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Assunto: Função do 2º Grau 

 
 

01.Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição 

no espaço descrita em função do tempo (em segundos) pela 
expressão: h(t) = 12t - 2t2, onde h é a altura atingida em 
centímetros .Em que instante t o grilo retorna ao solo? 
a)2 s 
b)4 s 
c)6 s 
d)8 s 
e)12 s 
 

02.Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição 

no espaço descrita em função do tempo (em segundos) pela 
expressão: h(t) = 12t - 2t2, onde h é a altura atingida em 
centímetros .Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo? 
a)6 cm 
b)12 cm 
c)18 cm 
d)20 cm 
e)36 cm 
 

03. Numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um 

foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda sua 
trajetória. Considere que a altura h, em metros, alcançada por 
este foguete, em relação ao nível do mar, é descrita por 

2tt510h  , em que t é o tempo, em segundos, após seu 

lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 
14 m acima do nível do mar. O intervalo de tempo, em segundos, 
no qual o foguete emite luz útil é igual a: 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 8  
 

04. Oscar arremessa uma bola de basquete cujo centro segue 

uma trajetória plana vertical de equação 2
7

8

7

1 2  xxy  na 

qual os valores de x e y são dados em metros. Oscar acerta o 
arremesso, e o centro da bola passa pelo centro da cesta, que 
está a 3 m de altura.Qual a distância do centro da cesta ao eixo 
y. 
a)3 m 
b)5 m 
c)7 m 
d)9 m 
e)12 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um 

muro retangular. Para os outros lados iremos usar 400 m de tela 
de arame, de modo a produzir uma área máxima. Qual a área 
deste terreno cercado? 
a)20.000 m^2 
b)30.000 m^2  
c)40.000 m^2 
d)60.000 m^2 
 
06.Uma bola ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, 

numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela 

equação h(t) = – 2t² + 8t   (t  0), onde t é o tempo medido em 
segundos e h(t) é a altura em metros da bola no instante t. 

Determine, após o chute. A altura máxima atingida pela bola: 
a)6 m 
b)8 m 
c)9 m 
d)10 m 
e)12 m 
 

07. 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[ 
 

08. 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 hrepresenta 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 o maior número possível de 
bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada 
como 
a) muito baixa. 
b) baixa. 
c) média. 
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d) alta. 
e) muito alta. 
 

09.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 
 

10. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para 

dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação 
na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 
000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 
350 000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 por km 
construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150 000,00. As 
duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos 
serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser 
contratada.Do ponto de vista econômico, qual equação 
possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria 
indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das 
propostas apresentadas? 
a) 100n + 350 = 120n + 150  
b) 100n + 150 = 120n + 350 
c) 100(n + 350) = 120(n + 150) 
d) 100(n + 350 000) = 120(n + 150 000) 
e) 350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 
 

11. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por 

dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para 
cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 
100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do 
álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 
Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no 
preço de cada litro, e V o valor, em R$, arrecadado por dia com 
a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é 
a) V=10.000+50x−x2. 
b) V=10.000+50x+x2. 
c) V=15.000−50x−x2. 
d) V=15.000+50x−x2. 
e) V=15.000−50x+x2. 
 

12. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, 

percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para 
compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau 
menor que 3, para alterar as notas da prova para notas y=f(x) , 
da seguinte maneira: 

A nota zero permanece zero. 
A nota 10 permanece 10. 
A nota 5 passa a ser 6. 
 

A expressão da função y=f(x) a ser utilizada pelo professor é 
a) y=−1/25x2+75x 
b) y=−1/10x2+2x 
c) y=1/24x2+712x 

d) y=4/5x+2 
e) y=x 
 

13. (Enem 2016) Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de 

concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto 
têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. 
Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a 
área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal 
no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo 
vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: 
sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma 

parábola como esta é igual a  da área do retângulo cujas 
dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da 
entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de 
concreto, em metro quadrado? 
 a)18 
 b)20 
 c)36 
 d)45 
 e)54 
 

14. (Enem 2016) Para evitar uma epidemia, a Secretaria de 

Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a 
evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o 
número f de infectados é dado pela função f(t) = –2t² + 120t (em 
que t é expresso em dia e t = 0 é o dia anterior à primeira 
infecção) e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias 
da epidemia.A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda 
dedetização deveria ser feita no dia em que o número de 
infectados chegasse à marca de 1 600 pessoas, e uma segunda 
dedetização precisou acontecer. 
A segunda dedetização começou no 
a)19º dia. 
b)20º dia. 
c)29º dia. 
d)30º dia. 
e)60º dia. 
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