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Uma loja de departamentos de São Paulo possuía 2 000 unidades de liquidificadores

em estoque no mês de julho de 2016. O gerente de vendas encomendou uma pesquisa

de mercado que apontou que seriam vendidas 800 unidades a um preço unitário de R$

300,00, e que cada diminuição de R$ 5,00 no valor do produto resultaria em 20 novas

vendas. A receita máxima obtida no período analisado é de:

A) 10 reais.

B) 2 500 reais.

C) 8 000 reais.

D) 250 000 reais.

E) 600 000 reais.

Valor do 
produto

Número de 
unidades

300 – 5(1) 800 + 20(1)

300 – 5(2) 800 + 20(2)

300 – 5(10) 800 + 20(10)

300 – 5(x) 800 + 20(x)lei da receita

R = v . n

R =(300-5x)(800+20x)

R = -100x2 +2000x + 240000



receita

Número de 

objetos

A receita máxima é o y do vértice

Yv = - Δ/4a

Yv = 2500000

R = -100x2 +2000x + 240000



Lei de Newton para resfriamento de corpos

A quantidade de calor que flui de um corpo com temperatura mais alta para outro com temperatura 

mais baixa varia conforme a diferença de temperatura.

Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01043/20011/Adriano/intro.html. (Adaptado) Acesso em: 07 

jul. 2016.

A Lei do Resfriamento de Newton estabelece que a temperatura T de um 

objeto, colocado há t minutos em um ambiente 

com temperatura constante Ta, é dada por T = Ta + C · ekt, em que C e k 

são constantes e as temperaturas T e Ta são medidas em graus Celsius. 

Considere que um corpo, cuja temperatura inicial é de 24 oC, foi colocado em 

um ambiente de temperatura constante de 18o e que, após 15 minutos, a 

temperatura do objeto foi de 21 oC. A temperatura desse corpo 30 minutos 

após ter sido colocado no ambiente citado foi, em graus Celsius, de

a) 18,0.                b) 19,5.            c)  22,5.                    d)  24,0.                  e)  42,0.



Dados do problema

Ta = 18°C

T(0) = 24°C

T(15) = 21°C

T(30) =  ? °C

Substituindo na lei

T = 18 + C.ekt

24 = 18 + C.ek.0

C = 6

21 = 18 + 6.ek15

e15k = 0,5

T(30) = 18 + 6.ek.30

T(30) = 18 + 6.e30k

T(30) = 18 + 6 . e15k. e15k

T(30) = 18 + 6 .0,25

T(30) = 19,5



Com a proximidade da semana de provas, um estudante do

Ensino Médio precisa organizar sua estante de livros. As

primeiras provas serão de Literatura, Matemática e Física.

Sabendo-se que ele possui 3 romances, 4 livros de

Matemática e 2 livros de Física, de quantas maneiras ele

pode organizar esses livros na estante para que os de

Matemática fiquem juntos e os de romance também?

(Considere os livros distintos.)

PERMUTAÇÃO ROMANCE MATEMÁTICA

4! . 3! . 3!

A)3 456   B) 1 728   C) 1 260   D) 288   E) 210



Nos Jogos Olímpicos do Brasil, que aconteceram no Rio de Janeiro, participaram 16 seleções de futebol

masculino. Essas seleções foram divididas, para a primeira fase dos jogos, em quatro grupos com

quatro times cada um. Em cada grupo, havia um cabeça de chave, ou seja, um time previamente

escolhido. Nessa Olimpíada, os cabeças de chave foram Brasil, Argentina, México e Japão. Os outros

três times foram escolhidos por sorteio. Supondo que o sorteio dos times do grupo do Brasil fosse o

primeiro a ser realizado, qual seria a probabilidade de que a seleção da Alemanha ficasse no grupo do

Brasil?

PROBABILIDADE

BRASIL

BRASIL ALEMANNA


