
                                                                                      

 
 
 
 

 
01.  Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 
8,00 mais um custo variável de R$ 0,50 por unidade produzida. 
Sendo x o número de unidades produzidas: 
a) escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças. 
b) calcule o custo para 500 peças. 
 

02. O gráfico a seguir representa a posição de um carro em 
movimento numa estrada. Determine a posição do carro no instante 
7h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.O gráfico informa o custo mensal total (em reais) da produção de 
um solvente usado em indústrias químicas: Quanto pagará uma 
indústria que consumir um total de 150 litros de solvente? 
a) 610 
b) 625 
c) 650 
d) 675  
e) 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Seu Renato assustou-se com sua última conta de celular. Ela 
veio com o valor 250,00 (em reais). Ele, como uma pessoa que não 
gosta de gastar dinheiro à toa, só liga nos horários de descontos e 
para telefones fixos (PARA CELULAR JAMAIS!). Sendo assim a 
função que descreve o valor da conta telefônica é P = 31,00 + 0,25t, 
onde  P é o valor da conta telefônica, t é o número de pulsos, (31,00 
é o valor da assinatura básica, 0,25 é o valor de cada pulso por  
minuto).   Quantos pulsos seu Renato usou para que sua conta 
chegasse com este valor absurdo (250,00)?  
a) 492    b) 500    c) 876    d) 356   e) 24 horas 

 
05. (Enem 2011) O saldo de contratações no mercado formal no 
setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou 
alta. Comparando as contratações deste setor no mês de 
fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4 
300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com 
carteira assinada. 
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Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista 
seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. 
Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as 
quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, 
janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por 
diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades 
nesses meses é: 

a) y = 4 300x 
b) y = 884 905x 
c) y = 872 005 + 4 300x 
d) y = 876 305 + 4 300x 
e) y = 880 605 + 4 300x 
 
06. No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. 
Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, D e E) de planos 
telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo 
mensal das chamadas, conforme o gráfico. 

 
Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30,00 por mês com 
telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais 
vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa 
pessoa? 
a) A       b) B          c) C        d) D          e) E 
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES  7 e 8 
 

07. (Faap) 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: 
2. A temperatura a 1.500m de profundidade é: 
a) 70°C     b) 45°C         c) 42°C            d) 60°C     e) 67°C 
 

08. Encontrando-se uma fonte de água mineral a 46°C, a 
profundidade dela será igual a: 
a) 700 m    b) 600 m  c) 800 m  d) 900 m  e) 500 m 
 

09. gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de 
Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse 
número entre os anos considerados é linear. 

 
 
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos 
próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 
é 968, então o número de favelas em 2016 será 

a) menor que 1 150. 
b) 218 unidades maior que em 2004. 
c) maior que 1 150 e menor que 1 200. 
d) 177 unidades maior que em 2010. 
e) maior que 1 200. 
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