SE18 - Matemática
LMAT1A3 - Equação do 2o grau

Questão 1
(ENEM - 2014) 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
f) Não sei

Questão 2
(Enem 2016) Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas,
em média, R$ 300,00. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente
aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação
q = 400 – 100p,
na qual q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em reais.
A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto,
modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior
possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto.
O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo

a) R$ 0, 50 ≤ p < R$ 1, 50

b) R$ 1, 50 ≤ p < R$ 2, 50
c) R$ 2, 50 ≤ p < R$ 3, 50
d) R$ 3, 50 ≤ p < R$ 4, 50
e) R$ 4, 50 ≤ p < R$ 5, 50
f) não sei

Questão 3
(Enem PPL 2013) Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção
semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a
capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões
necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários
para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão.

Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de
redução de carga?

a) 36
b) 30
c) 19
d) 16
e) 10
f) não sei

Questão 4
(G1 - ifsc 2017) Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus
animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular cujas dimensões
são as raízes da equação x2 - 45x + 500 = 0, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse
cercado?

a) 545 m
b) 225 m
c) 200 m
d) 500 m

e) 450 m
f) não sei

Questão 5
(G1 - ifsul 2017) Na reta a seguir, a distância entre quaisquer dois pontos consecutivos é a mesma.

Considerando que a unidade de medida de x é em metros, o valor da distância é

a) 4 m.
b) 5 m.
c) 6 m.
d) 7 m.
e) não sei.

Questão 6
(G1 - ifal 2017) A quantidade x de pessoas que assistem a um espetáculo teatral varia de acordo com o preço p em reais,
cobrado na entrada, conforme a expressão 100 - x. Nessas condições, qual preço deve-se cobrar no espetáculo para que a
renda seja máxima?

a) 30.
b) 40.
c) 50.
d) 60.
e) 70.
f) não sei.

Questão 7

(G1 - ifsul 2017) As medidas do comprimento e da altura (em metros) do outdoor retangular, representado na figura abaixo,
são exatamente as soluções da equação x2 - 10x + 21 = 0.

Dessa forma, é correto afirmar que a área desse outdoor é

a) 10 m2
b) 20 m2
c) 21 m2
d) 24 m2
e) não sei

Questão 8
(G1 - ifpe 2017) Um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar juntos um torno mecânico para montar uma
oficina assim que se formassem. O valor de R$ 3.600,00 seria igualmente dividido por todos. Devido a alguns problemas
financeiros, oito alunos que estavam no grupo desistiram, e a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou R$ 75,00.
Quantos alunos faziam parte do grupo inicialmente?

a) 20 alunos.
b) 16 alunos.
c) 18 alunos.
d) 24 alunos.
e) 12 alunos.
f) não sei.

Questão 9
(G1 - ifsul 2016) Ao fazer o lançamento de um foguete, a partir do chão, nota-se que ele faz a trajetória de uma parábola dada
pelo gráfico da função h = -x2 +8x -7. Sendo a altura h dada em metros, afirma-se que a altura máxima atingida pelo foguete
em relação ao chão é

a) 1 m.
b) 4 m.
c) 7 m.
d) 9 m.
e) não sei.

Questão 10
(G1 - ifsul 2016) Problemas que recaem numa equação do segundo grau já apareciam em textos escritos pelos babilônios, nas
tábuas cuneiformes. Observe a equação abaixo:

Determine o valor de p para que uma das raízes seja o dobro da outra.

a) 25
b) 30
c) 32
d) 35
e) não sei

Questão 11
(G1 - ifsul 2016) Equações biquadradas é uma equação escrita da seguinte forma geral:

Para encontrarmos as suas raízes, é preciso transformá-las em uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida pela
fórmula de Bhaskara Akaria (matemático que viveu na Índia meados do século XII).
Portanto a soma das raízes da equação

a) 0

é

b) -10
c) 2
d) 9
e) não sei

Questão 12
(G1 - ifsul 2015) Um móvel de R$ 360,00 deveria ser comprado por um grupo de rapazes que contribuíram em partes iguais.
Como 4 deles desistiram, os outros precisaram aumentar a sua participação em R$ 15,00 cada um.
Qual era a quantidade inicial de rapazes?

a) 8
b) 12
c) 15
d) 20
e) não sei

Questão 13
(G1 - ifpe 2014) A figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o
sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola é dada em função da
distância horizontal x pela equação
atingida pela bola.

a) 6,1 metros
b) 6,3 metros

, com h e x medidos em metros. Determine a altura máxima

c) 7,2 metros
d) 7,5 metros
e) 8,3 metros
f) não sei

Questão 14
(G1 - utfpr 2012) Renata apresentou a sua amiga a seguinte charada: “Um número x cujo quadrado aumentado do seu dobro é
igual a 15”. Qual é a resposta correta desta charada?

a) x = 3 ou x = 5.
b) x = –3 ou x = –5.
c) x = –3 ou x = 5.
d) x = 3 ou x = –5.
e) apenas x = 3.
f) não sei.

Questão 15
(G1 - ifpe 2012) Sérgio está fazendo um regime alimentar. Numa conversa com seu amigo Olavo, este lhe perguntou: “Com
quantos quilogramas você está agora?”. Como os dois são professores de matemática, Sérgio lhe respondeu com o desafio: “A
minha massa atual é um número que, diminuído de sete vezes a sua raiz quadrada dá como resultado o número 44”. Assinale a
alternativa que apresenta a massa atual do Prof. Sérgio, em quilogramas.

a) 100
b) 110
c) 115
d) 121
e) 125

