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Observações

1. Sua prova consta de 5 questões, sendo 3 objetivas e 2 subjetivas, tendo um escore

total de três pontos . Todas as questões têm o mesmo peso;

2. Não será permitido nenhuma espécie de consulta, assim como o uso de calcu-

ladoras, celulares ou quaisquer outros tipos de aparelhos e letrônicos. Também

não será permitido conversa com colegas durante a avaliação ;

3. Todas as questões devem ser respondidas de forma clara e objetiva com os cálculos

e/ou justificativas adequados ao enunciado, inclusive as questões objetivas. Questões

objetivas sem os cálculos e/ou justificativas adequadas não serão computadas ;

4. Não será permitido a utilização de folhas de caderno. Todas as questões devem ser

respondidas na própria avaliação . Caso necessite, utilize a folha de rascunho da

própria avaliação.

5. Assine todas as folhas desta avaliação nos lugares indicados;

6. O professor não irá tirar dúvidas a respeito de conteúdo durante a avaliação;

7. Iterpretação faz parte da Avaliação.

“Deus dá a todos uma estrela,

uns fazem da estrela um sol.

Outros nem conseguem vê-la."

Helena Kolody, poeta e escritora paranaense .
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1. Dada a função quadrática f(x) = 4− x2, determine:

(a) As raízes da função.

(b) As coordenadas do vértice da função.

(c) O valor de máximo ou mínimo da função.

(d) O conjunto Imagem da função.

2. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim

de t segundos, atinge a altura h, dada por: h = 40t− 5t2.

(a) Calcule a posição da pedra no instante 2 segundos.

(b) Calcule o instante em que a pedra passa pela posição

75 m, durante a subida.

(c) Determine a altura máxima que a pedra atinge.

3. (UESB) O custo para produzir x unidades de certa mercadoria

é dado pela função C(x) = 2x2 − 20x+ 51.

Nessas condições, é correto afirmar que o custo é mínimo

quando x é igual a

01) 20 02) 15 03) 10 04) 8 05) 5

4. (Mackenzie) O vértice da parábola y = x2 + kx +m é o ponto

V (−1,−4). O valor de k +m é:

a) - 2 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

5. (PUC - PR) Os valores de a e b para que o gráfico da função

f(x) = ax2 + bx contenha os pontos (−1, 5) e (2,−4) são, res-

pectivamente:

a) -1 e 4

b) 1 e -4

c) 1 e 6

d) -1 e -4

e) 1 e 4
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