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1. Deseja-se construir uma elipse que tenha os dois focos situados no eixo-x. Um desses focos 

deve ser o ponto (3,0). Essa elipse deve passar pelos pontos (0,2) e (7,-2). Quantas elipses 

assim podem ser construídas? 

 

 

2. Um fabricante de calçados sabe que a metade dos homens de sua cidade calça sapatos de 

números 40 a 43. Então, qual a probabilidade de um homem adulto entrar em uma sapataria e 

pedir um par de sapatos de número 40 a 43 é? 

 

 

3. Dois parceiros jogam com um baralho de 52 cartas. Um deles embaralha as cartas, retira 

uma, mostra ao parceiro e repõe a carta no baralho. Em seguida o outro faz o mesmo. Qual a 

probabilidade de ambos tirarem cartas de paus? 

 

 

4. Um peixe descreve uma trajetória curva de tal modo que em todos os pontos (x,y) a 

inclinação da reta tangente é dada pela razão x/y. Sabendo-se que o peixe passa pelo ponto 

( ) qual a equação cartesiana da curva descrita pelo peixe? 

 

 

5. No plano cartesiano, como se vê na figura abaixo, uma parábola intersecta a circunferência 

x² + y² = 1 nos pontos A e B, e passa pela origem do sistema de coordenadas. Além disso, o 

eixo de simetria da parábola é perpendicular ao eixo x. Se o segmento AB é o lado de um 

triângulo equilátero inscrito na circunferência, qual é a equação da parábola? 

 

 

6. Numa empresa, o salário de um grupo de empregados é R$ 380,00, mais uma quantia 

variável correspondente a 1/5 da produção de um dos produtos da empresa, cuja produção foi 

estimada para daqui a t anos pela  função p(t)=50t² - 50t + 100. Daqui a quantos anos o 

salário deste grupo de funcionários aumentará 50% em relação ao valor atual? 
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1. Exatamente 1. 

2. 50% 

3. 6,25% 

4. X² + y² = 4 

5.  

6. 2 anos 

 


