
 

Roteiro de recuperação 

9º  

Orientações para execução do roteiro de recuperação. 
Caro aluno, 
Faça seu trabalho em folha separada, preferencialmente em uma folha pautada (almaço). Ao 
realizar as atividades deixe todo o raciocínio utilizado, pois ele justificará sua resposta. Não será 
aceito somente as respostas das questões. Tenha cuidado e capricho, este trabalho deverá ser 
entregue no dia da prova. 

 

Questão 1             valor 1,0 

(UFPR) Numa expedição arqueológica em busca de artefatos indígenas, um arqueólogo e seu 
assistente encontraram um úmero, um dos ossos do braço humano. Sabe-se que o comprimento 
desse osso permite calcular a altura aproximada de uma pessoa por meio de uma função do 
primeiro grau. 

a) Determine essa função do primeiro grau, sabendo que o úmero do arqueólogo média 40 cm e 
sua altura era 1,90 m, e o úmero de seu assistente média 30 cm e sua altura era 1,60 m. 
b) Se o úmero encontrado no sítio arqueológico média 32 cm, qual era a altura aproximada do 
indivíduo que possuía esse osso? 

 

Questão 2             valor 1,0 

Paula trabalha em uma loja de roupas. Ela recebe um valor fixo de R$ 500,00 por mês mais uma 
comissão de 5% sobre o valor das suas vendas mensais. Com isso, responda: 

a) Escreva uma fórmula que dê o total T que Paula recebe por mês em função do valor 
arrecadado de suas vendas x do mês. 
b) Quanto Paula receberá em um mês se vendeu R$ 30 000,00. 
c) Para receber um total de R$ 4500,00, quanto Paula deverá vender?  

 

Questão 3             valor 1,0 

Observe a imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responda: 
a) A imagem representa um gráfico de qual função? 
b) Determine a lei de formação dessa função. 
c) Essa função é crescente ou decrescente? 

 
 
 
 
 



Questão 4             valor 1,0 

Desenhe, com auxílio de régua, um plano cartesiano para cada item. Depois, trace o gráfico 
relativo à respectiva função.  

a) 3 xy            

b) 12  xy                      

c) 12²  xxy   

d) xxy 4²                                                          

 

Questão 5             valor 1,0 

Observe a imagem: 

 
Responda: 

a) O gráfico acima representado é de qual função? 
b) Determine a lei de formação dessa função. 
 

Questão 6             valor 1,0 

Os triângulos ABC e PQR são semelhantes, determine x e y. 

             
 

Questão 7             valor 1,0 

Se , determine x nos casos: 

a)                                 b)  
 

Questão 8             valor 1,0 

O perímetro de um triângulo é 60m e um dos lados tem 25m. Qual é o perímetro do triângulo 
semelhante cujo lado homólogo ao lado dado mede 15m? 

 

Questão 9             valor 1,0 

Considerando o Teorema de Tales, na figura, a//b//c, calcule o valor de x: 
 

A) 10 
B) 10,5 
C) 11 
D) 12,5 
E) 13 

 



Questão 10             valor 1,0 

(UFMG) Observe a figura, que representa o gráfico de f(x)=ax2+bx+c. 

 
Assinale a única afirmativa FALSA em relação a esse gráfico. 

A) ac >0 
B) b2 – 4ac é positivo  
C) ele tem um ponto mínimo  
D) c > 
E) a >0 

 


