Matemática
Reta / Equações e Inequações
01. (ENEM)
A
empresa
SWK
produz
um
determinado produto x, cujo custo de fabricação
é dado pela equação de uma reta crescente, com
inclinação dois e de variável x. Se não tivermos
nenhum produto produzido, a despesa fixa é de
R$ 7,00 e a função venda de cada unidade x é
dada por –2x2 + 229,76x – 441,84.
Tendo em vista uma crise financeira, a empresa
fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12%
o custo da produção de cada unidade produzida.
Nessas condições, a função lucro da empresa
pode ser expressa como
a) L(x) = −2x2 + 228x − 448,00
b) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,84
c) L(x) = −2x2 + 228x − 441,84
d) L(x) = −2x2 + 229,76x − 441,84
e) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,96
02. (ENEM) Uma região de uma fábrica deve ser
isolada, pois nela os empregados ficam expostos
a riscos de acidentes. Essa região está
representada
pela
porção
de
cor
cinza
(quadrilátero de área S) na figura.

03. (ENEM) Para uma feira de ciências, dois
projéteis de foguetes, A e B, estão sendo
construídos
para
serem
lançados.
O
planejamento é que eles sejam lançados juntos,
com o objetivo de o projétil B interceptar o A
quando esse alcançar sua altura máxima. Para
que isso aconteça, um dos projéteis descreverá
uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá
descrever uma trajetória supostamente retilínea.
O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses
projéteis em função do tempo, nas simulações
realizadas.

Com base nessas simulações, observou-se que a
trajetória do projétil B deveria ser alterada para
que o objetivo fosse alcançado.
Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da
reta que representa a trajetória de B deverá
a) diminuir em 2 unidades.
b) diminuir em 4 unidades.
c) aumentar em 2 unidades.
d) aumentar em 4 unidades.
e) aumentar em 8 unidades.
Circunferência / Equações da Circunferência

Para que os funcionários sejam orientados sobre
a
localização
da
área
isolada,
cartazes
informativos serão afixados por toda a fábrica.
Para confeccioná-los, um programador utilizará
um software que permite desenhar essa região a
partir de um conjunto de desigualdades
algébricas.
As desigualdades que devem ser utilizadas no
referido software, para o desenho da região de
isolamento, são
a) 3y – x  0; 2y – x  0; y  8; x  9
b) 3y – x  0; 2y – x  0; y  9; x  8
c) 3y – x  0; 2y – x  0; y  9; x  8
d) 4y – 9x  0; 8y – 3x  0; y  8; x  9
e) 4y – 9x  0; 8y – 3x  0; y  9; x  8

04. (ENEM) Durante uma aula de Matemática, o
professor sugere aos alunos que seja fixado um
sistema de coordenadas cartesianas (x, y) e
representa na lousa a descrição de cinco
conjuntos algébricos, I, II, III, IV e V, como se
segue:
I. é a circunferência de equação x2 + y2 = 9;
II. é a parábola de equação y = –x2 – 1, com x
variando de –1 a 1;
III. é o quadrado formado pelos vértices (–2, 1),
(–1, 1), (–1, 2) e (–2, 2);
IV. é o quadrado formado pelos vértices (1, 1),
(2, 1), (2, 2) e (1, 2);
V. é o ponto (0, 0).
A seguir, o professor representa corretamente os
cinco conjuntos sobre uma mesma malha
quadriculada, composta de quadrados com lados
medindo uma unidade de comprimento, cada,
obtendo uma figura.
Qual destas figuras foi desenhada pelo professor?

Matemática

Na figura, considere o plano cartesiano que
contém a trajetória do assento do balanço, no
qual a origem está localizada no topo do suporte
do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do
parque, e o eixo Y tem orientação positiva para
cima.
A curva determinada pela trajetória do assento
do balanço é parte do gráfico da função

a)

b)

a)

f (x)   2  x 2

b)

f (x)  2  x 2

c)

f (x )  x 2  2

d)

f (x)   4  x 2

e)

f (x)  4  x 2

06. (ENEM) Considere que os quarteirões de um
bairro tenham sido desenhados no sistema
cartesiano, sendo a origem o cruzamento das
duas ruas mais movimentadas desse bairro.
Nesse desenho, as ruas têm suas larguras
desconsideradas e todos os quarteirões são
quadrados de mesma área e a medida de seu
lado é a unidade do sistema.
A seguir há uma representação dessa situação,
em que os pontos A, B, C e D representam
estabelecimentos comerciais desse bairro.

c)

d)

e)

Suponha que uma rádio comunitária, de fraco
sinal, garante área de cobertura para todo
estabelecimento que se encontre num ponto
cujas coordenadas satisfaçam à inequação: x2 +
y2 – 2x – 4y – 31  0.
A fim de avaliar a qualidade do sinal, e
proporcionar uma futura melhora, a assistência
técnica da rádio realizou uma inspeção para
saber quais estabelecimentos estavam dentro da
área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a
rádio enquanto os outros não.
Os estabelecimentos que conseguem ouvir a
rádio são apenas
a) A e C.
b) B e C.
c) B e D.
d) A, B e C.
e) B, C e D.

05. (ENEM) A figura mostra uma criança brincando
em um balanço no parque. A corda que prende o
assento do balanço ao topo do suporte mede 2
metros. A criança toma cuidado para não sofrer
um acidente, então se balança de modo que a
corda não chegue a alcançar a posição
horizontal.
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Exercícios Complementares

Lugares Geométricos / Eq. L. Geométrico e
Interp. de Eq. do 2º Grau

Cônicas / Elipse, Hipérbole e Parábola
07. (ENEM) A figura representa a vista superior de
uma bola de futebol americano, cuja forma é um
elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em
torno do eixo das abscissas. Os valores a e b
são, respectivamente, a metade do seu
comprimento horizontal e a metade do seu
comprimento vertical. Para essa bola, a diferença
entre os comprimentos horizontal e vertical é
igual à metade do comprimento vertical.

08. (ENEM) Na região indicada, o conjunto de
pontos que representa o evento “José e Antônio
chegam ao marco inicial exatamente no mesmo
horário” corresponde
a) à diagonal OQ.
b) à diagonal PR.
c) ao lado PQ.
d) ao lado QR.
e) ao lado OR.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Considere que o volume aproximado dessa bola é
dado por V = 4ab2.
O volume dessa bola, em função apenas de b, é
dado por
a) 8b3
b) 6b3
c) 5b3
d) 4b3
e) 2b3
TEXTO: 1 - Comum à questão: 8
José e Antônio viajarão em seus carros com as
respectivas famílias para a cidade de Serra Branca.
Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam
um encontro no marco inicial da rodovia, onde
chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1
hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar
muito tempo esperando um pelo outro, combinam
que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará
pelo outro, no máximo, meia hora; após esse tempo,
seguirá viagem sozinho.
Chamando de x o horário de chegada de José e de y
o horário de chegada de Antônio, e representando os
pares (x;y) em um sistema de eixos cartesianos, a
região OPQR ao lado indicada corresponde ao
conjunto de todas as possibilidades para o par (x;y):
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