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MATEMÁTICA – Profº Waldemir 

FUNÇÃO DO 1° E 2° GRAUS 
 

 
 

01. (FGV) Uma fábrica de camisas tem um custo mensal dado por 
C=5000+15x, onde x é o número de camisas produzidas por mês. 
Cada camisa é vendida por R$25,00. 
Atualmente, o lucro mensal é de R$2000,00. Para dobrar esse lucro, 
a fábrica deverá produzir e vender mensalmente: 
a) o dobro do que produz e vende 
b) 100 unidades a mais do que produz e vende 
c) 200 unidades a mais do que produz e vende 
d) 300 unidades a mais do que produz e vende 
e) 50% a mais do que produz e vende 
 

02. (UFMG) Um estudante planejou fazer uma viagem de férias e 
reservou uma certa quantia em dinheiro para o pagamento de 
diárias. Ele tem duas opções de hospedagem: a Pousada A, com 
diária de R$ 25,00, e a Pousada B, com diária de R$ 30,00. Se 
escolher a Pousada A, em vez da Pousada B, ele poderá ficar três 
dias a mais de férias.Nesse caso, é CORRETO afirmar que, para o 
pagamento de diárias, esse estudante reservou 
a) R$ 300,00. c) R$ 350,00      e) R$ 570,00. 
b) R$ 600,00. d) R$ 450,00.   
 

03. (Cesgranrio) O valor de um carro novo é de R$9.000,00 e, com 
4 anos de uso, é de R$4.000,00. Supondo que o preço caia com o 
tempo, segundo uma linha reta, o valor de um carro com 1 ano de 
uso é: 
a) R$8.250,00 c) R$7.750,00 e) R$7.000,00 
b) R$8.000,00 d) R$7.500,00   
 

04. (UNIRIO) Marta vai se casar e N amigas suas resolveram 
comprar-lhe um presente no valor de R$ 300,00, cada uma delas 
contribuindo com a quantia de X reais. Na hora da compra, 
entretanto, uma delas desistiu de participar e as outras tiveram, cada 
uma, um acréscimo de R$15,00 na quota inicialmente prevista.  
Assim, a afirmação correta é: 
a) N=4   c) X=R$ 45,00          e) N=6 
b) X=R$ 60,00  d) X=R$ 50,00   
 

05. (UFRRJ) Eduardo efetuou uma ligação telefônica para Goiânia, 
com tarifa normal e duração de 13,8 minutos, pagando pela ligação 
R$4,04. Se com a tarifa reduzida o minuto falado custa metade do 
preço da tarifa normal, podemos afirmar que o valor que mais se 
aproxima do valor pago por Eduardo por uma ligação para Goiânia 
com tarifa reduzida e duração de 13,1 minutos será de 
a) R$ 1,92.        c) R$ 8,08        e) R$ 1,98. 
b) R$ 2,02.        d) R$ 8,02.   
 

06. (Fgv) Uma função polinomial f do 1° grau é tal que f(3) = 6 e f(4) 
= 8. Portanto, o valor de f(10) é: 
a) 16 b) 17 c) 18 d) 19 e) 20 
 

07. (FAAP ) Um reservatório de água está sendo esvaziado para 
limpeza. A quantidade de água no reservatório, em litros, t horas 
após o escoamento ter começado é dada por:  V = 50 (80 - t)²  A 
quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas 
de escoamento é:  
a) 281.250 litros         c) 42.500 litros     e) 320.000 litros 
b) 32.350 litros         d) 38.750 litros   
 

08. (PUCCAMP ) 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?  
a) 2,5  b) 5  c) 7  d) 10  e) 25 
 

09. (UFPE ) Os alunos de uma turma resolveram comprar um 
presente custando R$ 48,00 para o professor de Matemática, 
dividindo igualmente o gasto entre eles. Depois que 6 alunos se 
recusaram a participar da divisão, cada um dos alunos restantes 
teve que contribuir com mais R$ 0,40 para a compra do presente. 
Qual a percentagem de alunos da turma que contribuíram para a 
compra do presente?  

a) 85%  b) 65%  c) 60%  d) 80%  e) 75% 
 

10. (FUVEST) No segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , toma-se um ponto B de forma que 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅
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11. Medições realizadas mostram que a temperatura no interior da 
terra aumenta, aproximadamente, 3°C a cada 100m de 
profundidade. Num certo local, a 100m de profundidade, a 
temperatura é de 25°C. Nessas condições, podemos afirmar que a 
temperatura a 1.500m de profundidade é: 
a) 70°C  b) 45°C   c) 42°C    d) 60°C  e) 67°C 
 

12. Na figura temos os gráficos das funções f e g. Se f(x)=2x², então 
g(3) vale: 
a) 6    
b) 8    
c) 10    
d) 12    
e) 14 
 
 
 
13.Para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados usa-se 

a fórmula: 𝐶 =  
5 ( 𝐹−32 )

9
 ,onde F é o número de graus Fahrenheit e C 

é o número de graus centígrados. 
a) Transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit. 
b) Qual a temperatura (em graus centígrados) em que o número de 
graus Fahrenheit é o dobro do número de graus centígrados? 
 

14. O diretor de uma orquestra percebeu que, com o ingresso a 
R$9,00 em média 300 pessoas assistem aos concertos e que, para 
cada redução de R$1,00 no preço dos ingressos, o público aumenta 
de 100 espectadores. Qual deve ser o preço para que a receita seja 
máxima? 
a) R$ 9,00 c) R$ 7,00 e) R$ 5,00 
b) R$ 8,00 d) R$ 6,00  
 

15. Um veículo foi submetido a um teste para a verificação do 
consumo de combustível. O teste consistia em fazer o veículo 
percorrer, várias vezes, em velocidade constante, uma distância de 
100km em estrada plana, cada vez a uma velocidade diferente. 
Observou-se então que, para velocidades entre 20km/h e 120km/h, 
o consumo de gasolina, em litros, era função da velocidade, 
conforme mostra o gráfico seguinte. 
   

  
Se esse gráfico é parte de uma parábola, quantos litros de 
combustível esse veículo deve ter consumido no teste feito à 
velocidade de 120km/h? 
a) 20 b) 22 c) 24 d) 26 e) 28 
  
 


