)  31 
(B)  29   (E)  32 
(C)  30 
  

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
B B A B B B E E E B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B D E B A A E A B 
21 22 23 24 25      
A E A C D      

 
 

VI. FUNÇÃO DO 2o GRAU 
 
01. (H21 - ENEM 2013 - ADAPTADA) A temperatura T 

de um forno (em graus centígrados) é reduzida 
por um sistema a partir do instante de seu 
desligamento (t = 0) e varia de acordo com a 

expressão  com t em minutos.  

A temperatura do forno 20 minutos após o seu 
desligamento, em °C, é 
(A) 100.    
(B) 150.    
(C) 200.    
(D) 250.    
(E) 300.    

 
02.  (H21 - ENEM 2a APLICAÇÃO 2016 - ADAPTADA)  

Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde 
de uma cidade dedetizou todos os bairros, de 
modo a evitar a proliferação do mosquito da 
dengue. Sabe-se que o número  de infectados é 
dado pela função f(t) = –2t2 + 120t (em que t é 
expresso em dia e t = 0 é o dia anterior à primeira 
infecção) e que tal expressão é válida para os 60 
primeiros dias da epidemia. 
O número de infectados 10 dias após a primeira 
infecção é 
(A) 918.       (D) 1 102.    
(B) 1 000.      (E) 1 148.    
(C) 1 078.    
  

03. (H21 - Enem 2013) A parte interior de uma taça foi 
gerada pela rotação de uma parábola em torno de 
um eixo z, conforme mostra a figura. 

 

 
A função real que expressa a parábola, no plano 
cartesiano da figura, é dada pela lei 

 onde C é a medida da altura 

do líquido contido na taça, em centímetros.  
Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o 
vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. 
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Nessas condições, a altura do líquido contido na 
taça, em centímetros, é  
(A) 1.      (D) 5.    
(B) 2.      (E) 6.    
(C) 4.    
  

04.  (H21 - G1 - IFSUL 2015) Um móvel de R$ 360,00 
deveria ser comprado por um grupo de rapazes 
que contribuíram em partes iguais. Como 4 deles 
desistiram, os outros precisaram aumentar a sua 
participação em R$ 15,00 cada um. 

 
Qual era a quantidade inicial de rapazes?   
(A) 8.    (C) 15. 
(B) 12.    (D) 20. 

 
05. (H21 - UEG 2011) O dono de uma lanchonete 

comprou uma certa quantidade de sanduíches 
naturais por R$ 180,00 e vendeu todos, exceto 
seis, com um lucro de R$ 2,00 por sanduíche. Com 
o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a 
mais que na compra anterior, pagando o mesmo 
preço por sanduíche.  

 
Nessas condições, o preço de custo de cada 
sanduíche foi de:  
(A) R$ 6,00.  (C) R$ 3,00. 
(B) R$ 5,00.  (D) R$ 2,00. 
  

06. (H21 - IFPE - 2018) Quando estudamos 
cinemática, em física, aprendemos que podemos 
calcular a altura de uma bala atirada para cima 
pela fórmula h = 200t – 5t2, onde h é a altura, em 
metros, atingida após t segundos do lançamento.  
 
Qual o menor intervalo de tempo para a bala 
atingir 1 875 metros de altura? 
(A) 20 s.   (D) 11 s. 
(B) 17 s.  (E) 5 s. 
(C) 15 s.  

 
07.  (H21 - ENEM 2a APLICAÇÃO 2016) Para evitar uma 

epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade 
dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a 
proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que 
o número  de infectados é dado pela função  
f(t) = –2t2 + 120t (em que  é expresso em dia e  
t = 0 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 
expressão é válida para os 60 primeiros dias da 
epidemia. 
A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda 
dedetização deveria ser feita no dia em que o 
número de infectados chegasse à marca de 1 600 
pessoas, e uma segunda dedetização precisou 
acontecer. 
 
A segunda dedetização começou no  
(A) 19º dia.     
(B) 20º dia.    
(C) 29º dia.    
(D) 30º dia.    
(E) 60º dia.    

08. (H21 - ENEM 2013) A temperatura T de um forno 
(em graus centígrados) é reduzida por um 
sistema a partir do instante de seu desligamento 
(t = 0) e varia de acordo com a expressão 

 com t em minutos. Por motivos 

de segurança, a trava do forno só é liberada para 
abertura quando o forno atinge a temperatura de 
39°. 

 
Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, 
após se desligar o forno, para que a porta possa 
ser aberta?  
(A) 19,0     (D) 38,0    
(B) 19,8     (E) 39,0    
(C) 20,0    

 
09. (UERN 2012)  Seja uma função do 2o grau  

y = ax2 + bx + c, cujo gráfico está representado a 
seguir.  

 
 

A soma dos coeficientes dessa função é  
(A) – 2.     (C) – 4.    
(B) – 3.    (D) – 6.     
  

10. (H21 - ENEM PPL 2013) Uma pequena fábrica 
vende seus bonés em pacotes com quantidades 
de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela 
expressão L(x) = −x2 + 12x − 20, onde x representa 
a quantidade de bonés contidos no pacote. A 
empresa pretende fazer um único tipo de 
empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para 
obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes 
devem conter uma quantidade de bonés igual a   
(A) 4.      (D) 10.    
(B) 6.      (E) 14. 
(C) 9.    

 
11. (H21 - ENEM 2015) Um estudante está 

pesquisando o desenvolvimento de certo tipo  
de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza  
uma estufa para armazenar as bactérias.  
A temperatura no interior dessa estufa,  
em graus Celsius, é dada pela expressão  
T(h) = –h2 + 22h – 85, em que h representa as 
horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias 
é o maior possível quando a estufa atinge sua 
temperatura máxima e, nesse momento, ele deve 
retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de 
temperatura, em graus Celsius, com as 
classificações: muito baixa, baixa, média, alta e 
muito alta. 
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Intervalos de 
temperatura (ºC)  Classificação 

T < 0 Muito baixa 
0 ≤ T ≤ 17 Baixa 

17 < T < 30 Média 
30 ≤ T ≤ 43 Alta 

T > 43 Muito alta 
 

Quando o estudante obtém o maior número 
possível de bactérias, a temperatura no interior da 
estufa está classificada como  
(A) muito baixa.    (D) alta.    
(B) baixa.       (E) muito alta.    
(C) média.    
  

12.  (H21 - G1 - IFBA 2017) Durante as competições 
Olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola 
para o alto em direção à cesta. A trajetória 
descrita pela bola pode ser representada por uma 
curva chamada parábola, que pode ser 
representada pela expressão: 

h = –2x2 + 8x 
(onde “h” é a altura da bola e “x” é a distância 
percorrida pela bola, ambas em metros) 
A partir dessas informações, encontre o valor da 
altura máxima alcançada pela bola:  
(A) 4 m.   (D) 10 m.    
(B) 6 m.     (E) 12 m.    
(C) 8 m.    

 
13. (H21 - G1 - IFSC 2012) A receita obtida pela venda 

de um determinado produto é representada pela 
função     R(x) = – x2 + 100x, onde x é a quantidade 
desse produto. O gráfico da referida função é 
apresentado abaixo.  

 

 
 

É correto afirmar que as quantidades a serem 
comercializadas para atingir a receita máxima e o 
valor máximo da receita são, respectivamente,  
(A) 50 e 2.000.    
(B) 25 e 2.000.    
(C) 100 e 2.100.    
(D) 100 e 2.500.    
(E) 50 e 2.500.    

11. (H23 - ESPCEX (AMAN) 2014) Uma indústria 
produz mensalmente x lotes de um produto. O 
valor mensal resultante da venda deste produto é 

 e o custo mensal da produção é 

dado por  Sabendo que o 
lucro é obtido pela diferença entre o valor 
resultante das vendas e o custo da produção, 
então o número de lotes mensais que essa 
indústria deve vender para obter lucro máximo é 
igual a   
(A) 4 lotes.     (D) 7 lotes.     
(B) 5 lotes.     (E) 8 lotes.  
(C) 6 lotes.     

 
12. (H21 - UECE 2017)  No plano, com o sistema de 

coordenadas cartesiano usual, o gráfico da 
função quadrática f(x) = ax2 + bx + c intersecta o 
eixo  no ponto (0,23) e atinge seu mínimo igual a 
7 quando x = 4.  
Nessas condições, a soma dos coeficientes  
a + b + c é igual a  
(A) 25.      (C) 21.    
(B) 16.      (D) 18.    
    

14. (H19) Um grupo de alunos do 3o ano pretende 
encomendar 100 camisetas ao custo unitário de 
R$ 18,00. O fabricante informou que a cada 
aumento 10 camisetas na encomenda o custo 
unitário da camiseta seria reduzido em R$ 1,00 até 
o limite de 150 camisetas. 
Seja x o número camisetas encomendadas e R(x) 
a receita do fabricante, em reais. 
 
A expressão que calcula a receita do fabricante 
em função do número x de camisetas 
encomendadas é 

(A)  . 

(B)  . 

(C)  . 

(D)  . 

(E)  . 

 
15. (H19 - FAAP) A água que está esguichando de um 

bocal mantido horizontalmente a 4 metros acima 
do solo descreve uma curva parabólica com o 
vértice no bocal. Sabendo-se que a corrente de 
água desce 1 metro medido na vertical nos 
primeiros 10 metros de movimento horizontal, 
conforme a figura a seguir. 
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De acordo com as informações dadas e essa 
figura, podemos afirmar que: 
(A)  y = –x2 + 4x + 10   
(B)  y = –x2 – 10x + 4   

(C)  y = + 10   

(D)  y = + 10x + 4   

(E)  y = + 4   

 
16. (H21 - ENEM 2017) A Igreja de São Francisco de 

Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar 
Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em 
Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A 
seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na 
entrada principal da capela. A Figura 2 fornece 
uma vista frontal desta abóbada, com medidas 
hipotéticas para simplificar os cálculos. 

 

 
Qual a medida da altura  em metro, indicada na 
Figura 2?  

(A)  

(B)  

(C)  

(D)    

(E)     

 
17. (H21 - FGV 2017) Um fazendeiro dispõe de 

material para construir  metros de cerca em 
uma região retangular, com um lado adjacente a 
um rio. 
Sabendo que ele não pretende colocar cerca no 
lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima 
da superfície que conseguirá cercar é:  
(A) 430 m2.    
(B) 440 m2.    
(C) 460 m2.    
(D) 470 m2.    
(E) 450 m2.    

 
18. (H21 - Unisinos 2016)  Os alunos de uma escola 

irão fretar um ônibus com 50 lugares para um 
passeio ao jardim zoológico. Cada aluno deverá 
pagar R$ 40,00 mais R$ 2,00 para cada lugar 
vago.  
Para que quantidade de passageiros a empresa 
terá receita máxima?   
(A) 35.     
(B) 37.     
(C) 39.     
(D) 43.     
(E) 45. 

 
19. (H21 - UEM 2016 - ADAPTADA)  Uma pequena 

relojoaria vende 18 relógios quando o preço 
unitário é de R$ 60,00 porém percebeu-se que, a 
cada  que o preço do relógio diminui, a 
relojoaria vende 3 relógios a mais.  
A relojoaria terá receita máxima se o preço 
unitário de cada relógio for 
(A) R$ 30,00. 
(B) R$ 33,00. 
(C) R$ 36,00. 
(D) R$ 39,00. 
(E) R$ 42,00. 

 
20. (H21 - ESPM 2017) O lucro de uma pequena 

empresa é dado por uma função quadrática cujo 
gráfico está representado na figura abaixo: 
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Podemos concluir que o lucro máximo é de:  
(A) R$ 1.280,00.    
(B) R$ 1.400,00.    
(C) R$ 1.350,00.    
(D) R$ 1.320,00.    
(E) R$ 1.410,00.    

 
21. (H21 - ESC. NAVAL 2014) Um restaurante a quilo 

vende 200 quilos de comida por dia, a 40 reais o 
quilo. Uma pesquisa de opinião revelou que, a 
cada aumento de um real no preço do quilo, o 
restaurante perde 8 clientes por dia, com um 
consumo médio de 500 gramas cada. 
Qual deve ser o valor do quilo de comida, em reais, 
para que o restaurante tenha a maior receita 
possível por dia?  
(A) 52. 
(B) 51. 
(C) 46. 
(D) 45. 
(E) 2. 

 
22. O diretor de uma orquestra percebeu que, com  

o preço do ingresso a R$ 9,00, em média  
300 pessoas assistem aos concertos e que, para 
cada redução de R$ 1,00 no preço dos ingressos, 
o público aumenta de 100 espectadores. Sendo 
assim, qual deve ser o preço do ingresso para que 
a receita seja máxima?  
(A) R$ 9,00   
(B) R$ 8,00   
(C) R$ 7,00   
(D) R$ 6,00   
(E) R$ 5,00   

 
23. (H21) A temperatura, em graus Celsius, de um 

objeto armazenado em determinado local é 

modelada pela função , com x 

dado em horas. 
O intervalo de tempo em que a temperatura do 
objeto é superior a 19,6 °C é de aproximadamente 
(A) 2h.    (D) 5h. 
(B) 3h.    (E) 6h. 
(C) 4h. 
  

 
GABARITOS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
E C E B C C B D C B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D C E D B D E C E A 
21 22 23 24 25      
B C D D C      
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