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Aula 05 
 
01. Seja f uma função afim tal que f(-1)=3 e f(1)=1: 
Calcule a lei da função: 
 
02. (UFG – 2013) Para estimular um estudante a se 
familiarizar com os números atômicos de alguns 
elementos químicos, um professor cobriu as teclas 
numéricas de uma calculadora com os símbolos dos 
elementos químicos de número atômico 
correspondente, como mostra a figura a seguir. 

 

 
 

Nessa calculadora, se o estudante adicionar o 
elemento de menor número atômico com o de maior 
eletronegatividade, elevar a soma ao elemento cujo 
número atômico seja um número primo par e, em 
seguida, calcular o logaritmo do resultado, acionando 
a tecla log, o resultado final será um dígito, cuja tecla 
corresponde ao símbolo: 
 
a) do elemento mais eletronegativo. 
b) de um gás nobre. 
c) do elemento de menor número atômico. 
d) de um halogênio. 
e) do elemento menos eletronegativo. 
 
03. Observe abaixo a reta numérica dos números 
reais. Essa reta está divida em segmentos da mesma 
medida: 

 

 
Qual é o ponto que corresponde ao número decimal 
– 0,75? 
 
a) X 
b) Y 
c) Z 
d) W 
 

 
04. (Unicamp 2013) A superfície de um reservatório 
de água para abastecimento público tem 320. 000 m2 

de área, formato retangular e um dos seus lados 
mede o dobro do outro. Essa superfície é 
representada pela região hachurada na ilustração 
abaixo. De acordo com o Código Florestal, é 
necessário manter ao redor do reservatório uma faixa 
de terra livre. Denominada Área de Proteção 
Permanente (APP), como ilustra a figura abaixo. Essa 
faixa deve ter largura constante e igual a 100m, 
medidos a partir da borda do reservatório. 
 

 
 
a) Calcule a área da faixa de terra denominada APP 
nesse caso.  
 
b) Suponha que a água do reservatório diminui de 
acordo com a expressão V(t) = V0.2

-t, , em que V0 é o 
volume inicial e t é o tempo decorrido em meses. 
Qual é o tempo necessário para que o volume se 
reduza a 10% do volume inicial? Utilize, se 
necessário, log102 =0,30. 
 
 
05. (UERJ 2012) Considere a equação a seguir, que se 
reduz a uma equação do terceiro grau: 
 

(x +2)4= x4 

 
Uma de suas raízes é real e as outras são imaginárias. 
Determine as três raízes dessa equação. 
 
06. (ITA 2013) Seja n ˃ 6 um inteiro positivo não 
divisível por 6. Se, na divisão de n2 por 6, o quociente 
é um número ímpar, então o resto da divisão de n 
por 6 é 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
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07. A tabela abaixo mostra o número de municípios 
dos estados da região Sudeste. 
 

Estado Quantidade de Municípios 

Espírito Santo 78 

Minas Gerais 853 

Rio de Janeiro 92 

São Paulo 645 

 
Quantos municípios há na região sudeste? 
 
a) 1668 
b) 1658 
c) 1468 
d) 1458 
 
08. (CFT MG - 2013) O valor da expressão 

   é igual a: 
 

 
 
09. Um eletricista cobra uma taxa de R$ 20,00 pela 
visita ao cliente e mais R$ 30,00 por hora trabalhada. 
Como calcular o preço final a ser pago já que este 
depende do tempo de duração do serviço? 
 
10. Quatro candidatas concorreram ao título de 
Rainha do Inverno em uma escola, e o resultado foi 
apresentado no gráfico abaixo. Cada aluno votou 
uma única vez. 

 

Nesse concurso, quantos alunos votaram? 
A) 420 
B) 380 
C) 230 
D) 180 
 

11. (UEG – 2013) O gráfico da função y= log(x+1) é 
representado por: 

  
 
12. Pretende-se levar água de uma represa até um 
reservatório no topo de um morro próximo. A 
potência do motor que fará o bombeamento da água 
é determinada com base na diferença entre as alturas 
do reservatório e da represa. 
Para determinar essa diferença, utilizou-se uma 
mangueira de nível, ou seja, uma mangueira 
transparente, cheia de água e com as extremidades 
abertas, de maneira a manter o mesmo nível da água 
nas duas extremidades, permitindo medir a diferença 
de altura entre dois pontos do terreno. Esta medição 
fica restrita ao comprimento da mangueira, mas, 
repetindo o procedimento sucessivas vezes e 
somando os desníveis de cada etapa, é possível obter 
a diferença de altura entre dois pontos quaisquer. 
No presente caso, realizaram-se 50 medições 
sucessivas, desde a represa até o reservatório, 
obtendo-se uma sequência de valores para as 
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diferenças de altura entre cada ponto e o ponto 
seguinte, h1, h2, h3, ..., h50, que formam uma 
progressão aritmética, sendo h1=0,70 m, h2=0,75 m, 
h3=0,80 m, e assim sucessivamente. Com base no 
exposto, calcule a altura do reservatório em relação à 
represa. 
 
13. (UFG) O Governo tem a sua disposição uma área 
de 5 quilômetros quadrados, para vender a famílias 
carentes, a um preço simbólico de R$ 0,01 o metro 
quadrado. Foi decidido que cada família a ser 
beneficiada pode adquirir no máximo 5 hectares (1 
hectare corresponde a 10000 m²). Supondo-se que 
todo o terreno seja vendido, indique as alternativas 
corretas: 
 
(   ) a área vendida pelo Governo corresponde a 500 
hectares. 
(   ) o mínimo de famílias que podem ser beneficiadas 
será 500. 
(   ) o máximo que uma família irá pagar pelo terreno 
que receber é R$ 500,00. 
(  ) uma família poderá adquirir um terreno de 
dimensões 0,15 km e 0,4 km. 
 


