
1º TRABALHO AVALIATIVO 

1ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO 

1) Encontre, em cada caso, as raízes das funções  e faça o esboço do gráfico: 

a) y = 2x -5 

b) f(x) = x2+x-6 

c) g(x) = 
    

   
 

d)     
             
             

  

 

2ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO 

Certo banco cobra R$ 200,00 por talão de cheques e R$ 5,00 por cheque utilizado. Outro 

banco cobra R$ 100,00 por talão de cheque e R$ 9,00 por cheque utilizado. Ache um 

critério para decidir em que banco você abrirá sua conta. 

 

3ª QUESTÃO: VALOR 2,0 PONTOS 

Em cada item a seguir, temos o gráfico de uma função real y = f(x). Para cada uma delas, 

indique o domínio, o conjunto imagem, os zeros ( raízes), o(s) ponto(s) de interseção com 

os eixos coordenados, os intervalos em que é crescente, decrescente ou constante, o 

máximo( se houver), o mínimo (se houver) e os valores de x para os quais y > 0 e y < 0: 

a) 

 
 

 



b) 

                    

 

4ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO 

 Um fabricante vende a unidade de certo produto por R$ 110,00. O custo total consiste em 

uma taxa de R$ 7.500,00 somada ao custo de produção de R$  60,00 por unidade 

.a).Quantas unidades o fabricante precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio? 

b).Se forem vendidas 100 unidades, qual será o lucro ou o prejuízo do fabricante? 

c).Quantas unidades o fabricante necessita vender para obter um lucro de R$ 1.250,00? 

 

5ª QUESTÃO: VALOR 2,0 PONTOS 

 Um comerciante vende um determinado produto. O gráfico a seguir expressa o preço P 

do produto ( em reais por quilograma) em função da quantidade Q adquirida pelo 

comprador ( em quilogramas) 



 

a) Qual o preço por quilograma, na compra de 15Kg? 

b) Para que valores de Q, o produto custa R$ 6,00/Kg? 

c) Quanto custam 4 Kg do produto? 

d) Qual o custo máximo do quilo do produto? 

e) E o custo mínimo? 

f) Que quantidade deve ser adquirida, para que se pague esse custo mínimo? 

g) Quanto custam 20 Kg do produto? 

h) Quantos quilogramas podem ser adquiridos com R$ 90,00? 

 

6ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO  

Determine os domínios  

a)       
    

    
 

b)         
    

      
 

 

 

  

7ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO  

Determine  as expressões de fog e gof, onde: 

a) f(x) =       e g(x) = 2x + 3 

b) f(x) =
 

   
 e g(x) = 

   

 
 

c)f(x) = x3 – 1 e g(x) = 
 

     
 

d) f(x) =      e g(x) = x4 -1 

 



8ª QUESTÃO: VALOR 1,0 PONTO 

1) Determine a inversa da função f (f-1) ,  em cada caso: 

a) f(x) = 3x3 – 1  

b)  f(x) =      
 

 

c) f(x) = 
 

   
 

d) f(x)= 
 

    
  

 


