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Aluno:

1o ano

Lista 1

Matem�atica

II unidade

1. Considere a fun�c~ao f(x) = x2 � 2x+ 1. Determine:

a) f(�1) b) f(1) c) f(�2) d) f(t)

2. (FGV-SP) Seja a fun�c~ao f(x) = x2. O valor de f(m+ n)� f(m� n) �e:

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

3. (UE- PA) Um pequeno comerciante investiu R$ 300,00 na produ�c~ao de bandeiras do seu

time favorito, para venda em um est�adio de futebol. Foram vendidas x bandeiras ao pre�co

de R$ 8,00 cada uma. Ent~ao o lucro L(x) obtido na venda �e 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 produ�c~ao de um determinado produto para uma certa ind�ustria �e determinado

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

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

uma fun�c~ao a�m que represente o custo total y da ind�ustria na produ�c~ao de x unidades do

produto e ainda determine:

a) o custo da produ�c~ao de 100 unidades do produto;

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

5. O pre�co a pagar por uma corrida de t�axi depende da distância percorrida. A tarifa y �e

composta de duas partes: uma parte �xa denominada bandeirada e uma parte vari�avel que

depende do n�umero x de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando

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

a) Expresse y em fun�c~ao de x.

b) Quanto dever�a ser pago por uma corrida em que o t�axi rodou 5 km?

6. Um provedor de acesso �a Internet cobra uma mensalidade �xa de R$ 10,00 de seus usu�arios

mais uma parte vari�avel de R$ 1,00 para cada hora de acesso. Apresente a fun�c~ao que

expresse o valor cobrado y pelo provedor de acesso em fun�c~ao do n�umero de horas acessadas

x e calcule:

a) o n�umero de horas acessadas por um usu�ario que gastou R$ 31,00 no mês;

b) o gasto de um usu�ario que utilizou 5 horas de acesso no mês.

7. O gerente de uma f�abrica de m�oveis tem um custo �xo de R$ 1 000,00 por mês para manter

a f�abrica em condi�c~oes de funcionamento, ou seja, manter o sal�ario dos seus funcion�arios e

os gastos com energia el�etrica, �agua e telefone. Para cada unidade de m�ovel produzido na
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f�abrica, h�a um custo vari�avel de R$ 100,00. Apresente uma fun�c~ao que expresse o valor y

do custo total mensal da ind�ustria na produ�c~ao de x unidades de m�oveis e calcule:

a) o custo da produ�c~ao de 200 m�oveis;

b) o n�umero de m�oveis produzidos, sabendo-se que o custo mensal de produ�c~ao 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 �xa de R$ 7 500,00 somada ao custo de produ�c~ao de R$ 60,00 por unidade.

a) Determine as fun�c~oes custo, receita e lucro.

b) Se forem vendidas 100 unidades, qual ser�a o lucro ou preju��zo do fabricante?

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

9. Um grupo de estudantes dedicado �a confec�c~ao de produtos de artesanato tem um gasto �xo

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

ser vendida por R$ 17,50.

a) Quantas unidades os estudantes ter~ao de vender para existir equil��brio?

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

10. Na produ�c~ao de pe�cas, uma ind�ustria tem um custo �xo de R$ 8,00 mais um custo vari�avel

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

a) Escreva uma fun�c~ao que forne�ca o custo total de x pe�cas.

b) Calcule o custo total da produ�c~ao de 100 pe�cas.

c) Calcule o n�umero de pe�cas produzidas, sabendo-se que o custo total da produ�c~ao foi de

R$ 128,00.

11. O custo de fabrica�c~ao de x unidades de um produto �e dado por C(x) = 100 + 2x. Cada

unidade �e 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 veri�cou que em certa regi~ao tem havido um

decr�escimo no n�umero de h�ospedes em seus pacotes promocionais, e esse decr�escimo tem

sido linear em rela�c~ao ao tempo. Em 1982, a m�edia foi de 600 pessoas por semana, enquanto

em 1990 a m�edia semanal foi de 432. Dessa forma, o n�umero m�edio de h�ospedes 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 exerc��cios f��sicos se preocupam com o conforto dos cal�cados

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

caminhadas, etc. A numera�c~ao para esses cal�cados e diferente em v�arios pa��ses, por�em

existe uma forma para converter essa numera�c~ao de acordo com os tamanhos. Assim, a

fun�c~ao g(x) = x=6 converte a numera�c~ao dos tênis fabricados no Brasil para a dos tênis

fabricados nos Estados Unidos, e a fun�c~ao f(x) = 40x+ 1 converte a numera�c~ao dos tênis

fabricados nos Estados Unidos para a dos tênis fabricados na Coreia. A fun�c~ao h que

converte a numera�c~ao dos tênis brasileiros para a dos tênis coreanos �e

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 gin�astica, o sal�ario mensal de um professor �e de R$

800,00. Al�em 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 gr�a�co abaixo, obtido a partir de dados do Minist�erio do Meio Ambiente,

mostra o crescimento do n�umero de esp�ecies da fauna brasileira amea�cadas de extin�c~ao.

Se mantida, pelos pr�oximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gr�a�co, o n�umero

de esp�ecies amea�cadas de extin�c~ao em 2011 ser�a igual a

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

escola, referente ao mês de junho de 2008.

Se M(x) �e o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x �e o n�umero de dias em

atraso, ent~ao

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 m�oveis

8-b) preju��zo de R$ 2500,00

b) 175 unidades

9-a) 4 unidades

b) 34 unidades

10-b) R$ 58,00

c) 240 pe�cas

11-1350 unidades

12-e

13-c

14-e

15-c

16-c
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