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Simulado sobre Função de 1º Grau ou Função Afim, 
Problemas com Equação e Inequações 

Concurso Professor de Matemática 
 
 
 
1 (Ano: 2018/Banca: FGV) Considere as funções reais definidas por f(x) = 3x + 1 e g(x) = 2x                   
+ b, sendo b real. 
Se g(f(2)) = 0, então f(g(2)) é igual a 
a) 0. 
b) 17. 
c) -21. 
d) 23. 
e) -29. 
 
2 (Ano: 2018/Banca: MPE-GO) Sabendo que 2x + 3 = 5, e que b = 5x + 1, qual é o valor de                       
x + b?  
a) 06 
b) 01 
c) 07 
d) 04 
e) 21 
 
3 (Ano: 2018/Banca: MPE-GO) Sabe se que 2 + x = 5 e que y = 3 x. Qual o valor de y – x? 
a) 3 
b) 6 
c) 9 
d) 12 
e) 15 
 
4 (Ano: 2018/Banca: FGV) Em uma fila há 70 pessoas, entre as quais Pedro e João.                
Sabe-se que: 
i. Pedro está na frente de João e há duas pessoas entre eles; 
ii. o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro do número de pessoas atrás de João. 
Nessa fila João ocupa o:  
 
a) 45º lugar; 
b) 46º lugar; 
c) 47º lugar; 
d) 48º lugar;  
e) 49º lugar.  
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5 (Ano: 2018/Banca: FGV) Antônio, Beto e Carlos combinaram dividir igualmente as            
despesas de uma viagem que os três fizeram juntos. Durante a viagem, Antônio pagou R$               
750,00, Beto pagou R$ 480,00 e Carlos pagou R$ 420,00. Ao final da viagem, para dividir                
igualmente as despesas, Beto deu x reais para Antônio, e Carlos deu y reais para Antônio. 
O valor de x + y é 
a) 250. 
b) 220. 
c) 200. 
d) 180. 
e) 150. 
 
6 (Ano: 2018/Banca: IBADEl) Três agentes penitenciários de um país qualquer, Darlan,            
Arley e Wanderson, recebem juntos, por dia, R$ 721,00. Arley recebe R$ 36,00 mais que o                
Darlan, Wanderson recebe R$ 44,00 menos que o Arley. Assinale a alternativa que             
representa a diária de cada um, em ordem crescente de valores.  
a) R$ 249,00, R$ 213,00 e R$ 169,00. 
b) R$ 169,00, R$ 213,00 e R$ 249,00. 
c) R$ 145,00, R$ 228,00 e R$ 348,00. 
d) R$ 223,00, R$ 231,00 e R$ 267,00. 
e) R$ 267,00, R$ 231,00 e R$ 223,00. 
 
7 (Ano: 2018/Banca: FGV) Paula tem 32 figurinhas a mais do que Renato. Para que eles                
fiquem com a mesma quantidade de figurinhas, Paula tem que dar a Renato 
a) 64 figurinhas. 
b) 32 figurinhas. 
c) 24 figurinhas. 
d) 16 figurinhas. 
e) 12 figurinhas.  
 
8 (Ano: 2018/Banca: Quadrix) Um experimento de comportamento teve x voluntários, que            
foram divididos em grupos de 15 componentes. Após a divisão, sobraram 14 voluntários,             
que foram dispensados. Na semana seguinte, o experimento foi refeito, porém houve x +              
723 inscritos. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o             
número de voluntários que foram dispensados depois da formação dos grupos com 15             
componentes.  
a) 0 
b) 2 
c) 5 
d) 8 
e) 12 
 
9 (Ano:2018/Banca: Quadrix) Assinale a alternativa que apresenta a função inversa de            
f(x) = In(4x - 2/x). 
a) g (x) = ex/4x-2 
b) g (x) = 2/ 4 - ex 
c) g (x) = - 2/ 4 - ex 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/  

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-matematica/


http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

d) g (x) = 4 - ex / 2 
e) g (x) = 4 - ex / - 2 
 
10 (Ano: 2018/Banca: Quadrix) Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo da             
função  f(x) = xe-x  no intervalo [−1, 1].  
a) 1/e 
b) -1/e 
c) 0 
d) -e 
e) e 
 
 
 
 
Gabarito 
1.e 
2.c 
3.b 
4.d 
5.c 
6.d 
7.d 
8.b 
9.b 
10.a 
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