
Função Polinomial do 1º Grau

01) José 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, ente 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, meio 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 a seguir indicada corresponde ao conjunto de todas as
possibilidades para o par (x; y):

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

02)Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156kg, recolhe-se a um SPA onde se
anunciam perdas de peso de até 2,5kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra.
Nessas condições:

a) Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir
após n semanas.

b) Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no SPA
para sair de lá com menos de 120 kg de peso.



03) Na figura a seguir tem-se o gráfico da função f, onde f(x) representa o preço pago em
reais por x cópias de um mesmo original, na Copiadora Reprodux.

De acordo com o gráfico, é verdade que o preço pago nessa Copiadora por

a) 228 cópias de um mesmo original é R$22,50.

b) 193 cópias de um mesmo original é R$9,65.

c) 120 cópias de um mesmo original é R$7,50.

d) 100 cópias de um mesmo original é R$5,00

e) 75 cópias de um mesmo original é R$8,00.

04) 0 gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo
tecido da folha de um certo vegetal, em função do tempo e em condições diferentes de
luminosidade.



Nos dois casos, a função linear y = mx ajustou-se razoavelmente bem aos dados, daí a
referência a m como taxa de absorção (geralmente medida em   

 moles por unidade de peso por hora). Com base no gráfico, se m1 é a taxa de
absorção no claro e m2‚ a taxa de absorção no escuro, a relação entre essas duas taxas é:

a) m1 = m2‚. b) m2‚ = 2m1. c) m1 . m2 = 1.  d) m1 . m2 = -1. e) m1 = 2m2‚.

05) A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada, no gráfico a
seguir, por 6 pontos de uma mesma reta.

Quem comprar 20 unidades dessa mercadoria, na promoção, pagará por unidade, em reais,
o equivalente a:

 a) 4,50  b) 5,00   c) 5,50   d) 6,00



EXERCÍCIOS PARA CASA
01) Um vídeo-clube propõe a seus clientes três opções de pagamento: Opção I: R$ 40,00 de
taxa de adesão anual, mais R$ 1,20 por DVD alugado.  Opção II: R$ 20,00 de taxa de adesão
anual, mais R$ 2,00 por DVD alugado.  Opção III: R$ 3,00 por DVD alugado, sem taxa de
adesão. Um cliente escolheu a opção II e gastou R$ 56,00 no ano. Esse cliente escolheu a
melhor opção de pagamento para o seu caso? Justifique sua resposta.

02) Em um sítio destinado à produção de leite, o custo mensal com a mão-de-obra é de R$
360,00 fixos, mais 10% do total, T, arrecadado com a venda do leite. Os demais custos de
produção representam juntos 45% de T.

 a) Expresse o lucro, obtido em um mês, em função de T.

b) Se o litro do leite é vendido por R$ 0,50, qual a quantidade mínima de leite que deve ser
produzida ao mês para que o produtor não tenha prejuízo?

03) Sabendo que os pontos (2, -3) e (-1, 6) pertencem ao gráfico da função f: IR -> IR
definida por f(x)=ax+b, determine o valor de b-a :

04) Uma função polinomial f do 1° grau é tal que f(3) = 6 e f(4) = 8. Portanto, o valor de
f(10) é: a) 16      b) 17     c) 18     d) 19    e) 20

05) A seguir vê-se parte de um gráfico que mostra o valor y a ser pago (em reais), pelo uso
de um estacionamento por um período de x horas.

Suponha que o padrão observado no gráfico não se altere quando x cresce. Nessas
condições, uma pessoa que estacionar o seu carro das 22 horas de certo dia até as 8 horas e
30 minutos do dia seguinte deverá pagar

a) R$ 12,50 b) R$ 14,00 c) R$ 15,50 d) R$ 17,00 e) R$ 18,50



GABARITO :

01) Não, pois a melhor opção para este cliente seria a opção III. A opção feita
corresponde ao aluguel de 18 DVDs mais R$ 20,00 de taxa. Nestas condições, na
opção I, o cliente gastaria 40 + 1,2 . 18 = R$ 61,60 e, na opção III, 3 . 18 = R$ 54,00.]

02) a) L = 0,45 T - 360  b) 800 litros
03) 6
04) E
05) D


