
Curso Técnico Integrado em Informática

Função Quadrática
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1. Se m e n são ráızes da equação x2 − 6x + 10 = 0. Determine o valor de
1

m
+

1

n
.

2. Sobre a equação 2003x2 − 2004x− 2005 = 0 afirmativa correta é:

a) não tem raiz real

b) tem duas ráızes simétricas

c) tem duas ráızes reais e distintas

d) tem duas ráızes positivas

e) tem duas ráızes negativas

3. Uma part́ıcula é lançada verticalmente e no fim de t segundos, sua posição (altura) é dada

por: S = 40t−2t2 ( t em segundos e S em metros). Qual o instante em que a altura é máxima

e a altura máxima?

4. Considere todos os retângulos de peŕımetro 20 cm. Prove que o retângulo de maior área é o

quadrado de lado 5 cm.

5. (TAC-UERJ) Numa partida de futebol, no instante em que os raios solares incidiam per-

pendicularmente sobre o gramado, o jogador “Chorão” chutou a bola em direção ao gol, de

2,30m de altura interna. A sombra da bola descreveu uma reta que cruzou a linha do gol. A

bola descreveu uma parábola e quando começou a cair da altura máxima de 9 metros, sua

sombra se encontrava a 16 metros da linha do gol. Após o chute de “Chorão”, nenhum jogador

conseguiu tocar na bola em movimento.

A representação gráfica do lance em um plano cartesiano está sugerida na figura a seguir:

A equação da parábola era do tipo: y = (−x2/36) + c.

O ponto onde a bola tocou pela primeira vez foi:

a) na baliza

b) atrás do gol

c) dentro do gol

d) antes da linha do gol
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6. Uma bola é atirada para cima, do alto de um rochedo de 160 pés de altura. A velocidade

inicial (componente vertical) da bola é de 48 pés/s. Sabendo que a altura S da bola, em cada

instante t, é dada pela função horária S = s0 + v0 +
1

2
gt2, onde g = −32pés/s2 (aceleração

da gravidade). Determine:

a) A equação horária do movimento vertical dessa bola.

b) A altura da bola 3s após o lançamento.

c) O tempo que a bola leva para atingir o solo.

d) A altura máxima alcançada pela bola.

7. Uma viga metálica está presa nas suas extremidades, A e B, e sofre uma deflexão na vertical,

em relação ao segmento horizontal AB, dada por y =
10x− x2

1000
, y em metros, em um ponto

de AB que dista x metros de A, conforme a figura a seguir.

Podemos afirmar que:

a) a viga tem 20 metros.

b) a deflexão máxima da viga é de 25 mm.

c) a deflexão máxima da viga ocorre para x = 10.

d) a distância entre os pontos onde a deflexão é 16 mm é 5 metros.

e) a deflexão y(x) é diretamente proporcional a x.
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