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LISTA I – MATEMÁTICA BÁSICA 

 
1) (UERJ) Os anos do calendário chinês, um dos mais antigos que a história registra, começam 

sempre em uma lua nova, entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro do calendário gregoriano. Eles 
recebem nomes de animais, que se repetem em ciclos de doze anos. A tabela abaixo apresenta o 

ciclo mais recente desse calendário. 

 
 
 

Admita que, pelo calendário gregoriano, uma determinada cidade chinesa tenha sido fundada em 21 
de junho de 1089 D.C., ano da serpente no calendário chinês. Desde então, a cada 15 anos, seus 

habitantes promovem uma grande festa de comemoração. Portanto, houve festa em 1104, 1119, 
1134, e assim por diante. Determine, no calendário gregoriano, o ano do século XXI em que a 

fundação dessa cidade será comemorada novamente no ano da serpente. 

 
 

 
 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 



 

 
 

2) (UERJ) Observe a equação química que representa a fermentação do açúcar: 

 
Uma das formas de equilibrar essa equação é igualar, em seus dois membros, as quantidades de 

átomos de cada elemento químico. Esse processo dá origem ao seguinte sistema linear: 















zy2x6

z6x12

z2yx6

. 

Determine o conjunto-solução do sistema e calcule os menores valores inteiros positivos de x, y e z 
que formam uma das soluções desse sistema. 

 
3.(ENEM)Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, 

decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 
810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que 

cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas 

peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. 

Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir 

A) 105 peças. 

B) 120 peças. 

C) 210 peças. 

D) 243 peças. 

E) 420 peças. 

 

4(ENEM))Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a 

técnica de decomposição em fatores primos. Um número N  é dado pela expressão x y z2 5 7 ,   na 

qual x,  y  e z  são números inteiros não negativos. Sabe-se que N  é múltiplo de 10  e não é múltiplo 

de 7.  
 

O número de divisores de N,  diferentes de N,  é  

(A) x y z      

(B) (x 1) (y 1)       

(C) x y z 1       

(D) (x 1) (y 1) z        

(E) (x 1) (y 1) (z 1) 1          

 

5.(ENEM).O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano 

serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão 

noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há 
alguns critérios para a distribuição dos ingressos: 

a) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão; b) todas as escolas contempladas 

deverão receber o mesmo número de ingressos; c) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os 
ingressos serão distribuídos). 

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios 
estabelecidos, é 



A) 2. 

B) 4. 

C) 9. 

D) 40. 

E 80. 

6)A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem 

exposição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma: 

 

• 600 BTU/h por m2, considerando-se até duas pessoas no ambiente; 
• para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h; 

• acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. 
Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 m 

x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. 

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  
 

(A) 12 000.        (B) 12 600.      (C) 13 200.      (D) 13 800.       (E) 15 000.    
 

7)Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por 

exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 
litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 
Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não 

ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica?  
 

(A) 24 litros      (B) 36 litros     (C) 40 litros      (D) 42 litros     (E) 50 litros    

 
8)O Índice de Massa Corporal (IMC) é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo 

representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos 
podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta  o Índice de Adiposidade Corporal (IAC) 

como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do 

quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo- se que, em mulheres, a 
adiposidade normal está entre 19% e 26%.  

 

 

Uma jovem com 2IMC 20 kg/m , 100 cm de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea 

resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a 

atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é  

(Use 3 1,7 e 1,7 1,3 )  

 



 

a) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%.    
b) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%.    

c) manter seus níveis atuais de gordura.    
d) aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%.    

e) aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%.    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

LISTA II – REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA  

 

1) Uma fábrica engarrafa 3000 refrigerantes em 6 horas. Quantos horas levará para engarrafar 4000 
refrigerantes? 

 

2) Quinze homens constroem um grande muro em 100 dias. Desejando-se fazer o mesmo trabalho 
em 60 dias, quantos homens serão necessários? 

 
3) Num livro de 270 páginas, há 40 linhas em cada página. Se houvesse 30 linhas, qual seria o 

número de páginas desse livro?  

 
4) Se gato e meio come rato e meio em minuto e meio, em quanto tempo um gato come dois ratos? 

                                                                                              
5) Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários 

para que sejam feitas 1080 camisas em 12 dias? 
 

6) Em sete dias, 40 cachorros consomem 100 kg de ração. Em quantos dias 15 cachorros consumirão 

75 Kg de ração? 
 

7) (UFRS)  Um ciclista percorre 150 Km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria 
uma viagem de 400 Km, pedalando 4 horas por dia? 

 

 
8) Um robô, trabalhando oito horas por dia, durante 10 dias, efetua 7500 pontos de solda em uma 

estrutura metálica. Quantas horas o robô deve trabalhar para efetuar 6000 pontos de solda em 4 
dias? 

                                                                                           
9) Um casa é construída em 6 dias por 20 operários, que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 

12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa?   

 
 

10)Cinco mergulhadores retiram 30 peças do fundo do mar em seis dias, mergulhando 8 horas por 
dia cada um. Quantos dias, com 12 horas de mergulho por dia, serão necessários para 4 

mergulhadores retirarem 90 dessas peças ?   

11)( Unimep SP ) Se dois gatos comem dois ratos em dois minutos, para comer 60 ratos em 30 
minutos são necessários:  

a) 4 gatos            b) 3 gatos    c) 2 gatos      d) 5 gatos       e) 6 gatos  

12)  Em 6 dias, 6 galinhas botam 6 ovos. Quantos ovos botam 12 galinhas em 12 dias?  

13) Se 5 gatos pegam 5 ratos em 5 minutos, 100 gatos pegam 100 ratos em quantos minutos ? 

14) ( CEFETQ ) Quinze operários trabalhando oito horas por dia, em 16 dias, constroem um muro de 
80 metros de comprimento. Em quantas horas por dia, 10 operários construirão um muro de 90 

metros de comprimento, da mesma altura e espessura do anterior, em 24 dias ?  

15) ( CEFETQ ) Em um laboratório de Química, trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de 

trabalho diário, 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 
600 frascos da mesma substância, com 10 horas de trabalho por dia ?  

a) 30             b) 40            c) 45                d) 50   



 

 

LISTA III – CONJUNTOS 

 
1)  Numa escola de     alunos,     deles estudam           ,     estudam        e    deles 

estudam as duas matérias. Pergunta-se: 

a)  Quantos alunos estudam apenas Matemática? 
b)  Quantos alunos estudam apenas Física? 

c)  Quantos alunos estudam Matemática ou Física? 
d)  Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? 

2)  Numa pesquisa de mercado, verificou-se que     pessoas usam os produtos   ou  . O produto   

é usado por     pessoas e     pessoas usam os dois produtos ao mesmo tempo. Quantas pessoas 

usam o produto  ? 

3)  (FAAP)  Uma prova era constituída de dois problemas. Sabe-se que     alunos acertaram 

somente um dos problemas,     acertaram o segundo,     alunos acertaram os dois e     erraram 

o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? 

 
4)  (UNIT)  Em uma pesquisa realizada numa escola verificou-se que     alunos consomem 

         ,     consomem                    e    alunos consomem os dois refrigerantes.  

Sabendo-se que     pessoas foram consultadas, quantos alunos não consomem nenhum, destes dois 

refrigerantes? 

5)  (PUC )  Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações de:       , 

        e            . Para isto, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada 

     pessoas consultadas: 

    leram A Moreninha.                leram Helena. 

    leram Senhora.                       leram A Moreninha e Helena. 

    leram A Moreninha e Senhora.             leram Senhora e Helena. 

    leram as três obras.                       Calcule: 

 

a)  O número de pessoas que leram apenas uma das três obras. 

b)  O número de pessoas que não leram nenhuma das três obras. 

c)  O número de pessoas que leram duas ou mais obras. 

 
6) (ENEM) Uma enquete intitulada "O que mais falta no seu celular?" foi  realizada em um site da 

internet, apresentando o seguinte resultado:  

 
Touch Screen 44          TV 97            WIFI 37                 TV e Touch Screen 10        Nenhum 15 

WIFI e Touch Screen 15       WIFI e TV 18         WIFI e TV e Touch Screen 5  
Quantos internautas responderam a enquete? 



7) Um trem viaja com 242 passageiros, dos quais: 

 
96 eram brasileiros,  64 eram homens, 47 eram fumantes,  51 eram homens brasileiros,  25 eram 

homens fumantes,  36 eram brasileiros fumantes, 20 eram homens brasileiros fumantes.  
 

a) Qual o numero de mulheres brasileiras não fumantes?  
b) Qual o numero de homens fumantes não brasileiros?  

c) Qual o numero de mulheres não brasileiras não fumantes? 

 
 
8) As marcas de cerveja mais consumidas em um bar, num certo dia, foram     e  . Os garçons 

constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela. 
 

marcas 

consumidas 

   de 

consumidores       

      

     

  e      

  e      

  e      

    e      

outras    

    
a)  Quantos beberam cerveja no bar, nesse dia? 
b)  Entre os consumidores de        , quantos beberam apenas duas dessas marcas? 

c)  Quantos não consumiram a cerveja  ? 

d)  Quantos não consumiram a marca   nem a marca  ? 

9)  (UFF)  Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados tomaram o campo de concentração nazista 
e de lá resgataram     prisioneiros. Destes,     estavam com sarampo,     com tuberculose e     

não tinham nenhuma dessas duas doenças. Qual o número de prisioneiros com as duas doenças? 

 
10) ( EFOMM)  O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose 

e 60% contra cinomose. Determine o porcentual de animais que foram vacinados contra as duas 

doenças.   
 

11)  Num grupo de    esportistas,    jogam vôlei,    jogam vôlei e       ,    jogam xadrez e 

tênis,    jogam vôlei e tênis,    jogam as três modalidades. O número de pessoas que jogam xadrez 

é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Pergunta-se: 
  

a)  quantos jogam tênis e não jogam vôlei? 

b)  quantos jogam xadrez ou tênis e não jogam vôlei? 
c)  quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? 

12)  (UFRJ)  Uma amostra de     caixas de pílulas anticoncepcionais fabricadas pela Nascebem S.A 

foi enviada para a fiscalização sanitária. No teste de qualidade,    foram aprovadas e    reprovadas, 

por conterem pílulas de farinha. No teste de quantidade,    foram aprovadas e    reprovadas, por 

conterem um número menor de pílulas que o especificado. O resultado dos dois testes mostrou que 
   caixas foram reprovadas em ambos os testes. Quantas caixas foram aprovadas em ambos os 

testes? 

 

 



13)  (UNIRIO)  Numa pesquisa para se avaliar a leitura de três revistas  ,   e  , descobriu-se que 

   pessoas, lêem, pelo menos, uma das revistas,    pessoas lêem somente uma delas e    pessoas 

lêem duas das três revistas. Assim sendo, o número de pessoas mais bem informadas dentre as    é: 

(A)     (B)  5    (C)  12    (D)  2       (E)  37 

14) (ENEM) Numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês, 45% 

falam espanhol e 30% deles não falam nenhuma daquelas línguas. Se exatamente 49 funcionários 
falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é:  

 

A)180    B)140    C)210    D)165      E)127 
 

 
15)(ENEM) Se todo divórcio é também uma separação, mas nem toda separação é consideração um 

divórcio, qual dos diagramas abaixo melhor representa a relação entre o conjunto de divórcios (D) e o 
conjunto de separações (S)? 

 

 
 

16) (ENEM) A afirmação "Todo jovem que gosta de matemática adora esportes e festas" pode ser 
representada segundo o diagrama:M = { jovens que gostam de matemática }   E = { jovens que 

adoram esportes }F = { jovens que adoram festas } 

 

 

17)(ENEM) A vida na rua como ela é O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) realizou, em parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, 
tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que 
a maioria dessa população sabe ler e escrever (74%), que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, 
entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da 
pesquisa são apresentados nos quadros abaixo 
 



 
No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos 
de alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a decepção 
amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 

40% a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a 
probabilidade de que ela faça parte do conjunto interseção de P e Q é igual a: 

 
a) 12%.   b) 16%.      c) 20%       d) 36%.      e) 52%.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

LISTA IV – FUNÇÃO DO 1° GRAU  

 
1)  (UFF)  Certo dia, três mães deram a luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a 

segunda, trigêmeos e a terceira, somente um filho. Considere, para aquele dia, o conjunto das três 

mães, o conjunto das seis crianças e as seguintes relações: 

    A que associa cada mãe ao seu filho         A que associa cada filho a sua mãe.       A que associa 

cada criança ao seu irmão.   São funções: 

(A)  Somente a   (B)  Somente a        (C)  Somente a        (D)  Todas    (E)  Nenhuma 

2) (UERJ) Em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90.000 torcedores. Três portões 

foram abertos às 12 horas e até as 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. A 
partir desse horário, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos 

que definem o número de pessoas dentro do estádio em função do horário de entrada estão contidos 
no gráfico a seguir: 

 

Quando o número de torcedores atingiu 45.000, o relógio estava marcando 15 horas e: 

a) 20 min    b) 30 min       c) 40 min    d) 50 min 

3)  (UERJ)  A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico 

abaixo, por  pontos de uma mesma reta. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Quem comprar 20 unidades da mercadoria na promoção pagará por unidade em reais o equivalente 

a: 

 
 (A)  4 50  (B)  5 00        (C)  5 50     (D)  6 00 

 

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

Valor total de compras  

Quantidades de unidades 
compradas 



 

4) (ENEM) Três empresas de táxi, W, K e L estão fazendo promoções: a empresa W cobra R$ 2,40 a 
cada quilômetro rodado e com um custo inicial de R$ 3,00; a empresa K cobra R$ 2,25 a cada 

quilômetro rodado e uma taxa inicial de R$ 3,80 e, por fim, a empresa L, que cobra R$ 2,50 a cada 
quilômetro rodado e com taxa inicial de R$ 2,80. Um executivo está saindo de casa e vai de táxi para 

uma reunião que é a 5 km do ponto de táxi, e sua esposa sairá do hotel e irá para o aeroporto, que 

fica a 15 km do ponto de táxi. Assim, os táxis que o executivo e sua esposa deverão pegar, 
respectivamente, para terem a maior economia são das empresas:  

 
a) W e L       b) W e K                       c) K e L                     d) K e W                           e) K e K 

 
5) (Enem 2012) As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as 

quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do 

produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as 
quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas 

equações: QO = –20 + 4P e QD = 46 – 2P em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de 
demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os 

economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Para 

a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?      
 

a) 5      b) 11        c) 13        d) 23       e) 33 
 

 
6)  (UFF)  Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o     

                    .Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista           em 

     concluiu que o número     de mortes por semana, causada pela inalação de    , estava 

relacionado com o a concentração média    , em      , do     conforme o gráfico abaixo: os 
pontos       dessa relação estão sobre o segmento de reta da figura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nos dados apresentados, a relação entre   e   pode ser dada por: 
 
(A)                     (B)                        (C)                
 
(D)                      (E)             
 

7)(ENEM) Certo município brasileiro cobra a conta de água de seus habitantes de 

acordo com o gráfico. O valor a ser pago depende do consumo mensal em m3.Se um 
morador pagar uma conta de R$ 19,00, isso significa que ele consumiu: 

 
 

a) 16 m3 de água               b) 17 m3 de água                   c) 18 m3 de AGU 

d) 19 m3 de água               e) 20 m3 de água 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

   



8) (ENEM) Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de 

vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, 
conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-

se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas 
dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento 

realizado. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Qual a expressão algéb. que permite calcular o nível da água (y) em função do nº de bolas (x)? 
 

a) y = 30x           b) y = 25x + 20,2        c) y = 1,27x.              d) y = 0,7x.           e) y = 0,07x + 6. 

 
 

9) (ENEM) No quadro abaixo estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do 
valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do consumo de água (em m3) e de 

eletricidade (em kwh). Observe que, na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado 
por um certo fator. Já na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

a) Suponha que, no próximo mês, dobre o consumo de energia elétrica dessa residência. O novo 
valor da conta será de: 

 

 
a) R$ 55,23        b) R$ 106,46      c) R$ 802,00    d) R$ 100,00      e) R$ 22,90 

 
 

 

b) Suponha agora que dobre o consumo d’ gua. O novo valor da conta ser  de: 
a) R$ 22,90             b) R$ 106,46              c) R$ 43,82               d) R$ 17,40               e) R$ 22,52 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

10)(ENEM) Para convencer a população local da ineficiência da Companhia Telefônica Vilatel na 
expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico I, abaixo representado. A 

Companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico II, onde pretende justificar um grande 
aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas, efetivamente, 

200 novas linhas telefônicas. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Analisando os gráficos, pode-se concluir que: 
 

a) o gráfico II representa um crescimento real maior do que o do gráfico I. 

b) o gráfico I apresenta o crescimento real, sendo o II incorreto. 
c) o gráfico II apresenta o crescimento real, sendo o gráfico I incorreto. 

d) a aparente diferença de crescimento nos dois  decorre da escolha das diferentes escalas. 
e) os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. 

 

 
11)(Mack) Observando a tabela abaixo, referente aos valores cobrados por duas locadoras X e Y de 

veículos, é correto afirmar que, 

Locadora Taxa fixa Preço por quilômetro percorrido 

X R$ 50,00 R$ 1,20 

Y R$ 56,00 R$ 0,90 
 

 

a)  para exatamente 20 quilômetros percorridos, esses valores são iguais. 

b)  a partir de 20 quilômetros rodados, o custo total em X é menor do que em Y. 

c)  para X, o custo total é sempre menor. 

d)  a partir de 15 quilômetros rodados, o custo total em Y é menor do que em X. 

e)  até 32 quilômetros rodados, o custo total em X é menor do que em Y. 
  

 

   



12) Na cidade A, o valor a ser pago pelo consumo de água é calculado pela companhia de 

saneamento, conforme mostra o quadro a seguir. 

 

a) Represente algebricamente a lei de formação da função que descreve o valor a ser pago pelo 

consumo de água na cidade A. 

b) Para qual quantidade de água consumida, o valor a ser pago será maior na cidade B do que na 
cidade A? Apresente os cálculos realizados na resolução deste item. 

13) (Ufes ) Uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo e prevê uma venda de 20.000 

cópias. O custo fixo de produção do filme foi R$150.000,00 e o custo por unidade foi de R$20,00 (fita 
virgem, processo de copiar e embalagem). Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado por fita, para 

não haver prejuízo? 

 
a) R$ 20,00    b) R$ 22,50     c) R$ 25,00      d) R$ 27,50      e) R$ 35,00 

14) ( UFRJ ) Um videoclube propõe a seus clientes três opções de pagamento:  

Opção 1: R$ 40,00 de taxa de adesão anual mais R$ 1,20 por DVD alugado.  

Opção 2: R$ 20,00 de taxa de adesão anual mais R$ 2,00 por DVD alugado  
Opção 3: R$ 3,00 por DVD alugado, sem taxa de adesão.  

 

Um cliente escolheu a opção 2 e gastou R$ 56,00 no ano. Esse cliente escolheu a melhor opção de 

pagamento para o seu caso?Justifique sua resposta.  

15) (Ufpe ) Um provedor de acesso à Internet oferece dois planos para seus assinantes: 

 

Plano A - Assinatura mensal de R$8,00 mais R$0,03 por cada minuto de conexão. 

Plano B - Assinatura mensal de R$10,00 mais R$0,02 por cada minuto de conexão. 

Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? 

 

a) 160   b) 180       c) 200      d) 220      e) 240 

 

16)(ENEM) Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate 

propôs pacotes para que os fregueses escolhessem o que é melhor para si. 

Pacote 1: taxa de 40 reais por show.      Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por show. 

Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 shows, e 15 reais por cada show a mais. 
 

João assistirá a 7 shows e Maria, a 4. As melhores opções para João e Maria são, respectivamente, os 

pacotes: 

(A)    1 e 2.   (B)   2 e 2.     (C)   3 e 1.    (D)   2 e 1.          (E)    3 e 3. 



17) (ENEM) Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O 

custo total para fabricar uma quantidade q de produtos é dado por uma função, simbolizada por CT, 
enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade q também é uma função, 

simbolizada por FT. O lucro total (LT) obtido pela venda da quantidade q de produtos é dado pela 
expressão LT(q) = FT(q) - CT(q). Considerando-se as funções FT(q) = 5q e CT(q) = 2q + 12 como 

faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não 

ter prejuízo? 

A) 0      B) 1         C) 3          D) 4       E) 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA V – FUNÇÃO DO 2° GRAU 

1) (Puc) A trajetória de um projétil foi representada no plano cartesiano por  

   
   

  
 

 

  
, com uma unidade representando um quilômetro. A altura máxima que o projétil 

atingiu foi:     
 

(A)           (B)            (C)          (D)         

 
2) (UERJ)  Numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que 

permaneceu aceso durante toda sua trajetória. Considerando que a altura , em metros, alcançada 

por esse foguete, em relação ao nível do mar, é descrita por          
 

, em que   é o 

tempo em segundos após seu lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 14 

metros acima do nível do mar. O intervalo de tempo em segundos no qual o foguete emite luz é igual 
a:       

 

(A)    (B)    (C)      (D)   

 

3) (UERJ – Adapatada) O lucro mensal de uma empresa é dado por  L = - x2 + 30x - 5 , em que x é a 
quantidade mensal vendida. Qual o lucro mensal máximo possível?  

 

a) R$ 150,00  b) R$ 180,00  c) R$ 200,00  d) R$ 220,00 e) R$ 230,00 
 

 
4) (ENEM)Uma indústria produz mensalmente x lotes de um produto. O valor mensal resultante da 

venda deste produto é V(x) = 3x2 - 12x e o custo mensal da produção é dado por C(x) = 5x2- 40x - 

40. 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.    b) 5 lotes.       c) 6 lotes.      d) 7 lotes.      e) 10 lotes 
 

5)(ENEM) A relação entre a quantidade em oferta de determinado produto e o seu preço , quando 

este for x reais por unidade , dada pela equação q=x²+3x-70. Ja a procura por esse 
produto(quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar) , quando o preço for x reais , 

dada pela equação d=410-x. O equilíbrio no mercado ocorre quando q e d são iguais e desta forma 
este equilíbrio ocorre quando a quantidade é de:  

 

a)366   b)370     c)390    d)410     e)414 
 

6)(ENEM)A empresa SKY transporta 2400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Bienvenuto. 
A passagem custa 20 reais, e a empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o departamento 

de pesquisa estima que, a cada 1 real de aumento no preço da passagem, 20 pessoas deixarão de 
viajar pela empresa. Nesse caso, qual é o preço da passagem, em reais, que vai maximizar o 

faturamento da SKY? 

 
a) 75      b) 70      c) 60      d) 55      e) 50 

 
 

 

 
 

 
 



 

7)(ENEM)Uma única linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O número 
de passageiros y que comparecem diariamente para esse voo relaciona-se com o preço da passagem 

x , por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Quando o preço da passagem é R$ 200,00, 
comparecem  120 passageiros e, para cada aumento de R$ 10,00 no preço  da passagem, há uma 

redução de 4 passageiros. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo? 

 
a) R$ 220,00   b) R$ 230,00   c) R$ 240,00  d) R$ 250,00   e) R$ 260,00 

 

8) (ENEM) 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. Nessas 

condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros, é 

 

a) 1          b) 2                    c) 4           d) 5                         e) 6 

9) (UERJ-Adapatada)O movimento de um projétil, lançado para cima verticalmente, é descrito pela 
equação  = - 40 x2 + 200 x , onde y é a altura, em metros, atingida pelo projétil x segundos após o 

lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar corresponde, 
respectivamente, a: 

(A) 6,25 m, 5s    (B) 250 m, 0 s      (C) 250 m, 5s   (D) 250 m, 200 s 

(E) 10.000 m , 5s 

10)) A representação cartesiana da função é a parábola abaixo. Tendo em vista 

esse gráfico, podemos afirmar que: 

 

(A) a<0, b<0 e c>0    (B) a>0, b>0 e c<0    (C) a>0, b>0 e c>0   (D) a<0, b>0 e c<0 

(E) a<0, b>0 e c>0 
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11)(ENEM)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.   b) 6.   c) 9.     d) 10.    e) 14.  
 

 

12) (UERJ)Observe a função f, definida por: f (x) = x2 – 2kx + 29, para x  IR 

Se f (x) ≥ 4, para todo número real x, o valor mínimo da função f é 4. Assim, o valor positivo do 
parâmetro k é: 

 
a) 5                      b) 6                 c) 10                  d) 15 

 

13)(ENEM) 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. 

 

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 maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como 

A) muito baixa. 

B) baixa. 

C) média. 

D) alta. 

E) muito alta. 

14)(ENEM) Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de um desses casacos é de 

R$200,00, quando são vendidos 200 casacos. 

O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que, para cada desconto de R$2,00 no 

preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta de 5. 

A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco 

por um valor, em reais, pertencente ao intervalo 

A) [105,125[ 

B) [125,145[ 

C) [145,165[ 

D) [165,185[ 

E) [175,195[ 

 

 
15) (Enem)Uma agência de viagens vende pacote turísticos coletivos com destino a Fortaleza. Um 

pacote para 40 clientes custa R$ 2000,00 por pessoa e, em caso de desistência, cada pessoa que 
permanecer no grupo deve pagar mais R$ 100,00 por cada desistente do pacote de viagem. Dessa 

forma, para que essa agência obtenha lucro máximo na venda desse pacote de viagens, o número de 

pessoas que devem realizar a viagem é igual a: 
 

a) 30        b) 60      c) 45      d) 15      e) 90  

 

16) (ENEM)Uma empresa criou o modelo matemático L(x)=-100x²+1000×-1900 para representar 

o lucro diário obtido pela venda de certo produto, na qual x representa as unidades vendidas. O lucro 

máximo diário obtido por essa empresa é igual a: 

 

a) R$600,00  

b) R$700,00 

c) R$800,00 

d) R$900,00 

e) R$1.000,00 
 



 

17)(UFRRJ) O custo de produção de um determinado artigo é dado por C(x) = 3x2 – 15x + 21. Se 
a venda de x unidades é dada por V(x) = 2x2 + x, para que o lucro L(x) = V(x) – C(x) seja 

máximo, devem ser vendidas: 
 

a) 20 unidades            b) 16 unidades         c) 12 unidades            d) 8 unidades                   e) 4 

unidades 
 

 
18) (Enem)Uma agência de viagens vende pacote turísticos coletivos com destino a Fortaleza. Um 

pacote para 40 clientes custa R$ 2000,00 por pessoa e, em caso de desistência, cada pessoa que 
permanecer no grupo deve pagar mais R$ 100,00 por cada desistente do pacote de viagem. Dessa 

forma, para que essa agência obtenha lucro máximo na venda desse pacote de viagens, o número de 

pessoas que devem realizar a viagem é igual a: 
 

a) 30        b) 60      c) 45      d) 15      e) 90  

19) (FUVEST)Uma empresa criou o modelo matemático L(x)=-100x²+1000×-1900 para representar 

o lucro diário obtido pela venda de certo produto, na qual x representa as unidades vendidas. O lucro 

máximo diário obtido por essa empresa é igual a: 

 

a) R$600,00 b) R$700,00  c) R$800,00  d) R$900,00  e) R$1.000,00 
 

20) (ENEM) O custo de produção de um determinado artigo é dado por C(x) = 3x2 – 15x + 21. Se 

a venda de x unidades é dada por V(x) = 2x2 + x, para que o lucro L(x) = V(x) – C(x) seja 
máximo, devem ser vendidas: 

 
a) 20 unidades     ) 16 unidades         c) 12 unidades       d) 8 unidades                   e) 4 unidades 

 

21) (UERJ) Observe a função f, definida por: f (x) = x2 – 2kx + 29, para x  IR. Se f (x) ≥ 4, 

para todo número real x, o valor mínimo da função f é 4. Assim, o valor positivo do parâmetro k é: 
 

a) 5                                      b) 6                                       c) 10                                        d) 15 
 

22) (UERJ) Um triângulo equilátero possui perímetro P, em metros, e área A, em metros quadrados. 
Os valores de P e A variam de acordo com a medida do lado do triângulo. Desconsiderando as 

unidades de medida, a expressão Y = P - A indica o valor da diferença entre os números P e A. O 

maior valor de Y é igual a: 

a) 32                                  b) 33                             c) 34                       d) 36  

 

23)  (UERJ)  Numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que 
permaneceu aceso durante toda sua trajetória. Considerando que a altura , em metros, alcançada 

por esse foguete, em relação ao nível do mar, é descrita por   10  5   
2
, em que   é o 

tempo em segundos após seu lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 14 

metros acima do nível do mar. O intervalo de tempo em segundos no qual o foguete emite luz é igual 
a: 

 

(A)                (B)             (C)              (D)   

 

 
 

 

 
 

 



 

 
24) (ENEM) A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo custo de fabricação é dado 

pela equação de uma reta crescente, com inclinação dois e de variável x.  Se não tivermos nenhum 
produto produzido, a despesa fixa é de R$ 7,00 e −2x2 + 229,76x − 441,84 é a função venda de 

cada unidade x. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, 

caiu em 12% o custo da produção de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da 
empresa pode ser expressa como:  

 
a) L(x) = −2x2 + 228x − 448,00       b) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,84      

c) L(x) = −2x2 + 228x − 441,84       d) L(x) = −2x2 + 229,76x − 441,84   
e) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,96  

 

25) (Enem) Uma pesquisa foi realizada para tentar descobrir, do ponto de vista das mulheres, qual é 
o perfil da parceira ideal procurada pelo homem do séc. XXI. Alguns resultados estão apresentados 

no quadro abaixo. Se a pesquisa foi realizada com 
300 mulheres, então a quantidade delas que acredita 

que os homens odeiam ir ao shopping e pensa que 

eles preferem que elas façam todas as tarefas da 
casa é: 

 
 

 
a) inferior a 80      

 

b) superior a 80 e inferior 100 
 

c) superior a 100 e inferior 120 
 

d) superior a 120 e inferior a 140                 

 
e) superior a 140 

 
 

26) (UERJ) Em uma escola circulam dois jornais: Correio do Grêmio e O Estudante. Em relação à 

leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que: 
 

• 10% não leem esses jornais; 
• 520 leem o jornal O Estudante; 

• 440 leem o jornal Correio do Grêmio. 
 

Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais 

 

27)(ENEM)Numa escola com 1 200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o 
conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol.Nessa pesquisa 

constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer 
um desses idiomas.Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele 

não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? 

 
   a)1\2         b)5\8        c) 1\4      d)5\6          e) 5\14 

 
 

 
 


