
 

 

Professor Nickollas 
 
01. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e 

informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e 
determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se 
encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. 
Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o 
aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. 
O usuário P  define um raio de abrangência com medida de 3 km  e busca ampliar a possibilidade de obter 
um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O 
gráfico ilustra alguns bares que o usuário P  costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por I, 
II, III, IV e V. Sabe-se que os usuários Q, R  e S,  cujas posições estão descritas pelo gráfico, são 
compatíveis com o usuário P,  e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 
3 km, 2 km  e 5 km.  

 
 

Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P  teria a possibilidade de um 
match com os usuários Q, R  e S,  simultaneamente?  
a)  I    
b)  II    
c)  III    
d)  IV    
e)  V    

  
02. Sejam A( 3, 3), B(3,1), C(5, 3)   e D( 1, 2)   vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma de 

suas diagonais é  
a)  15     
b)  13     
c)  12     
d)  10     

  
03. A quantidade x  de peças, em milhar, produzidas e o faturamento y,  em milhar de real, de uma empresa 

estão representados nos gráficos, ambos em função do número t  de horas trabalhadas por seus 
funcionários. 
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O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$ 10.000,00  é  

a)  2.000.     
b)  2.500.     
c)  40.000.     
d)  50.000.     
e)  200.000.     

  
04. O gráfico a seguir é de uma função polinomial do 1º grau e descreve a velocidade v  de um móvel em 

função do tempo t :  

 
 

Assim, no instante t 10  horas o móvel está a uma velocidade de 55 km h,  por exemplo. 
Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo 
horizontal t  e a semirreta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área 
hachurada no gráfico fornece a distância, em km,  percorrida pelo móvel do instante 6  a 10  horas. 
É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel, em km,  do instante 3  a 9  horas é de  
a)  318     
b)  306     
c)  256     
d)  212     
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05. Um animal, submetido à ação de uma droga experimental, teve sua massa corporal registrada nos sete 
primeiros meses de vida. Os sete pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a 
tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga 
experimental. Sabe-se que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta 
apenas no 1º e no 3º mês. 

 
 

Se a massa registrada no 6º mês do experimento foi 210  gramas inferior à tendência de evolução da 
massa em animais não submetidos à droga experimental, o valor dessa massa registrada é igual a  
a)  3,47 kg.     
b)  3,27 kg.     
c)  3,31kg.     
d)  3,35 kg.     
e)  3,29 kg.     

  
06. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e 

promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados 
mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, 
um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone, em média, 30  minutos por mês, enquanto 
ele, em média, utiliza 90  minutos por mês. 

 
 

Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles?  
a)  O plano A  para ambos.     
b)  O plano B  para ambos.     
c)  O plano C  para ambos.     
d)  O plano B  para a esposa e o plano C  para o marido.     
e)  O plano C  para a esposa e o plano B  para o marido.     

 
07. Um retângulo ABCD  possui vértices A(17, 158),  B(2017, 242)  e D(19, y).  Na impossibilidade de esboçar 

os vértices desse retângulo por meio de um desenho em escala, Joana resolveu colocar os dados 
disponíveis em um programa de computador, que exibiu a seguinte imagem. 
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Como a imagem não permitiu a visualização do ponto D,  Joana usou seus conhecimentos de geometria 
analítica e calculou, corretamente, a ordenada de D,  igual a  
a)  172.     
b)  168.     
c)  326.     
d)  196.     
e)  224.     

  
08. Lançada em 2009, a bitcoin ganha espaço no mercado internacional como um meio de troca atrativo por 

permitir transações a taxas baixas sem recorrer a intermediários, como bancos ou empresas como o 
PayPal. Diferentemente de moedas tradicionais, ela não é gerida por um banco central, mas por uma 
comunidade dispersa na internet. 

 
 

Dado: Considere linear o comportamento do total de bitcoins em circulação ao longo do período indicado 
no gráfico.  
 
No período analisado, a taxa diária de crescimento do total de bitcoins foi de, aproximadamente,  
a)  2.121,6.     
b)  1.614,3.     
c)  2.475,2.     
d)  1.883,3.     
e)  1.255,6.     
  

09.  A região colorida do gráfico representa a zona térmica de conforto, levando-se em consideração a 
temperatura (em C  e F)  e a umidade relativa do ar. Sabe-se que 0 C  corresponde a 32 F  e que 
100 C  correspondem a 212 F.  

 
 

De acordo com os dados apresentados, a temperatura máxima de conforto quando a umidade relativa do 
ar for de 32%  será, aproximadamente, igual a  
a)  24,2 C.     
b)  25,7 C.     
c)  23,6 C.     
d)  26,3 C.     
e)  20,6 C.     
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10. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o 
lucro (L)  dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último 
dia, o dia 30. 

 
 

A representação algébrica do lucro (L)  em função do tempo (t)  é  
a)  L(t) 20t 3.000      
b) L(t) 20t 4.000      
c)  L(t) 200t     
d)  L(t) 200t 1.000      
e)  L(t) 200t 3.000      
  

11. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante 
em que foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2  horas. 

 

 
 
O tempo necessário para que a temperatura atinja 18 C   é de:  
a)  90 min     
b)  84 min     
c)  78 min     
d)  88 min     
e)  92 min     
  
12. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus 

compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas: 
- plano A,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50,00  e mais R$ 1,60  por quilômetro rodado. 
- plano B,  no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64,00  mais R$ 1,20  por quilômetro rodado. 

 
João observou que, para certo deslocamento que totalizava k  quilômetros, era indiferente optar pelo plano 
A  ou pelo plano B,  pois o valor final a ser pago seria o mesmo. 
É correto afirmar que k  é um número racional entre  
a)  14,5  e 20     
b)  20  e 25,5     
c)  25,5  e 31    
d)  31 e 36,5     
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13. O gráfico abaixo representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 h  e as 16 h  de um 
determinado dia.  

 
 

Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, a que horas o nível da bateria 
atingiu 10%?   
a)  18 h.     
b)  19 h.     
c)  20 h.     
d)  21h.     
e)  22 h.     
  

14. Os pontos A, B, C, D, E  e F  determinam um hexágono regular ABCDEF  de lado 1,  tal que o ponto A  tem 
coordenadas (1, 0)  e o ponto D  tem coordenadas ( 1, 0),  como na figura abaixo. 

 
A equação da reta que passa pelos pontos B  e D  é  
a)  y 3x.     

b)  
3 3y x .

3 3
      

c)  3 3y x .
2 2

      

d)  
3 3y x .

3 3
      

e)  3 3y x .
2 2
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15. Um sítio foi adquirido por R$ 200.000,00.  O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após sua 
aquisição, cresceu em função do tempo conforme o gráfico, e que sua tendência de valorização se manteve 
nos anos seguintes. 

 
 

O valor desse sítio, no décimo ano após sua compra, em real, será de  
a)  190.000.     
b)  232.000.     
c)  272.000.     
d)  400.000.     
e)  500.000.     

 


