
 

 
“Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos 

sumirem.” John Quincy Adams 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE AO PROFESSOR. 
DATA DA ENTREGA:  25/09/2018 – 3ª feira. 

1º TA: 1º Horário. 
 

Questão 01  
(ENEM 2012) Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os 
resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. 
 

 
 

Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa 
de glicose era de 300 mg/dL. Seu médico prescreveu um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa ele 
conseguiu reduzir sua taxa 30% e na segunda etapa em 10%.  Ao CALCULAR sua taxa de glicose após as 
duas reduções, o paciente verificou que estava na CATEGORIA de  
 

A) hipoglicemia.  
B) normal.  
C) pré-diabetes.  
D) diabetes melito  
E) diperglimia. 

 

 Assunto:  Roteiro de Estudos Para Recuperação II Etapa  

Ensino Médio Ano: 1º Turma: TA Valor: 10,0 

Nome: Nº Nota: 

Professor: Patrícia Neves Ass. do Responsável: 

Querido (a)  aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, de 
aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus resultados. 
Que Deus o ilumine. 
Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

Prova 25/09/2018 (TERÇA-FEIRA) 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
 
✓ Função quadrática: definição, zeros da função quadrática, parâmetros a, b e c, vértice, ponto de 

máximo e de mínimo, gráfico. 
✓ Inequações  
✓ Função exponencial 
✓ Equação exponencial 

✓ Situação Problema / Gráfico - tabela / Porcentagem  
ATENÇÃO: TODAS as respostas devem apresentar os cálculos ou as explicações. 

https://www.pensador.com/autor/john_quincy_adams/


Questão 02  
 (ENEM)O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de 
uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de 
hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e 
mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à 
agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as 
perenes, como o café e a fruticultura. 

FORTES, G. Recuperação de pastagens é alternativa para ampliar cultivos. Folha de S. Paulo, 30 out. 2011. 

 
De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em 
relação à área do território brasileiro É MAIS PRÓXIMO: 
 

A) 32,8% 
B) 28,6% 
C) 10,7% 
D) 9,4% 
E) 8,0% 

 
Questão 03 
(Enem 2010) Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de folhetos pelo 
correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro 
tipo de folheto, bastava um selo de R$ 0,65 enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários três 
selos, um de R$ 0,65, um de R$ 0,60 e um de R$ 0,20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo 
que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que 
permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. 
QUANTOS selos de R$ 0,65 foram comprados? 

A) 476 
B) 675 
C) 923 
D) 965 
E) 1538 

 
 
Questão 04 
(Enem 2010) Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de folhetos 
pelo Enem 2013) A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do 

instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão  com t em minutos. 
Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura 
de 39 ºC. QUAL o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser 
aberta? 
 

A) 19,0. 
B) 19,8. 
C) 20,0. 
D) 38,0. 
E) 39,0. 

 
Questão 05 

 Considere as funções f(x) = 2x2 –  4x + 3  e g(x) = −2x2 –  4x + 3  RESPONDA e CALCULE: 
 

A) Se as concavidades das parábolas estão voltadas para cima ou para baixo; 
B) Os zeros de cada uma das funções; 
C) Os vértices V das parábolas definidas pelas funções; 
D) As intersecções com o eixo x e com o eixo y; 
E) Os domínios D e os conjuntos Im das funções; 
F) Os intervalos onde as funções são crescentes, decrescentes ou constantes; 
G) Os esboços dos gráficos. 

 

  



Questão 06 
(ENEM 2016) O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de combate. 
Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas 
balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. Pelo regulamento do 
torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos “pesos”. As 
informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 
 

 
 

Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na 
primeira luta. A PRIMEIRA LUTA FOI entre os atletas 

A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 

 
Questão 07 
(ENEM 2015) O modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka, em 1925, e 
Vito Volterra, em 1926. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe 
de alimentos para sobreviver (presa) e a outra se alimenta da primiera (predador). Considere que o gráfico 
representa uma interação predador-presa, relacionando a população do predador com a população da sua 
presa ao longo dos anos. 

 
De acordo com o gráfico, nos primeiros quarenta anos, QUANTAS vezes a população do predador se igualou 
à da presa? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 9 

 
 
 



 
Questão 08 
A utilização de computadores como ferramentas auxiliares na produção de conhecimento escolar tem sido 
uma realidade em muitas escolas brasileiras. O GeoGebra é um software educacional utilizado no ensino de 
Matemática (geometria dinâmica). Na ilustração abaixo se tem a representação dos gráficos de duas 
funções reais a valores reais, definidas por 

 
g(x) = x2 – x + 2 e f(x) = x + 5. 

 

 
Construção dos gráficos das funções no Geogebra - 

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula-53900 
 

Nestas condições, QUAL É a soma das abscissas  (x)  e ordenadas (y) dos pontos de interseção dos gráficos 
que representam as duas funções polinomiais acima ilustradas? 

 
Questão 09  
Um mergulhador queria resgatar a caixa-preta de um avião que caiu em um rio amazônico. Como havia um 
pouco de correnteza, a trajetória descrita pelo mergulhador foi como a representada na figura abaixo. 
 

 
 
Sabendo que a distância horizontal do bote de resgate ao local onde estava a caixa é de 5 m e que a trajetória 

do mergulhador é descrita pela função 𝑓(𝑥) = −𝑥2 +
1

2
𝑥 + 3, a PROFUNDIDADE que o mergulhador TERÁ 

QUE ALCANÇAR será de:  
 

A) 23,4m  
B) 19,5 m  
C) 55,7m  
D) 105,1m  
E) 33,2m 

 
 
 



 
Questão 10  
Os gráficos abaixo representam funções quadráticas, DESCREVA os SINAIS dos três coeficientes a, b e c  e 
do ∆. DETERMINE os conjuntos D(f) e Im(f) e os pontos de vértices (V). Depois ESCREVA as leis das funções. 

 
A)                                                                      B) 

 

 
 

 
Questão 11  
Finalizada uma campanha publicitária de determinado produto, o número de unidades desse produto, vendidas 
por dia, continua aumentando e, após algum tempo, começa a diminuir. Considere que f(t) indica o acréscimo 
no número de unidades vendidas por dia, transcorridos t dias desde o fim da campanha. QUAL das funções 
definidas a seguir pode modelar matematicamente o efeito da campanha publicitária, tendo em vista que, após 
o seu término, o acréscimo máximo nas vendas diárias foi de 324 unidades?  
 

A) f(t)= t² – 24t – 180  
B) f(t)= –t² + 24t + 180  
C) f(t)= t² – 24t – 468  
D) f(t)= –t² + 24t – 108  
E) f(t)= –t² +12 t+ 324 

 
Questão 12  
(ENEM/2012) Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e 
custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica (R) e 
o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia elétrica (E), por sua vez, é 
diretamente proporcional a potência do aparelho.  
Considerando as características apresentadas, QUAL dos gráficos a seguir representa a relação entre a 
energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por ele? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Questão 13  
Uma bola é jogada para cima, na vertical. A função altura da bola h(t), em metros, e t, em segundos, aparece 
no gráfico da figura dada. De acordo com essas informações, QUAL O TEMPO que a bola atinge a ALTURA 
MÁXIMA? 

 
Questão 14 
RESOLVA: 

A) Sejam f : IR → IR, definida por f(x) = 2x + 3 e g : IR → IR, definida por g(x) = 3x2 – 5, obtenha 𝑓 ∘ 𝑔 e 

𝑔 ∘ 𝑓.    

B) Sejam as funções f e g de R em R, definidas por f(x) = x2 – 4x + 10 e g(x) = –5x + 20. QUAL o VALOR 

de  ))0(f(g)0(f

))4(f(g))4(f( 2

−

−

 ? 
 

C) OBTENHA a função inversa da f (x) = 
63

42

−

+

x

x
. 

Questão 15 
Uma indústria produz x unidades por dia de um determinado produto que é vendido em sua totalidade a um 
preço de R$ 80,00 a unidade.  

O custo total para a produção diária de x unidades é igual a C (x)  =  x2 + 20x + 500. 
Para que a indústria tenha um lucro diário L máximo, QUAL deve ser o NÚMERO de unidades produzidas e 
vendidas por dia? 

A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 300 
E) 400 

 
Questão 16 

O custo para produzir x litros de açaí é dado por 600402 +−= xxA . QUAL o valor do custo MÍNIMO dessa 

produção? 
 
Questão 17 
Resolva as inequações  U = R 

 
a) 2x + 5 ≥ – 3x +40                         b) 6(x – 5) – 2(4x +2) ≥ 80                     c) 20 – (7x + 4) < 30 

d) – x² + 9  0       e) -2x² + 5x  6                       f) x² - 2x – 8 > 0 

 
Questão 18 
Os colegas de Ezequiel e Marta se sentiram magoados pelo fato deles estarem estudando sozinhos. Então 
resolverão se reunir e montar um simples desafio para os dois. E perguntam a eles:  

Qual é a solução do sistema de equações do 2º grau dado por, x2 – 5x + 6  0. 
Desta forma QUAL DAS ALTERNATIVAS que Ezequiel e Marta devem marcar como CORRETA: 
 

A) {x  R; 2  x  3} 

B) {x  R; x  3} 

C) {x  R; 2  x} 

D) {x  R; 3  x} 

E) {x  R; x  2} 



 
 

Questão 19 
Dada a função exponencial f(x) = 4x, DETERMINE: 

 
A) f(3)   

   
B)  f(-1) 

C) f(-1/2)   
   

D) f(x) = 1024 

E) f(x) = 
3 32   

 
Questão 20 

RESOLVA a equação 
2x

x2

+

−

=







8

2

1
4

. 

 
Questão 21 
Observe o gráfico da função definida de IR em IR, que está ao lado  
e RESPONDA: 

A) A função é crescente ou decrescente? 
B) Qual é Im(f) e D(f)? 
C) Em que ponto a função corta o eixo y? 
D) Em que ponto a função corta o eixo x? 
E) Determine a imagem para x = -1 
F) Determine x de modo que f(x) = 5.  

 
 
 
 
 
 
 

Questão 22 
RESOLVA, em IR, as seguintes equações exponenciais: 
 

A) 23x + 2 = 32   
  B) 162 162

=−−xx

   
   

C) 811 – 3x = 27   
   

D) d) 15 232 2

=−+ xx

   

E) e) 

3

2

1 −= xe
e  

F) f) ( ) ( ) 12
3

13

162
−−

=
xx

 

G) g) 

7 149
7

1 −= x

 

H) h) 4x – 2x – 2 = 0 
I) 9x + 3x + 1 = 4 

 
 

Questão 23 
RESOLVA: 
 

A) Seja f : R → R uma função definida por f(x) = a * 3bx, em que a e b são constantes reais.  

B) Dado que f(0) = 900 e f(10) = 300, CALCULE K tal que f(k) = 100. 

C) Em determinadas condições, o número de bactérias de uma cultura cresce em função do tempo, 

obedecendo à seguinte função 𝐵(𝑡) = 3
𝑡

6 . Considerando t medido em horas, DETERMINE a 

QUANTIDADE de BACTÉRIAS nessa colônia após 2 dias. 

D) A quantia de R$ 1200,00 foi aplicada durante 6 anos em uma instituição bancária a uma taxa de 1,5% 

ao mês, no sistema de juros compostos.Qual será o saldo no final de 12 meses?  Qual será o montante 

final? M =  C(1 + i)𝑡 (Fórmula dos juros compostos) 
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Questão 24 
(ENEM-2016) O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença 
infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de 
reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil 
unidades, obteve-se a fórmula para a população: 
p(t) = 40 • 23t em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, em milhares de bactérias. 
 
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a POPULAÇÃO SERÁ  
  

A) reduzida a um terço.  
B) reduzida à metade.  
C) reduzida a dois terços.  
D) duplicada.  
E) triplicada.  

 
Questão 25 
(ENEM-2015) O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1 
800,00, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde 
à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é s(t) = 1 800  (1,03)t . 
 
De acordo com a proposta do sindicato, o SALÁRIO DE UM PROFISSIONAL de empresa com 2 anos de 
tempo de serviço será, em reais, 
 

A) 7 416,00. 
B) 3 819,24. 
C) 3 709,62. 
D) 3 708,00. 
E) 1 909,62. 

 
 


