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APOSTILA 8 – FUNÇÃO QUADRÁTICA 

 
Atividades de sala 
 
 
1. (Enem 2013)  A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno 
de um eixo z, conforme mostra a figura. 
 

 
 
A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei 

23
f(x) x 6x C,

2
    onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. 

Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. 
 
Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é  
a) 1.    
b) 2.    
c) 4.    
d) 5.    
e) 6.    
  
2. (Enem PPL 2013)  Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de 
unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L(x) = −x2 + 12x − 20, onde x 
representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo 
de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os 
pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a  
a) 4.    
b) 6.    



c) 9.    
d) 10.    
e) 14.    
 
3. (Enem 2ª aplicação 2016)  Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade 
dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se 

que o número f  de infectados é dado pela função 2f(t) 2t 120t    (em que t  é expresso em 

dia e t 0  é o dia anterior à primeira infecção) e que tal expressão é válida para os 60  

primeiros dias da epidemia. 
 
A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o 

número de infectados chegasse à marca de 1.600  pessoas, e uma segunda dedetização 

precisou acontecer. 
 
A segunda dedetização começou no  
a) 19º dia.     
b) 20º dia.    
c) 29º dia.    
d) 30º dia.    
e) 60º dia.    
 

 
4. (Enem 2017)  Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, 
em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma 
altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a 

cooperativa utiliza integralmente 100  metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas 

laterais. 
 

 
 

Quais devem ser os valores de X  e de Y,  em metro, para que a área da base do viveiro seja 

máxima?  
a) 1 e 49     
b) 1 e 99     
c) 10  e 10     
d) 25  e 25     
e) 50  e 50     
 
 
5. (Enem PPL 2018)  Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 

150  metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, e a altura máxima que 

atinge em relação ao solo é de 25  metros. 

 



 
 
Admita um sistema de coordenadas xy  em que no eixo vertical y  está representada a altura e 

no eixo horizontal x  está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão 

está no ponto (150; 0)  e que o projétil atinge o solo no ponto (0; 0)  do plano xy.  

 
A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é  

a) 2y 150x x      

b) 2y 3.750x 25x      

c) 275y 300x 2x      

d) 2125y 450x 3x      

e) 2225y 150x x      

  
6. (Enem (Libras) 2017)  A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. 

Ele cobra R$ 10,00  por cada serviço realizado e atende 200  clientes por mês, mas está 

pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais 

acarreta uma diminuição de 10  clientes por mês. 

 
Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de  
a) R$ 10,00.     

b) R$ 10,50.     

c) R$ 11,00.     

d) R$ 15,00.     

e) R$ 20,00.     

  
 
 
 
7. (Enem 2016)  Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal 
do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. 
Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em 
questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo 
vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: 
 

2y 9 x ,   sendo x  e y  medidos em metros. 

 

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 
2

3
 da área do retângulo cujas 

dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. 
 
Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?  
a) 18     
b) 20     
c) 36     
d) 45     
e) 54     



  
 

Atividades propostas 
 

 
1. (Enem 2015)  Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. 
Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no 

interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão 2T(h) h 22h 85,     em que 

h  representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a 
estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A 
tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, 
baixa, média, alta e muito alta. 
 

Intervalos de 

temperatura ( C)  
Classificação 

T 0  Muito baixa 

0 T 17   Baixa 

17 T 30   Média 

30 T 43   Alta 

T 43  Muito alta 

 
Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da 
estufa está classificada como  
a) muito baixa.    
b) baixa.    
c) média.    
d) alta.    
e) muito alta.    
  
2. (Enem 2014)  Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias 

questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f,  de 

grau menor que 3,  para alterar as notas x  da prova para notas y f(x),  da seguinte maneira: 

 
- A nota zero permanece zero.  

- A nota 10  permanece 10.   

- A nota 5  passa a ser 6.   

 

A expressão da função y f(x)  a ser utilizada pelo professor é  

a) 21 7
y x x.

25 5
       

b) 21
y x 2x.

10
       

c) 21 7
y x x.

24 12
      

d) 
4

y x 2.
5

      

e) y x.     

  



3. (Enem 2013)  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 

2t
T(t) 400,

4
    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°. 
 
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    
  
 
4. (Enem (Libras) 2017)  Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja 

necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 m.  Por questões 

relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção 
transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na Figura 1. Deseja-
se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano 
com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2. 
 

 
 
A equação que descreve a parábola é  

a) 22
y x 10

5
       

b) 22
y x 10

5
      

c) 2y x 10       

d) 2y x 25      

e) 2y x 25       

 
5. (Enem 2017)  A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar 
Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. 
A seta na Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece 
uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. 
 



 
 

Qual a medida da altura H,  em metro, indicada na Figura 2?  

a) 
16

3
    

b) 
31

5
    

c) 
25

4
    

d) 
25

3
    

e) 
75

2
    

 
 
 

 
6. (Enem PPL 2013)  O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o 
valor da entrada a R$10,00, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, 
faturando R$10.000,00 com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir 
de R$10,00, a cada R$2,00 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os 
espetáculos 40 pessoas a menos. 
Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e 
F o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em 
função do número de pessoas é dada por:  

a) 
2P

F 60P
20


      

b) 
2P

F 60P
20

      

c) 2F P 1200P       

d) 
2P

F 60
20


      

e) 2F P 1220P       
  
7. (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    
  
8. (Enem PPL 2012)  O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de 
uma competição a seguinte tarefa: cada participante teria 10 minutos para recolher moedas 
douradas colocadas aleatoriamente em um terreno destinado à realização da competição. A 
pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo destinado a cada um dos 
participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada 
um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor 
igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que coletasse 60 moedas 
teria sua pontuação calculada da seguinte forma: pontuação = 60 – 36 (60% de 60) = 24. O 
vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação.  
Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova?   
a) 0     
b) 25     
c) 50     
d) 75     
e) 100    
  
9. (Enem 2012)  Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que 
representam consumos e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo 
produto entre sua resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele 
circula. O consumo de energia elétrica (E), por sua vez, é diretamente proporcional à potência 
do aparelho. 
Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação 
entre a energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por 
ele?  

a)     

b)     

c)     



d)     

e)     
  
10. (Enem cancelado 2009)  A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto x, 
cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x2 + 232, e o seu valor de venda é 
expresso pela função 180x − 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto x, contudo a 
mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. 
 
A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do 
maior lucro é  
a) 10     
b) 30     
c) 58     
d) 116     
e) 232    
  
11. (Enem 2009)  Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 

cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por 

litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi 

R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em 

R$, arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é  

a) V = 10.000 + 50x – x2.    
b) V = 10.000 + 50x + x2.    
c) V = 15.000 – 50x – x2.    
d) V = 15.000 + 50x – x2.    
e) V = 15.000 – 50x + x2.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez.  Em geral, essa rapidez 

é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato e 

diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras 

palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e x o número de pessoas que 

conhecem o boato, tem-se: 

R(x) = k . x . (P - x), onde k é uma constante positiva característica do boato.   

 

 
12. (Enem 2000)  Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44.000 

pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por 

um número de pessoas igual a:   

a) 11.000.    
b) 22.000.    
c) 33.000.    



d) 38.000.    
e) 44.000.    
 

13. (Enem 2ª aplicação 2016)  Dispondo de um grande terreno, uma empresa de 
entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a 
figura. 
 

 
 
A área para o público será cercada com dois tipos de materiais: 
 

- nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A,  mais resistente, cujo valor do 

metro linear é R$ 20,00;  

- nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B,  comum, cujo metro linear custa 

R$ 5,00.  

 

A empresa dispõe de R$ 5.000,00  para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira 

que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a 
empresa deve comprar é  
a) 50,0 m  da tela tipo A  e 800,0 m  da tela tipo B.     

b) 62,5 m  da tela tipo A  e 250,0 m  da tela tipo B.     

c) 100,0 m  da tela tipo A  e 600,0 m  da tela tipo B.     

d) 125,0 m  da tela tipo A  e 500,0 m  da tela tipo B.     

e) 200,0 m  da tela tipo A  e 200,0 m  da tela tipo B.     

 
 

GABARITO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

1.D  2.A  3.D  4.A  5.D  6.A  7.A  8.B  9.D 10.B  11.D  12.B    

13.D 


