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01.Uma empresa de entregas presta serviços para outras 

empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos 
produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela 
empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa 
fixa mensal no valor de R$ 500,00, além de uma tarifa de R$ 
4,00 por cada quilograma enviado (para qualquer destino dentro 
da área de cobertura). No plano B, cobra-se uma taxa fixa 
mensal no valor de R$ 200,00, porém a tarifa por cada 
quilograma enviado sobe para R$ 6,00. Certo fabricante havia 
decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. 
Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 
quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu 
contratar o plano B. 
  

Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante 
de contratar o plano B? 
a) A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará 
ao todo R$ 500,00 a menos do que o plano A custaria. 
b) A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará 
ao todo R$ 1 500,00 a menos do que o plano A custaria. 
c) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará 
ao todo R$ 1 000,00 a mais do que o plano A custaria. 
d) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará 
ao todo R$ 1 300,00 a mais do que o plano A custaria. 
e) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará 
ao todo R$ 6 000,00 a mais do que o plano A custaria 
 

02.Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos 

seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe 
uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não 
pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi 
monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no 
gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no 
monitoramento se prolongue pelos próximos meses. 

 
Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, 
para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? 
a)2 meses e meio.    c)1 mês e meio.   e)1 mês 
b)3 meses e meio.    d)4 meses. 
 

03.O gerente de um estacionamento, próximo a um grande 

aeroporto, sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos 
traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10,00 em 
combustível nesse trajeto. Ele sabe, também, que um 
passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-
aeroporto-casa gasta cerca de R$ 80,00 com transporte. 
Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos 
deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 

dois dias.Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do 
estacionamento, o valor, em real, cobrado por dia de 
estacionamento deve ser, no máximo, de 
a)35,00.    b)40,00.     c)45,00.    d)70,00.    e)90,00. 
 

04.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 
 

05.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 
 

06.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.  

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

07.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. 
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