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1. Considere a função f(x) = x2 − 2x + 1. Determine:

a) f(−1) b) f(1) c) f(−2) d) f(t)

2. (FGV-SP) Seja a função f(x) = x2. O valor de f(m + n) − f(m− n) é:

a) 2m2 + 2n2 b) 2n2 c) 4mn d) 2m2 e) 0.

3. (UE- PA) Um pequeno comerciante investiu R$ 300,00 na produção de bandeiras do seu

time favorito, para venda em um estádio de futebol. Foram vendidas x bandeiras ao preço

de R$ 8,00 cada uma. Então o lucro L(x) obtido na venda é dado por:

a) L(x) = 300 − 8x

b) L(x) = 8x + 300

c) L(x) = 8x− 300

d) L(x) = 8x

e) L(x) = −8x− 300

4. O custo de produção de um determinado produto para uma certa indústria é determinado

por um valor fixo de R$ 250,00 mensais e um valor que depende da quantidade produzida.

Sabendo que para cada unidade produzida do produto a indústria gasta R$ 10,00, apresente

uma função afim que represente o custo total y da indústria na produção de x unidades do

produto e ainda determine:

a) o custo da produção de 100 unidades do produto;

b) o número de unidades produzidas sendo, que o custo mensal foi de R$ 1 050,00.

5. O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa y é

composta de duas partes: uma parte fixa denominada bandeirada e uma parte variável que

depende do número x de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando

R$ 4,00 e o quilômetro rodado, R$ 1,20.

a) Expresse y em função de x.

b) Quanto deverá ser pago por uma corrida em que o táxi rodou 5 km?

6. Um provedor de acesso à Internet cobra uma mensalidade fixa de R$ 10,00 de seus usuários

mais uma parte variável de R$ 1,00 para cada hora de acesso. Apresente a função que

expresse o valor cobrado y pelo provedor de acesso em função do número de horas acessadas

x e calcule:

a) o número de horas acessadas por um usuário que gastou R$ 31,00 no mês;

b) o gasto de um usuário que utilizou 5 horas de acesso no mês.

7. O gerente de uma fábrica de móveis tem um custo fixo de R$ 1 000,00 por mês para manter

a fábrica em condições de funcionamento, ou seja, manter o salário dos seus funcionários e

os gastos com energia elétrica, água e telefone. Para cada unidade de móvel produzido na
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CCurso Técnico Integrado em Informática
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fábrica, há um custo variável de R$ 100,00. Apresente uma função que expresse o valor y

do custo total mensal da indústria na produção de x unidades de móveis e calcule:

a) o custo da produção de 200 móveis;

b) o número de móveis produzidos, sabendo-se que o custo mensal de produção foi de R$

5800,00.

8. Um fabricante vende a unidade de certo produto por R$ 110,00. O custo total consiste em

uma taxa fixa de R$ 7 500,00 somada ao custo de produção de R$ 60,00 por unidade.

a) Determine as funções custo, receita e lucro.

b) Se forem vendidas 100 unidades, qual será o lucro ou prejúızo do fabricante?

c) Quantas unidades o fabricante necessita vender para obter um lucro de R$ 1 250,00?

9. Um grupo de estudantes dedicado à confecção de produtos de artesanato tem um gasto fixo

de R$ 60,00 e, em material, gasta R$ 2,50, por unidade produzida. Cada unidade deverá

ser vendida por R$ 17,50.

a) Quantas unidades os estudantes terão de vender para existir equiĺıbrio?

b) Quantas unidades os estudantes terão de vender para obterem um lucro de R$ 450,00?

10. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável

de R$ 0,50 por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas:

a) Escreva uma função que forneça o custo total de x peças.

b) Calcule o custo total da produção de 100 peças.

c) Calcule o número de peças produzidas, sabendo-se que o custo total da produção foi de

R$ 128,00.

11. O custo de fabricação de x unidades de um produto é dado por C(x) = 100 + 2x. Cada

unidade é vendida por R$ 3,00. Quantas unidades devem ser vendidas para haver um lucro

de R$ 1 250,00?

12. (Fatec - SP) O dono de uma rede hoteleira verificou que em certa região tem havido um

decréscimo no número de hóspedes em seus pacotes promocionais, e esse decréscimo tem

sido linear em relação ao tempo. Em 1982, a média foi de 600 pessoas por semana, enquanto

em 1990 a média semanal foi de 432. Dessa forma, o número médio de hóspedes por semana:

a) em 1995, foi de 322;

b) em 1994, foi de 345;

c) em 1993, foi de 370;

d) em 1992, foi de 392;

e) em 1991, foi de 411.
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13. (ENEM 2012) Os praticantes de exerćıcios f́ısicos se preocupam com o conforto dos calçados

utilizados em cada modalidade. O mais comum é o tênis, que é utilizado em corridas,

caminhadas, etc. A numeração para esses calçados e diferente em vários páıses, porém

existe uma forma para converter essa numeração de acordo com os tamanhos. Assim, a

função g(x) = x/6 converte a numeração dos tênis fabricados no Brasil para a dos tênis

fabricados nos Estados Unidos, e a função f(x) = 40x + 1 converte a numeração dos tênis

fabricados nos Estados Unidos para a dos tênis fabricados na Coreia. A função h que

converte a numeração dos tênis brasileiros para a dos tênis coreanos é

a) h(x) =
20

3
x +

1

6

b) h(x) =
2

3
x + 1

c) h(x) =
20

3
x + 1

d) h(x) =
20x + 1

3

e) h(x) =
2x + 1

3

14. (ENEM 2012) Em uma academia de ginástica, o salário mensal de um professor é de R$

800,00. Além disso, ele ganha R$ 20,00 por mês, por cada aluno inscrito em suas aulas.

Para receber R$ 2.400,00 por mês, quantos alunos devem estar matriculados nas suas aulas?

a) 40. b) 50. c) 60. d) 70. e) 80.

15. (ENEM 2007) O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente,

mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número

de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a

a) 465. b) 493. c) 498. d) 538. e) 699.
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16. (ENEM 2008) A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma

escola, referente ao mês de junho de 2008.

Se M(x) é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em

atraso, então

a) M(x) = 500 + 0, 4x.

b) M(x) = 500 + 10x.

c) M(x) = 510 + 0, 4x.

d) M(x) = 510 + 40x.

e) M(x) = 500 + 10, 4x.

Gabarito

1- a) f(−1) = 4

b) f(1) = 0

c) f(−2) = 9

2-c

3-c

4-a) R$ 1250

b) 8 unidades

5-b) R$ 10,00

6-a) x = 21

b) y = 15

7-a) R$ 21000

b) 48 móveis

8-b) prejúızo de R$ 2500,00

b) 175 unidades

9-a) 4 unidades

b) 34 unidades

10-b) R$ 58,00

c) 240 peças

11-1350 unidades

12-e

13-c

14-e

15-c

16-c
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