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PROFESSOR: ANTÔNIO ANDRADE/ ALLAN KARDEC/ DIEGO VIUG
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Questão 01
Um técnico em informática cobra R$ 45,00 a visita e um adicional de R$ 80,00 por hora
de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora.

a) Quanto o técnico receberia por um serviço de 2,5 h?

b) Dispondo-se de R$ 400,00, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4
horas?

c) Qual é a lei da função que representa o valor v, em reais, de um serviço de x horas
feito pelo técnico? Esboce o gráfico dessa função.

Questão 02
um hotel  oferece  a  seus  hóspedes  duas  opções  para  uso  da  rede  wi-fi  no  acesso  à
internet:

1ª) Pagamento de uma taxa fixa de R$ 18,00 por dia com acesso ilimitado.

2ª) Cobrança de R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da
hora (minuto).

a) Escreva, para cada opção oferecida, a lei da função que relaciona o preço p, em reais,
pago por esse serviço, em função do tempo t (com 0 < t < 24), em horas de acesso.

b) Se escolher a 1ª opção, quanto pagará a mais um cliente que usou a rede por 5 horas
em certo dia, na comparação com a 2ª opção?



c) Por quanto tempo de uso diário da rede wi-fi seria indiferente a escolha de qualquer
um dos planos?

Questão 03
Uma caixa-d'água, de volume 21 m³, inicialmente vazia, começa a receber água de uma
fonte à razão de 15 litros por minuto. Lembre-se de que 1 m³ equivale a 1 000 litros.

a) Quantos litros de água haverá na caixa após meia hora?

b) Após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume (y) de água na caixa, em

litros?

c) Após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume (y) de água (em litros)

necessário para preencher completamente a caixa?

d) Em quanto tempo a caixa estará cheia?

Questão 04
Faça os gráficos das funções de ℝ em ℝ dadas por:

a) y=x+1 b) y=−2 x+4 c) y=3 x+2 d) y=−x –2

e) y=
5
2

f) y=−1

Questão 05
Construa o gráfico de cada uma das funções afim, de ℝ em ℝ , dadas pelas leis:

a) y=2 x b) y=−3 x c) y=
1
2
x d) y=−x

Após construir os quatro gráficos, é possível identificar uma propriedade comum a todos.
Qual é essa propriedade?

Questão 06
Uma reta passa pelos pontos (-1, 5) e (2, -4). Qual é a lei da função representada por
essa reta?



Questão 07
Qual é a equação da reta que passa pelos pontos (-4, 2) e (2, 5)?

Questão 08
Obtenha, em cada caso, a lei da função cujo gráfico é mostrado a seguir.

Questão 09
Em uma corrida de táxi é cobrado um valor fixo, conhecido como bandeirada, acrescido
de outro valor que depende do número de quilômetros rodados. Sabendo que a corrida de
10 km custou R$ 48,80 e outra de 25 km custou R$ 111,80, determine o valor cobrado
por uma corrida de 18 km.

Questão 10
Considere uma função f, cujo domínio é [0, 6], representada no gráfico a seguir.



a) f (12 ) b) f (3) c) f (112 )

Questão 11
Na  figura  estão  representados  os  gráficos  de  duas  funções f :ℝ→ℝ e g :ℝ→ℝ

definidas por f (x)=2 x+3 e g(x)=ax+b . Calcule o valor de g(8) .

Questão 12
Um  vendedor  recebe  um  salário  fixo  e  mais  uma  parte  variável,  correspondente  à
comissão  sobre  o  total  vendido  em  um  mês.  o  gráfico  seguinte  informa  algumas
possibilidades de salário (y) em função das vendas (x).



a) Encontre a lei da função cujo gráfico é essa reta.

b) Qual é a parte fixa do salário?

c) Alguém da loja disse ao vendedor que, se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário
também dobraria. isso é verdade? Explique.

Questão 13
Em cada caso,  determine o ponto de interseção das retas  r e  s que representam as
funções f e g de setR em setR dadas por:

a) f (x)=3 x e g(x)=x+2

b) f (x)=−x+3 e g(x)=2x−6

c) f (x)=x+2 e g(x)=x−4

Questão 14
Em um restaurante cobra-se R$ 3,25 por 100 g de comida.

a) Qual é o preço pago por alguém que se servir de 300 g de comida? E por quem se
servir do dobro?

b)  Qual  é  a  lei  da  função  que  relaciona  o  valor  pago  (y),  em reais,  e  o  número  de
quilogramas consumidos (x)? Esboce seu gráfico.

c) Raul almoçou nesse restaurante e pagou R$ 17,55 pela comida. De quantos gramas ele
se serviu?

Questão 15
O gráfico abaixo mostra a evolução da massa (m) de um mamífero, em quilogramas, nos
primeiros meses de vida.



a) Com quantos quilogramas esse mamífero nasceu?

b) Qual era a sua massa com 2 meses de vida?

c) Mantida essa tendência até o 5o mês, qual seria a massa do mamífero com 4,5 meses
de vida?

Questão 16
Em 31/12/2009 uma represa continha 500 milhões de metros cúbicos de água. Devido à
seca, a quantidade de água armazenada nessa represa vem decrescendo, ano a ano, de
forma linear, chegando, em 31/12/2017, a 250 milhões de metros cúbicos de água. Se
esse comportamento se mantiver nos anos seguintes, determine:

a) quantos metros cúbicos de água a represa terá em 31/12/2021.

b) quantos metros cúbicos de água a represa terá em 30/6/2022.

c) em que data (mês e ano) a represa ficaria vazia.

Questão 17
A valorização anual do preço (em reais) de um quadro é constante. Seu preço atual é R$ 4
500,00. há quatro anos, o quadro custava R$ 3 300,00. Qual será o seu preço daqui a
cinco anos?

Questão 18
O custo C, em milhares de reais, de produção de x litros de certa substância é dado por
uma função afim, com x≥0 , cujo gráfico está representado abaixo.

a) O que o ponto (0, 4) pertencente à reta indica?

b) Qual é o custo de produção de 1 litro dessa substância?



c) O custo de R$ 7 000,00 corresponde à produção de quantos litros dessa substância?

Questão 19
Determine os valores dos coeficientes angulares e lineares (a e b, respectivamente) das
retas seguintes.

Questão 20
No gráfico seguinte está representado o volume de petróleo, em litros, existente em um
reservatório  de  26  m³  inicialmente  vazio,  em  função  do  tempo,  em  horas,  de
abastecimento do reservatório.

a) Determine a taxa média de variação do volume em relação ao tempo.

b) Determine os coeficientes angular e linear dessa reta.

c) Qual é a equação dessa reta?

d) Em quanto tempo o reservatório estará cheio?



Gabarito

01)

02)

03)



04)

05)

A propriedade é: todas as retas passam pela origem (0, 0).



06)
y=−3 x+2

07)

y=
1
2
x+4

08)

a) y=−3 x b) y=3 x+4 c) y=
11
3

09)
R$ 82,40

10)
a) 1 b) 2 c) 3,5

11) 7

12)
a) y = 0,04x + 900

b) R$ 900,00

c) Não, pois a parte fixa não dobra.

13)
a) (1, 3)

b) (3, 0)

c) Não existe ponto em comum; as retas r e s são paralelas.

14)
a) R$ 9,75; R$ 19,50.

b) y = 32,5x



c) 540 g

15)
a) 37,5 kg b) 62,5 kg c) 93,75 kg

16)
a) 125 milhões de m³.

b) 109,375 milhões de m³.

c) Dezembro de 2025.

17)
R$ 6.000,00

18)
a) R$ 4 000,00 é o custo fixo da empresa, que independe da quantidade produzida.

b) R$ 150,00

c) 20 litros.

19)



20)
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