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1. (G1 - cftrj 2016)  A seguir temos o gráfico 
de temperatura, em graus Celsius (eixo 
vertical), no Rio de Janeiro para os dias 1, 
2, 3 e 4 de setembro de 2015 (onde no eixo 
horizontal temos a marcação do início de 
cada dia). Considerando esse gráfico, qual 
dia foi registrada a menor temperatura 
máxima no Rio de Janeiro. 
 

  
a) Dia 1    
b) Dia 2    
c) Dia 3    
d) Dia 4    

  
 
2. (G1 - cftmg 2016)  Na figura abaixo, 
estão representados os gráficos de duas 

funções reais, f  e g,  com domínios reais. 

Para cada x ,  a função h  é definida por 

h(x) f(x) g(x)   

 

 
 

Nessas condições, o valor de h(5)  é igual 

a  
a) 0.     
b) 4.     
c) 10.     
d) 25.     

   
 
 
 
3. (G1 - cftrj 2016)  Uma pequena piscina 

de plástico estava com 10  litros de água. 

Num dado instante, abriu-se uma torneira 

e, em 5  minutos, a piscina atingiu a sua 

capacidade máxima. Suponha que a água 
que alimentou a piscina manteve uma 
vazão constante durante todo o tempo. A 
figura abaixo fornece, pelo segmento de 
reta, o gráfico que representa o volume (em 
litros) de água na piscina em função do 
tempo (em minutos). 
 

 
 
Com base nessas informações, determine 
a capacidade máxima da piscina em litros.  

   
 
 
4. (G1 - cftmg 2016)  O gráfico abaixo 
mostra a Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) de Janeiro a Maio de 2015. 
 

 
 

Se este gráfico representa uma função f  
que mostra o valor da ICF em função do 
tempo, de janeiro a maio, então seu 
conjunto imagem é  
a) Im{f} [107,1;118].     

b) Im{f} [jan 15; mai 15].     

c) Im{f} {107,1;109,3;117,6;118}.     

d) 

Im{f} {jan 15; fev 15; mar 15; abr 15; mai 15}.

    
   



                                     Matemática – revisão férias segunda  

 

Página 2 de 6 

 

5. (Unesp 2016)  Em um experimento com 
sete palitos de fósforo idênticos, seis foram 
acesos nas mesmas condições e ao 
mesmo tempo. A chama de cada palito foi 

apagada depois de t  segundos e, em 

seguida, anotou-se o comprimento x,  em 

centímetros, de madeira não chamuscada 
em cada palito. A figura a seguir indica os 
resultados do experimento. 
 

 
 
Um modelo matemático consistente com 
todos os dados obtidos no experimento 
permite prever que o tempo, necessário e 
suficiente, para chamuscar totalmente um 
palito de fósforo idêntico aos que foram 
usados no experimento é de  
a) 1 minuto e 2 segundos.    
b) 1 minuto.    
c) 1 minuto e 3 segundos.    
d) 1 minuto e 1 segundo.    
e) 1 minuto e 4 segundos.    
   
6. (G1 - cftmg 2016)  Dadas as funções 

f(x) 2x 1   e 2g(x) x 3x c,    o maior 

valor inteiro de c  tal que a equação 

g(f(x)) 0  apresente raízes reais é  

a) 1.     
b) 2.     
c) 3.     
d) 4.     
   

7. (Uece 2016)  Seja *
  o conjunto dos 

números reais positivos e *f :   a 

função definida por xf(x) 2 .  Esta função é 

invertível. Se 1 *f :
   é sua inversa, 

então, o valor de 1 1 1f (16) f (2) f (1)     é  

a) 3.     
b) 8.     
c) 7.     
d) 5.    
   

8. (Epcar (Afa) 2016)  Para fazer uma 
instalação elétrica em sua residência, 
Otávio contatou dois eletricistas. 
O Sr. Luiz, que cobra uma parte fixa pelo 
orçamento mais uma parte que depende da 
quantidade de metros de fio requerida pelo 
serviço. O valor total do seu serviço está 
descrito no seguinte gráfico: 
 

 
  

Já o Sr. José cobra, apenas, R$ 4,50  por 

metro de fio utilizado e não cobra a parte 
fixa pelo orçamento. 
Com relação às informações acima, é 
correto afirmar que  
a) o valor da parte fixa cobrada pelo Sr. 

Luiz é maior do que R$ 60,00     

b) o Sr. Luiz cobra mais de R$ 2,50  por 

metro de fio instalado.    
c) sempre será mais vantajoso contratar o 

serviço do Sr. José.    
d) se forem gastos 20 m  de fio não haverá 

diferença de valor total cobrado entre os 
eletricistas.    

   
 
 
9. (Ulbra 2016)  Uma empresa gasta 

R$ 2,60  para produzir uma unidade de um 

produto. Além disso, possui uma despesa 

fixa de R$ 8.000,00,  independente do 

número de unidades produzidas. Sabendo 
que o preço de venda de cada unidade é 

R$ 5,10,  quantas unidades, no mínimo, a 

empresa deve vender para começar a obter 
lucro?  
a) 3.200     
b) 3.077     
c) 1.569     
d) 1.039     
e) 1.100     
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10. (Unesp 2016)  No gráfico estão 
representadas as curvas típicas de 
velocidade de crescimento, em cm/ano, em 
função da idade, em anos, para meninos e 
meninas de 0 a 20 anos de idade. Estão 
indicados, também, para os dois gêneros, 
trechos de aceleração e desaceleração do 
crescimento e os pontos de início do 
estirão da adolescência e de término de 
crescimento. 
 

 
 
Considerando apenas as informações 
contidas no gráfico, é correto afirmar que:  
a) após o período de aceleração no 

crescimento, tanto os meninos quanto as 
meninas param de crescer.    

b) as meninas atingem sua maior estatura 
por volta dos 12 anos de idade e os 
meninos, por volta dos 14 anos de idade.    

c) se um menino e uma menina nascem 
com a mesma estatura, ao final do 
período de crescimento eles também 
terão a mesma estatura.    

d) desde o início dos respectivos estirões 
do crescimento na adolescência, até o 
final do crescimento, os meninos 
crescem menos do que as meninas.    

e) entre 4 e 8 anos de idade, os meninos e 
as meninas sofrem variações iguais em 
suas estaturas.    

   
11. (Ufrgs 2016)  Um recipiente tem a 
forma de um cone com o vértice para 
baixo, como na figura a seguir. 
 

 
 
Para encher de água esse recipiente, será 
aberta uma torneira com vazão constante 
de água. 
 
Assinale o gráfico abaixo que melhor 
representa a altura y  que a água atinge, 

no recipiente, em função do tempo x.   

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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12. (Unicamp 2016)  Considere a 

função afim f(x) ax b   definida para 

todo número real x,  onde a  e b  são 

números reais. Sabendo que f(4) 2,  

podemos afirmar que f(f(3) f(5))  é 

igual a  
a) 5.     
b) 4.     
c) 3.     
d) 2.     
   
 
 
 
13. (Acafe 2016)  O gráfico a seguir 

representa a função real f(x),  definida no 

intervalo [ 1, 6].  

 

 
 
 
 

Considerando a função h(x) f(x 2),   

então, o valor da expressão dada por 

f(h(3)) h(f(4))  é igual a:  

a) 7.     
b) 2.     
c) 5.     
d) 1.     
   
 
 
 
14. (Uece 2016)  A função real de variável 

real definida por 
x 2

f(x)
x 2





 é invertível. 

Se 1f  é sua inversa, então, o valor de 
1 1 2[f(0) f (0) f ( 1)]     é  

a) 1.    
b) 4.    
c) 9.    
d) 16.    
   

 
 
 
 
15. (Upe-ssa 1 2016)  “Obesidade é 
definida como excesso de gordura 
corporal”. A pessoa obesa corre o risco em 
adquirir doenças como diabetes, pressão 
alta ou níveis elevados de colesterol. O 
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 
de uma pessoa permite situá-la em 
diferentes categorias de “peso”, segundo a 
tabela a seguir: 
 
 
 
 

Lucas mede 1,60 m  de altura e está 

com 228 kg m  de IMC e, portanto, 

enquadrando-se, assim, na categoria 
sobrepeso. Aproximadamente quantos 
quilogramas, no mínimo, ele deverá perder 
para passar à categoria “peso normal”?  
a) 8 kg     

b) 10 kg     

c) 12 kg     

d) 14 kg     

e) 16 kg     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela de IMC 

Categoria 2

peso (kg)
IMC

[altura(m)]
  

Abaixo do peso abaixo de 18,5 

Peso normal de 18,5 a 24,9 

Sobrepeso de 25 a 29,9 

Obesidade leve de 30 a 34,9 

Obesidade 
moderada 

de 35 a 39,9 

Obesidade 
mórbida 

acima de 39,9 

 
Disponível em: http://www.mdsaude.com/2014/10/imc-

indice-de-massa-corporal.html 
(Adaptado). Acesso em: agosto 2015. 
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16. (Ueg 2016)  A função f(x)  que 

representa o gráfico a seguir, onde k  é 
uma constante não nula, é dada por: 
 

  

a) 

k
x, se 0 x 2

f(x) 2

k, se 2 x 5


 

 
  

    

b) 
k, se 0 x 2

f(x)
3k, se 2 x 5

 
 

 
    

c) 

k
, se 0 x 2

f(x) 2

kx, se 2 x 5


 

 
  

    

d) 
kx, se 0 x 2

f(x)
k, se 2 x 5

 
 

 
    

e) 

k
x, se 0 x 2

f(x) 2

k, se 2 x 5


 

 
  

    

   
17. (Unicamp 2016)  O gráfico abaixo exibe 
o lucro líquido (em milhares de reais) de 
três pequenas empresas A, B e C, nos 
anos de 2013 e 2014. 
 

 
 
Com relação ao lucro líquido, podemos 
afirmar que  
a) A teve um crescimento maior do que C.    
b) C teve um crescimento maior do que B.    
c) B teve um crescimento igual a A.    
d) C teve um crescimento menor do que B.    

   
18. (G1 - ifsp 2016)  O gráfico abaixo 
apresenta informações sobre a relação 

entre a quantidade comprada (x)  e o valor 

total pago (y)  para um determinado 

produto que é comercializado para 
revendedores.  
 

 
 
Um comerciante que pretende comprar 

2.350  unidades desse produto para 

revender pagará, nessa compra, o valor 
total de:  
a) R$ 4.700,00.     

b) R$ 2.700,00.     

c) R$ 3.175,00.     

d) R$ 8.000,00.     

e) R$ 1.175,00.     

   
19. (Upe-ssa 1 2016)  Na fabricação de 25 
mesas, um empresário verificou que o 
custo total de material foi obtido por meio 

de uma taxa fixa de R$ 2.000,00,  

adicionada ao custo de produção que é de 

R$ 60,00  por unidade. Qual é o custo para 

fabricação dessas mesas?  
a) R$ 1.500,00     

b) R$ 2.900,00     

c) R$ 3.500,00     

d) R$ 4.200,00     

e) R$ 4.550,00     

   
20. (Ucs 2016)  O custo total C,  em reais, 

de produção de x kg  de certo produto é 

dado pela expressão C(x) 900x 50.   

O gráfico abaixo é o da receita R,  em reais, 

obtida pelo fabricante, com a venda de 

x kg  desse produto. 
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Qual porcentagem da receita obtida com a 

venda de 1kg  do produto é lucro?  

a) 5%     
b) 10%     
c) 12,5%     
d) 25%     
e) 50%     
   
21. (Upe-ssa 2 2016)  Everton criou uma 
escala E de temperatura, com base na 
temperatura máxima e mínima de sua 
cidade durante determinado período. A 
correspondência entre a escala E e a 
escala Celsius (C) é a seguinte: 
 

E  C  

0  16  

80  41 

 
Em que temperatura, aproximadamente, 
ocorre a solidificação da água na escala E?  
a) 16 E      

b) 32 E      

c) 38 E      

d) 51 E      

e) 58 E      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gabarito:   

 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
Resposta da questão 3: 
 Sendo o gráfico uma reta, pode-se 
escrever: 
y ax b

b 10

30 10
a a 10

2 0

y 10x 10

 




  



 

 

 

Piscina cheia quando x 5,  logo: 

y 10 5 10 y 60 litros        

 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
Resposta da questão 13: 
 [D] 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
Resposta da questão 15: 
 [A] 
Resposta da questão 16: 
 [A] 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
Resposta da questão 20: 
 [A] 
Resposta da questão 21: 
 [D] 
 

 


