
 
 

 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  ___________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. Um grupo de investidores aplicou em uma nova empresa, respectivamente, R$ 4 000,00, R$ 5 000,00 

e R$ 6 000,00. No final do ano o balanço da empresa acusou um lucro de R$ 3 000,00, que será 

dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado. Qual será o lucro de cada 

investidor? 

a) R$ 400,00, R$ 500,00 e R$ 600,00. 

b) R$ 500,00, R$ 1 000,00 e R$ 1 500,00. 

c) R$ 800,00, R$ 1 000,00 e R$ 1200,00. 

d) R$ 1 000,00, R$ 1 000,00 e R$ 1 000,00. 

 

2. Um pensionato de 12 pessoas produz 52 kg de lixo reciclável em 18 dias. Considerando que a 

produção de lixo diária por pessoa se mantenha constante, quantos quilogramas desse tipo de lixo 

serão produzidos em 36 dias por 20 pessoas? 

a) 86,67 kg 

b) 104 kg 

c) 164 kg 

d) 173 kg 

 

3. Em sua oficina, Joel usa uma furadeira elétrica 2 horas por dia, durante 15 dias, e a energia elétrica 

consumida pelo aparelho no período é de 10 kWh. Se a mesma furadeira elétrica for usada 150 

minutos por dia durante 20 dias, qual será o consumo?  

a) 16,67 kWh 

b) 10 kWh 

c) 8,5 kWh 

d) 17,56 kWh 
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4. Alugar carro no Brasil é simples, a locadora cobra um valor composto de duas partes: uma parcela 

fixa, de R$ 150,00, correspondente à taxa de seguro do carro, e outra variável, de R$ 63,00 por dia  

de uso. 

a) Escreva uma fórmula que represente o valor V (R$) a ser pago pelo aluguel desse carro em 

função do tempo t (dias). 

 

 

b) Determine o valor a ser pago pelo aluguel do carro por: 

1 dia = ____________  

5 dias = ____________ 

15 dias = ____________ 

 

 

c) Com R$ 906,00 é possível locar o carro por 20 dias? Justifique. 

 

 

d) Com R$ 180,00 é possível locar o carro? Justifique. 
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5.  Observe os gráficos abaixo. 

Ilustrações: Rogério Casagrande 

I)  𝑦 = 𝑥 

 

III) 𝑦 = 𝑥2 +
4

3
𝑥 + 4 

 

II)  𝑦 = −𝑥 + 5 

 

IV) 𝑦2 = 9𝑥 

 

Dos gráficos apresentados, em quais temos que 𝒚 está em função de 𝒙? Destes, quais podem 

representar o gráfico de uma função afim? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6.  Escreva o valor do coeficiente de x e do termo independente de cada função a seguir: 

a) 𝑓(𝑥) = 6 − 𝑥 

coeficiente de 𝑥: _____________________ 

termo independente: _________________ 

c) ℎ(𝑥) = −
3

5
𝑥 

coeficiente de 𝑥: _____________________ 

termo independente: _________________ 

b) g(x) = −13x + 2 

coeficiente de 𝑥: _____________________ 

termo independente: _________________ 

d) 𝑘(𝑥) = 9 ⋅ (3𝑥 − 2) 

coeficiente de 𝑥: _____________________ 

termo independente: _________________ 
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7. Para cada figura, escreva uma fórmula que expresse a medida da área A em função da medida 

𝒙 indicada. 

Ilustrações: Rogério Casagrande 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

 

Agora, calcule a área de cada figura para 𝑥 =  3 𝑐𝑚. 

I)  II)  III)  

 

8. Qual das funções quadráticas a seguir possui dois zeros reais e distintos? 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 5𝑥 + 6 

b) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 10 

c) 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 20𝑥 − 50 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 4 
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9. Um projétil foi disparado do alto de um morro e tem a medida de sua altura dada pela função 

h(t) = −5t2 + 10t + 15, em que a altura h(t) é dada em metros e o tempo t em segundos. 

Sabendo disso, assinale a alternativa que indica a medida do tempo no qual o projétil alcança o solo. 

Ilustração: Rogério Casagrande 

 

 

a) 2s 

b) 3s 

c) 4s 

d) 5s 

 

 

  

10. Assinale a alternativa que contém as coordenadas do vértice do gráfico da função 

 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 8  

 

a) 𝑉(0,8) 

b) 𝑉(1,3) 

c) 𝑉(2,0) 

d) 𝑉(3, −1) 

 


