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Observações

1. Sua prova consta de 6 questões, sendo 5 objetivas e 1 subjetiva, tendo um escore total

de seis pontos . A última questão é extra e, portanto facultativa, valendo um ponto.

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.

“O pessimista se queixa do vento.

O otimista espera que o vento mude.

E o realista ajusta as velas."

William Ward .
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1. (IFBA) Considere a função f(x) = 5x2 + bx + c. Se as raízes

dessa função são r1 = −1 e r2 =
2

5
, então o valor do produto

b ∗ c é igual a:

a) 1 b) 5 c) -5 d) 6 e) -6

2. (FMI - SP) Seja a função f , de R em R, definida por

f(x) = −x2 + ax+ b. Se os pontos (1, 3) e (0, 1) pertencem ao

gráfico de f , um outro ponto do gráfico é:

a) (−2,−1)

b) (−1,−3)

c) (2, 17)

d) (4,−4)

e) (3, 10)

3. (UFOP-MG) Em relação ao gráfico da função

f(x) = −x2 + 4x− 3, pode-se afirmar:

(a) é uma parábola de concavidade para cima;

(b) intersecta o eixo das abscissas em P (−3, 0) e Q(0, 3);

(c) o seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas;

(d) seu vértice é o ponto V(2,1);

(e) n. d. a.

4. (FCMSC - SP) Um projétil é lançado verticalmente, para cima,

e sua trajetória é uma curva de equação s = −40t2 + 200t ,

onde s é o espaço percorrido, em metros, em t segundos. A

altura máxima atingida por esse projétil, em metros, é:

a) 25 b) 50 c) 250 d) 500 e) 2500

5. Determine m na função y = 2x2 + 4x + 3m, de modo que o

conjunto imagem seja {y ∈ R|y ≥ 4}

6. (QUESTÃO EXTRA)

(PUC - MG) O ponto (2, 7) é o ponto de maior ordenada do

gráfico f(x) = ax2 + 8bx− 1. O valor de f(3) é:

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8
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