
     

 

 

 

 

 

 

LISTA DE REVISAO 
 
01. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função 

real do 1º grau f(x). 
 
A expressão algébrica que 
define a função inversa de 
f(x) é  

   
 
 
 
 
 

02. Dada 
2f(x) x 2x 5,    o valor de f(f( 1))  é:  

   

03. Sejam f(x) 2x 1   e g(x) 3x 1.   Então 

f(g(3)) g(f(3))  é igual a:  

   
04. Sejam f(x) = 2x - 9 e g(x) = x2 + 5x + 3. A soma dos valores 

absolutos das raízes da equação     f g x g x é igual a  

05. Sabe-se que a função 
x 3

f(x)
5


  é invertível. Assim, 

1f (3)
 é   

 06. Dada a função bijetora  
3x 2

f(x) , D(f) 1 ,
x 1


  


¡  o 

domínio de 
1f (x)

 é  
   

07. O número mensal de passagens de uma determinada 

empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes 
condições: em janeiro foram vendidas 33 000 passagens; em 
fevereiro, 34 500; em março, 36 000. Esse padrão de 
crescimento se mantém para os meses subsequentes.Quantas 
passagens foram vendidas por essa empresa em julho do 
ano passado?  
   

08. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um 

jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente 
são formadas sete colunas com as cartas. A primeira coluna tem 
uma carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem três cartas, 
a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima 
coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que 
são as cartas não utilizadas nas colunas.A quantidade de 
cartas que forma o monte é  
   

09. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos 

diários para o condicionamento de um maratonista que se 
recupera de uma contusão: 

- primeiro dia – corrida de 6 km;  

- dias subsequentes - acréscimo de 2 km  à corrida de cada dia 

imediatamente anterior. 

O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 km.  

O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro 
ao último dia, em quilômetros, corresponde a:  
   

10. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca 

se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos 

aumenta progressivamente, afinal, correr traz inúmeros 
benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte 
que não exige um alto investimento financeiro. 
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Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 
3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, 
a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista 
autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no 
máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Se o 
atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento 
estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar 
que esse planejamento de treino só poderá ser executado em, 
exatamente,  
   

11. Admita a realização de um campeonato de futebol no qual 

as advertências recebidas pelos atletas são representadas 
apenas por cartões amarelos. Esses cartões são convertidos em 
multas, de acordo com os seguintes critérios: 
- os dois primeiros cartões recebidos não geram multas; 
- o terceiro cartão gera multa de R$ 500,00; 
- os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre 

acrescidos de R$ 500,00 em relação ao valor da multa anterior. 
 

Na tabela, indicam-se as multas relacionadas aos cinco 
primeiros cartões aplicados a um atleta. 
 

Cartão amarelo 
recebido 

Valor da multa (R$) 

1º – 

2º – 

3º 500 

4º 1.000 

5º 1.500 
 

Considere um atleta que tenha recebido 13 cartões amarelos 
durante o campeonato. 
O valor total, em reais, das multas geradas por todos esses 
cartões equivale a:  
   

12. Os valores das prestações mensais de certo financiamento 

constituem uma P.A. crescente de 12 termos. Sabendo que o 
valor da 1ª prestação é R$ 500,00 e o da 12ª é R$ 2.150,00, 
pode-se concluir que o valor da 10ª prestação será igual a  
   

13. Em uma progressão aritmética, a soma nS  de seus n 

primeiros termos é dada pela expressão 
2

nS 5n 12n,   com 

n . ¥  A razão dessa progressão é  
   

14. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns 

dias da seguinte maneira: no primeiro dia, pedalará 60 km;  no 

segundo dia, a mesma distância do primeiro mais r km;  no 

terceiro dia, a mesma distância do segundo mais r km;  e, 

assim, sucessivamente, sempre pedalando a mesma distância 

do dia anterior mais r km.  No último dia, ele deverá percorrer 

180 km,  completando o treinamento com um total de 

1560 km.  

A distância r  que o ciclista deverá pedalar a mais a cada 

dia, em km,  é  
   

15. Os números 1a 5x 5,   2a x 14   e 3a 6x 3   estão 

em PA.A soma dos 3 números é igual a:  
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