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PROVA DE MATEMATICA

rNsrRUÇÕus
1. A prova tem a duração de 120 mn e contempla um total de 35 perguntas.

2. Leia atentamente a prova e responda na Folha de Respostas a todas as perguntas.

3. Para cada pergunta existem quatro alternativas de resposta. Só uma é que está

correcta. Assinale apenas a alternativa correcta.

4. Para responder correctamente, basta marcar na alternativa escolhida como se

indica na Folha de Respostas. Exemplo, Ft]
5, Para marcar use primeiro lápis de carvão do tipo [IB. Apague completamente os

erros usando uma borracha. Depois passê por cima esferográfica preta ou azul.

6, No fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Não será aceite qualquer

folha adicional.

7. Não é permitido o uso de máquina de calcular ou telemóvel,



PRovA DE MATgNTÁrrcA,

Algebra

1. Num relógio digital, que marca de 0:0A aft 23:59, o número de vezes, por dia, que o
mostrador apresenta todos os algarismos iguais é:

A) l0; B) 8; C) 6; D) 7.

2. Hâ 18 anos Hélio tinha precisamente três vezes a idade de seu Íilho. Agora tem o dobro
da idade desse filho. Hélio e seu filho têm agora, respectivamente:
A) 7}anos e 36 anos; C) 40 anos e 20 anos;
B) 36 anos e 18 anos; D) 50 anos e 25 anos.

3. Alberto, Beatriz e Carlos correm numa pista circular. Todos saem ao mesmo tempo e
do mesmo lugar, cada um desenvolvendo velocidade constante. Alberto e Beatriz
correm no mesmo sentido. Correndo no sentido oposto, Carlos encontra Alberto, pela
primeira vez, exactamente 90 segundos após o inÍcio da corrida e encontra Beatriz
exactamente 15 segundos depois. Quantos segundos são necessários para que Alberto
ultrapasse Beatriz pela primeíra vez?
A) 105; B) 630; C) e00; D) 1,050.

4. A quantidade de os números inteiros de 2 algarismos que são iguais ao dobro do
produto de seus algarismos é:

A) 0; B) 1; C) 2; D) 3.

5, O número 10 pode ser escrito de duas formas como soma de dois números primos: /0 =
5 + 5 e 10 = 7 + 3, De quantas maneiras podemos expressar o número 25 como uma
soma de dois números primos?

A) Nenhuma; B) 1; C) 2; D) 3.

6, A soma de dois números naturais é 29. O mínimo valor para a soma de seus quadrados
é:

A) 785; B)733 C)647; D)421.

7. Uma fábrica embala S latas de um produto em caixas de caúolina cúbicas de 2A cm de
Iado. Para que possam ser melhor transpoúadas, essas caixas são colocadas, da melhor
maneira possível, em caixotes de madeira de 80 cm de largura por 120 cm de
comprimento por 60 cm de altura. O número de latas do produto em cada caixote é

A) 576; B) 4.608; C) 2.304; D) 720:

8. 
. 
.{s letras O, B e-Mrepfesentam iÍúnieíôs iriteiros. Se O"XBx M =240, OXB + M =46 e'
O + BxM =64, então O + B + M valez
A) 19; B) 20; C) 2t: D) 24.

9. Uma loja de sabonetes realiza uma promoção com o anúncio "Compre um e leve outro
pela metad.e do preço", Outra promoção que a loja poderia fazer oferecendo o mesmo
desconto percentual é:



A) "Leve dois e pague um"; C) "Leve três e pague dois";
B) "Leve trôs e pague um"; D) "Leve quatro e pague três".

10. Em um ano, o número máximo de meses, que têm cinco domingos é:

A) 3; B) 4; C) 5; D) 6.

11. O número de soluções inteiras e positivas do seguinte sistema {".?= "' - - é,
la+b+c=30

A) 45; B)23; C)24; D)25.

12. As equações do 2o grau 20A7xz+2008x+1=0 e x2 +2AA8x+2A07=0 têm uma raiz
comum. O valor do produto das duas raízes que não são comuns é:

A) 0; B) 1; C) 2A07; D) 2008.

13. O valor máximo que o número a(b+c)-b(a+c) pode assum ir se a,b e c, são inteiros e

satisfazendolla<10, l<áSl0 e 1(c<10 é:
A) 80; B) 81; C) 84; D) 90.

14. Os valores reais de Í que satisfazem a inequaSo .'.6 * 
rE = 

, ,Uo,

A) -1 <x<1; C)xSl;
B) x=l; D)xà1.

15.Se x*y=8 e rJ=15,ovalorde xz *6xy+yz ét

A) 64; B) 10e; C) 120; D) 124.

az -ab=l
16.Sejam a,becnúmerostaisque b2 -bc=1. Ovalor de abc.(a+b+.) Oiguala:

cz -ac=l
A) 0; B) 1; C) 2: D) -1.

17. Sejam a e á números reais positivos tais que *o t.Então, ?*!. e,' b 'b+i

A)igual aff+l C)menor q""f;

B) igual a *; D) maior que I mâs menor que Lb' b

à adição, é verdade que c x (b + c) = (a x b) + (a x c). A distributiva da adição em
relação à multiplicaçáo a + (á x c) =(a + á) x (a+ c) não é sempre verdadeira, Eâs
ocorre se, e somente se,

A) a=b=c=f oua=0; C)Aigualdadenuncaocorre;
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B) a=b=c;

19. O polinómio P( x ) P(x)=-x'+ prcz +Zpx-4
A) -5; B) -3;

D)a+b+c=1oua=0.

é divisível por x + 1. O valor de p ét

c) -1; D) l.

20. A razáo Q4)8 é igual a:
(+8)z

c) 1; D) 2.

Geometria

21. Se a área do rectângulo dado é l2ra área da figura sombreada é:
A) 3; B) 4; c) 5; D) 6.

22. Os pontos L, M e l/ são pontos médios de arestas do cubo, como
mostra a figura. O ângulo LMN mede:

A) 9oo; B) 105'; C) 120"; D) 135"

23. Dois irmãos herdaram o terreno ÁBC com a forma de um triângulo
rectângulo em .4, e com o cateto AB de 84 m de comprimento, Eles
resolveram dividir o terreno em duas partes de mesma área, por um
muro MN paralelo a .4,C como mostra a Íigura abaixo. Assinale a
opção que contém o valor mais aproximado do segmento BM.

A) 55 m; B) 57 m; C) 59 m; D) 61 m.

24.5áa dadas duas tiras rectangulares de papel com 20 cm de
comprimento, uma com 5 cm de largura e outra com /1 cm de largura.
Uma delas foi colada sobre a outra, perpendicularmente, de modo a
formar a figura ilustrada ao lado. O perímetro dessa figura, em
centímetros é:

A) 50; B) 60; C) 80; D) 100

25. Na figura, os dois triângulos são equiláteros. O valor do
ângulo desconhecido r é:

A) *, B) 1:' 2',

A) 3oo; B) 40"; C) 50" ; D) 60o;



26. Considere a recta R de equações y = 2x. Das seguintes equações a equação para a recta
§ que passâ pelo ponto (5,0) e é perpendieular à recta R é:

c) y=

D) y=

Análise Matemática

15A) v = ---x--:2 2'
B) y=2x+4i

A) 3xz sen(3x2) cos(3xz ) ;

B) 3x2 cos(3x2) ;

A) xt-x'+,r+1;
B) xt -x'-x*3',

C) 3x2 sen(.3.x2 ; +.x3 cos(3x') ;

D) 3x2sen(.3x21+6xa cos(3xr) ,

C) x' -x'*2x+4:
D)x'*x2-x-3.

l3
-x+-:22

15
--.x + -22

27,O valorde lim xlnx él
:+0+

A) o; B) 1; D) 1n3;

28. Seja f : R -+ Ã definida por /(x) = x3sen(3x2;. A função derivada def é?

c) et;

[logx. x>l
29,Seja f :R-+.Rafunçãodefinidapor/(x)=J ! "v'j L. 

Ovalord" 
J3g Í@\= é:

Lr'-t, x(l
A) -oo; B) 0; C) 1; D) +"..

30. Considere o potinómio p(x)=x3+bx+cx+d, onde b, c e d sáo constantes reais. A
derivada de p(x) é por deÍinição, o polinómio p'(x)=3xz+2bx+c, Se p'11;=6,
p'(-L)=4 eorestodadiüsãode p(x) por Í-L ézrentãoopolinómio p(x) é:

3L. Uma agência de modelos está seleccionando jovens para uma propaganda de sorvetes.
Entre as exigências, a agência solicita que os jovens tenham altura mínima de 1,65 m e
máxima de l,7B ru. Se.r é um número racional que representa a altura, em metros, de
um jovem que pode ser escolhido para essa propaganda, é correcto afirmar que:
A) x<1,78; B)x>1,65; C)1,65íxí1,78; D)1,65<x>1,78.

32. Sendo Í(x)=e',em que a é o número de Neper, o yalor de /'(1) é:

L) 2e; B) 0; C) e':

33. §upondo que o gráfico da função derivada f' é o representado
ao lado, então, gráfico da função/pode ser:
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D) 1,



Análise Comhinatória

34. Numa reunião após terem se cumprimentado uma vez cada um, verificou-se que foram
trocados 45 cumprimentos. O número de pessoas presentes ó:

A) 45; g) CÍ5; c) 10; D) e,

35. Considere a recta de equa$o y = 2x+1. A distância que vai do ponto (-2,2) à recta

dada é igual a:
1

A) --F;
vs

sl *;
{s

D')4.
{sO 16;

FIM
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