
 

 

Tarefa 05 – Professor Nickollas 
 
01. O plano cartesiano representado abaixo mostra o deslocamento de uma pessoa por 4 pontos diferentes, no 

interior do pavilhão da Oktoberfest. Considere que essa pessoa partiu do ponto A e formou, com seu 
trajeto, segmentos de reta entre os pontos consecutivos A, B, C e D, nessa ordem. Em uma escala em 
metros, é correto afirmar que ela se deslocou 

 

 
a) 5(3 5 5) m.     

b) (3 5 5) m.     
c) 53 m.    

d) 2(3 2 7) m.     

e) 4(3 5 5) m.     
  
02. Em um experimento com sete palitos de fósforo idênticos, seis foram acesos nas mesmas condições e ao 

mesmo tempo. A chama de cada palito foi apagada depois de t  segundos e, em seguida, anotou-se o 
comprimento x,  em centímetros, de madeira não chamuscada em cada palito. A figura a seguir indica os 
resultados do experimento. 

 

 
 

Um modelo matemático consistente com todos os dados obtidos no experimento permite prever que o 
tempo, necessário e suficiente, para chamuscar totalmente um palito de fósforo idêntico aos que foram 
usados no experimento é de  
a) 1 minuto e 2 segundos.    
b) 1 minuto.    
c) 1 minuto e 3 segundos.    
d) 1 minuto e 1 segundo.    
e) 1 minuto e 4 segundos.    
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03. Uma academia de ginástica mediu os batimentos cardíacos em repouso (BCR) de 9 novos matriculados. 
Além disso, cada um teve que responder quantas horas de exercício costuma fazer por semana (t).  Essas 
duas informações foram registradas no gráfico a seguir, que também indica uma reta com o padrão ideal 
esperado de BCR em função de t.  

 

 
 

Dos alunos com BCR acima do padrão ideal esperado para a sua prática semanal de exercícios, aquele que 
está mais afastado do valor ideal ultrapassou o padrão esperado em  
a) 7,3  batimentos por minuto.    
b) 7,4  batimentos por minuto.    
c) 7,5  batimentos por minuto.    
d) 7,6  batimentos por minuto.    
e) 7,7  batimentos por minuto.    

  
04. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada (x)  e o valor total 

pago (y)  para um determinado produto que é comercializado para revendedores.  
 

 
 

Um comerciante que pretende comprar 2.350  unidades desse produto para revender pagará, nessa 
compra, o valor total de:  
a) R $ 4.700,00.     
b) R $ 2.700,00.    
c) R $ 3.175,00.     
d) R $ 8.000,00.    
e) R $ 1.175,00.     

  



Exercícios Complementares 
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05. O custo total C,  em reais, de produção de x kg  de certo produto é dado pela expressão C(x) 900x 50.   
O gráfico abaixo é o da receita R,  em reais, obtida pelo fabricante, com a venda de x kg  desse produto. 
 

 
 
Qual porcentagem da receita obtida com a venda de 1 kg  do produto é lucro?  
a) 5%     
b) 10%     
c) 12,5%     
d) 25%    
e) 50%     


