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FUNÇÕES

 Função polinomial do 1º e 2º grau.
- Composição e resolução de situações problema 
Aprofundamento para o Enem
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Operações entre conjuntos

 UNIÃOUNIÃO INTERSECÇÃO INTERSECÇÃO  DIFERENÇADIFERENÇA

Mas como podemos 
realizar essas operações 

com a utilização de 
diagramas?

Mas como podemos 
realizar essas operações 

com a utilização de 
diagramas?
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04. Numa sala de aula com 40 alunos, 19 alunos jogam futebol; 25,
vôlei; 13, basquete; 12, futebol e vôlei; 8, vôlei e basquete; também 8
jogam futebol e basquete e 4 praticam os três esportes. Determine:

A) Quantos alunos da sala não praticam nenhum desses esportes?

B) Quantos praticam apenas um desses esportes?

C) Quantos praticam exatamente dois desses esportes?
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05. Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas
acerca de suas preferências em relação a três produtos A, B e C. Os
resultados da pesquisa indicaram que:

• 210 pessoas compram o produto A;
• 210 pessoas compram o produto B;
• 250 pessoas compram o produto C;
• 20 pessoas compram os três produtos;
• 100 pessoas não compram nenhum dos três produtos;
• 60 pessoas compram os produtos A e B;
• 70 pessoas compram os produtos A e C;
• 50 pessoas compram os produtos B e C.

Determine quantas 
pessoas responderam 

a essa pesquisa.



7



8

06. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre
a preferência de seus consumidores em relação a seus três produtos:
biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os resultados indicaram
que:

 65 pessoas compram cream crackers.
 85 pessoas compram wafers
 170 pessoas compram biscoitos recheados
 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados.
 50 pessoas compram cream crackers e recheados.
 30 pessoas compram cream crackers e wafers.
 60 pessoas compram wafers e recheados.
 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa.

Determine quantas 
pessoas responderam 

a essa pesquisa.
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07. Uma distribuidora de filmes pesquisou, de três filmes lançados,
quais estavam agradando mais ao público. Sabe-se que:

■ 32% do público gostou do filme X;
■ 29% gostou do filme Y;
■ 30% gostou do filme Z;
■ 17% gostou dos filmes X e Y;
■ 13% gostou dos filmes Y e Z;
■ 12% gostou dos filmes X e Z; e
■ 5% gostou dos três filmes.

Qual é o percentual do 
público que não gostou de 
nenhum dos três filmes?
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08. Em uma enquete, com 500 estudantes, sobre a preferência de cada
um com três tipos diferentes de sucos (laranja, manga e acerola),
chegou-se ao seguinte resultado: 300 estudantes gostam do suco de
laranja; 200 gostam do suco de manga; 150 gostam do suco de
acerola; 75 gostam dos sucos de laranja e acerola; 100 gostam dos
sucos de laranja e manga; 10 gostam dos três sucos e 65 não gostam
de nenhum dos três sucos.

O número de alunos que gosta dos sucos de manga e acerola é:

A) 40 B) 60 C) 120 D) 50 E) 100
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Preço do litro da gasolina R$ 5,00

NÚMERO DE  LITROS VALOR PAGO R$
2 
5
8

Função Afim
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Preço do litro da gasolina R$ 5,00

NÚMERO DE  LITROS VALOR PAGO R$
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Preço do litro da gasolina R$ 5,00

NÚMERO DE  LITROS VALOR PAGO R$
2 10
5 25
8

Função Afim
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Preço do litro da gasolina R$ 5,00

NÚMERO DE  LITROS VALOR PAGO R$
2 10
5 25
8 40

Considerando f(x) o valor pago e x o número de litros qual a expressão que
representa o valor pago f(x) em função do número de litros de gasolina x?

Função Afim
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01. Na fabricação de 25 mesas, um empresário verificou que o custo total
de material foi obtido por meio de uma taxa fixa de R$ 2.000,00,
adicionada ao custo de produção que é de R$ 45,00 por unidade. Qual é o
custo para fabricação dessas mesas?



19

02. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa,
denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância
percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa
R$ 0,80, responda:

A) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual a
expressão que representa o valor da corrida f(x) em função da
distância percorrida x.

B) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km?

C) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50?
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02. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa,
denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância
percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa
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A) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual a
expressão que representa o valor da corrida f(x) em função da
distância percorrida x.
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B) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km?
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C) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50?


