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Capítulo 1

Prova de 2019

01. A planificação de um sólido geométrico é uma
figura geométrica plana obtida a partir da super-
fície do sólido em questão. A figura a seguir re-
presenta a planificação de um sólido geométrico S
formada por três retângulos de altura h e compri-
mento l e por dois triângulos equiláteros de lado
l.

Com base na figura, nas informações dadas e
nos conhecimentos sobre geometria plana e espa-
cial, considere as afirmativas a seguir.
I. O perímetro da figura geométrica dada é 2h+4l.
II. O sólido geométrico S formado por meio dessa
planificação é um prisma triangular.
III. A área total do sólido geométrico S é 3hl +√

3
2 l2.

IV. O volume do sólido geométrico S é
√

3
2 l2h.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Analise o gráfico das funções f e g a seguir e
responda às questões 2 e 3.

02. Com base no gráfico e nos conhecimentos
sobre funções, considere as afirmativas a seguir.
I. A função f tem infinitas raízes.
II. Existem x1 e x2 ∈ R, tais que f(x) = g(x).
III. Existe um único x1 ∈ R, tal que f(x) = g(x).
IV. A equação f(x) − g(x) = 0 tem infinitas solu-
ções.
Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

03. Com base no gráfico e nos conhecimentos
sobre funções, atribua V (verdadeiro) ou F (falso)
às afirmativas a seguir.
( ) g : R→ [4,+∞), tal que g(x) = x2 − 4
( ) f : R→ [−1, 1], tal que f(x) = cos(2x)
( ) g : R→ [4,+∞), tal que g(x) = -x2 + 4
( ) f : R→ [−2, 2], tal que f(x) = 2cos(2x)
( ) f : R→ [−2, 2], tal que f(x) = 2cos(x)

Assinale a alternativa que contém, de cima para
baixo, a sequência correta.
a) V, F, V, V, F.
b) V, F, F, V, F.
c) F, V, V, F, V.
d) F, V, F, V, F.
e) F, F, V, F, V.

Leia o texto a seguir e responda às questões 4
e 5.

Em 2013, o veículo usado que menos depreciou
foi o modelo EXP, após um ano de uso. A média
de desvalorização de carros usados por um ano é
de 10%, mas, para esse modelo, a taxa foi de ape-
nas 8%. Já o modelo SENO foi o carro que mais
desvalorizou, chegando a 25%, mais que o dobro
da média anual.

(Adaptado de:<https://www.chipsaway.com.br/calculo-
de-depreciacao-5-passos-para-calcular-depreciacao-
de-veiculos/>. Acesso em: 20. jul. 2018.)

04. Suponha que, de 2013 a 2017, a média de
desvalorização de veículos usados se manteve e
que, em janeiro de 2013, a Sra. Hipotenusa com-
prou um veículo usado no valor de R$ 10.000,00
da marca XYZ. Com base nesses dados, no texto e
nos conhecimentos sobre juros compostos, assinale
a alternativa que apresenta, corretamente, o valor
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da desvalorização do veículo da Sra. Hipotenusa
ao final desses 5 anos.
a) R$ 3.439,00
b) R$ 4.095,10
c) R$ 5.000,00
d) R$ 5.904,90
e) R$ 6.561,00

05. Suponha que o Sr. Cateto comprou um veí-
culo usado modelo SENO, em janeiro de 2013, no
valor de R$ 16.384,00 e que sua margem de des-
valorização tenha previsão de se manter por mais
10 anos. Com base nesse contexto, no texto e nos
conhecimentos sobre juros compostos, assinale a
alternativa que apresenta, corretamente, a quan-
tidade de anos necessária para que esse veículo
adquirido pelo Sr. Cateto valha R$ 2.187,00.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 6
e 7.

06. Em uma revendedora de carros usados existem
20 veículos a serem vendidos, todos distintos entre
si, seja em cor, ano, marca, etc. Desses carros, 5
são modelo EXP e 15 são de outras marcas ou mo-
delos, totalizando 20 veículos. Sr. Euler foi a essa
revendedora com o intuito de comprar dois carros,
entre esses 20 disponíveis, ao acaso e sem reposi-
ção, para presentear seus dois filhos. 6 Com base
no enunciado e nos conhecimentos sobre análise
combinatória, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, de quantas maneiras o Sr. Euler
pode escolher o par de modelos de carros que de-
seja comprar.
a) 20
b) 40
c) 180
d) 190
e) 200

07. Com base no texto e nos conhecimentos so-
bre análise combinatória e probabilidade, assinale
a alternativa que apresenta, corretamente, a pro-
babilidade de o Sr. Euler comprar o par de carros
do modelo EXP.
a) 1

95 b) 1
38 c) 1

19 d) 1
10 e) 2

19

08. Considerando que um retângulo tenha 14 cm
de perímetro e 12 cm2 de área, assinale a alter-
nativa que apresenta, corretamente, a medida da
diagonal desse retângulo.
a)
√

5 cm
b)
√

6 cm

c)
√

7 cm
d) 5 cm
e) 7 cm
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Capítulo 2

Prova de 2018

Leia o texto, observe a figura a seguir e responda
às questões de 1 a 3.

Em uma galeria de artes, foi montado um pai-
nel quadrangular composto por fichas brancas e
pretas. O artista dispunha de 2019 fichas: 1010
pretas e as restantes brancas. Ele iniciou a mon-
tagem do painel começando com uma ficha preta
no canto superior esquerdo e alternando as cores
em cada linha e em cada coluna, como ilustrado
na figura a seguir, até completar o maior quadrado
possível.

01. Com base nessas informações, considere as
afirmativas a seguir.

I. A quantidade total de fichas utilizadas para
a montagem do painel é um número quadrado per-
feito.
II. Foi utilizada a mesma quantidade de fichas
brancas e pretas para a montagem do painel.
III. O maior quadrado possível que se pode montar
tem um número ímpar de fichas.
IV. A quantidade total de fichas utilizadas para
montagem do painel é um número primo.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

02. Assinale a alternativa que apresenta, correta
e respectivamente, o número de fichas brancas e
pretas que sobraram.

a) 40 e 40 b) 41 e 41 c)41 e 42 d) 42 e
42 e) 42 e 41

03. Assinale a alternativa que apresenta, corre-
tamente, a menor quantidade de fichas de que o
artista necessita para formar um painel maior.
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

04. No projeto de um painel, com formato de
um hexágono regular com lados de comprimento
igual a 10 cm, foi construída uma flor com seto-
res circulares com medida de raio igual a 10 cm
e centrados nos vértices do hexágono, conforme
representado na figura a seguir.

Com base nesse projeto, assinale a alternativa
que apresenta, corretamente, a medida da área da
flor.
a) 50π b)50π − 75

√
3 c) 150π − 225

√
3

d) 200π − 300
√

3 e) 400π − 150
√

3

05. O proprietário de uma galeria de artes vai
sortear uma peça entre os quadros e as esculturas
que estão expostos em cinco salas para presentear
sua amiga Maria. Para isso, ele colocou em cada
uma das salas uma caixa com fichas indistinguíveis
ao tato (de mesma forma, tamanho e peso) que
contêm uma etiqueta com o nome de cada peça.
Desse modo, tem-se:
• na caixa 1: 10 fichas de esculturas e 8 fichas de
quadros.
• na caixa 2: 6 fichas de esculturas e 4 fichas de
quadros.
• na caixa 3: 8 fichas de esculturas e 6 fichas de
quadros.
• na caixa 4: 7 fichas de esculturas e 7 fichas de
quadros.
• na caixa 5: 12 fichas de esculturas e 9 fichas de
quadros.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
de que caixa Maria deve retirar uma ficha ao acaso
para ter a maior probabilidade de sair uma ficha
de escultura.
a) Caixa 1 b) Caixa 2 c) Caixa 3
d) Caixa 4 e) Caixa 5

06. Uma galeria de artes recebeu mais de 800
visitantes na última semana. Exatamente 35eram
mulheres, e 252 homens a mais do que mulheres
visitaram a galeria. Assinale a alternativa que
apresenta, corretamente, a quantidade de pessoas
que visitaram essa galeria na última semana.
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a) 802 b) 810 c) 822 d) 824 e) 840

07. Um artista construiu duas peças, A e B, com
formato de cilindros retos, que têm o mesmo vo-
lume. O raio da base de B é 10% maior do que o
raio da base de A. É correto afirmar que a altura
de A é maior do que a de B em
a)5% b)10% c)11% d)20% e)21%

08. Considere as seguintes afirmativas anuncia-
das por um desenhista.

I. Duas retas distintas paralelas a uma terceira
são paralelas entre si.
II. Dois planos distintos paralelos a um terceiro são
paralelos entre si.
III. Por um ponto exterior a um plano passa um
único plano paralelo ao primeiro.
IV. Por um ponto exterior a um plano passa um
único plano perpendicular ao primeiro.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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Capítulo 3

Prova de 2017

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a
3.

Na primeira noite de um Festival de Música,
depois que terminaram as atrações no palco princi-
pal, as pessoas dividiram-se em três tendas: Tecno-
Balance, TecnoRock e TecnoSertanejo. Na tabela
a seguir, estão registrados os números relativos às
presenças nas tendas TecnoRock e TecnoSertanejo.

01. Escolheram-se, aleatoriamente, duas pes-
soas, uma seguida da outra, entre as contabilizadas
nessa tabela. A partir dessas informações, assinale
a alternativa que apresenta, correta e aproximada-
mente, a probabilidade de ambas estarem na tenda
TecnoSertanejo.
a)14% b)20% c)44% d)50% e)67%

02. Nessa noite, a quantidade de pessoas na tenda
TecnoBalance correspondeu a 20% do total das
pessoas que se dividiram pelas três tendas. Das
pessoas que estiveram na tenda TecnoBalance, 3

5
eram mulheres. Com base nessas informações, as-
sinale a alternativa que presenta, corretamente, a
quantidade de homens que esteve na tenda Tecno-
Balance, nessa noite.
a)1272 b)1590 c)1908 d)2544 e)3180

03. Considerando as três tendas e as informações
da questão 2, assinale a alternativa que apresenta,
corretamente, o número médio aproximado de mu-
lheres, em cada tenda.
a)2397 b)2691 c)2903 d)3400 e)4240

04. No centro de uma pista de dança, foi cons-
truído um mosaico de led de 3m × 3m, dividido
em nove quadrados de lado 1 m. Em dois desses
quadrados, foram inscritas duas circunferências, de
acordo com a figura a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta, correta-
mente, a menor distância entre as duas circunfe-
rências.

a) 2
√

2−1 b) 2 c) 2
√

2 d)3 e)
√

2+
2

05.Em cada uma das tendas há um diretor de cri-
ação e eles nunca trabalharam juntos. A soma da
quantidade de shows que os diretores das tendas
TecnoBalance e TecnoRock organizaram é 69, das
tendas Tecno-Rock e TecnoSertanejo é 72 e das
tendas TecnoBalance e TecnoSertanejo é 75. Com
base nessas informações, assinale a alternativa que
apresenta, corretamente, a maior quantidade de
shows organizados por um desses diretores.
a) 27 b) 33 c) 36 d) 39 e) 42

Leia o texto a seguir e responda às questões 6
e 7.

Na figura a seguir, tem-se uma planta com dois
retângulos que representam as áreas S1 e S2 de
duas barracas de venda de bebidas.

Considere que S1 e S2 têm a mesma medida e
que os pontos P(x, y) e O (0, 0) pertencem à reta r.

06. Assinale a alternativa que apresenta, corre-
tamente, o valor do coeficiente angular da reta r.

a) 3
8 b)5

8 c)2
5 d)8

5 e)5
4

07.Considere o ponto P(2, y) e que foi traçada uma
reta t perpendicular à reta r passando por P.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
a equação da reta t.

a) y = −0, 625x+ 1, 95
b) y = −0, 625x+ 2, 5
c) y = 1, 6x− 1, 95
d) y = 1, 6x− 4, 45
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e) y = −1, 6x+ 4, 45

08. Na entrada de um festival, foi entregue um
folheto com informações sobre alguns cuidados
quanto à higiene para dificultar o proliferamento
de bactérias. Entre outras informações, estava es-
crito:

As bactérias reproduzem-se, predominantemente,
por um processo no qual uma bactéria duplica o
seu material genético e se divide em duas bactérias
idênticas à original. Considere que, nesse instante,
uma bactéria se dividiu em duas e que, de agora
em diante, cada bactéria existente se divide em
duas outras bactérias de 20 em 20 minutos. Ou
seja, daqui a 40 minutos teremos oito bactérias.

De acordo com essas informações, assinale a al-
ternativa que apresenta, corretamente, o número
de bactérias, decorridas 5 horas, desde o instante
inicial.

a) 2 ×6 db)2× 16 c)26 d)215 e)216
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Capítulo 4

Prova de 2016

1 As normas de iluminação pública, segundo a
Companhia Paranaense de Energia (COPEL), in-
dicam que sejam utilizados basicamente postes cir-
culares de 12 m e de 15 m, ambos com conici-
dade reduzida para abrigo dos pontos de luz nas
vias urbanas. Não é recomendada a utilização de
postes maiores que 15 m devido à sua manuten-
ção. Determina-se, ainda, que a distância entre um
ponto e outro seja de 30 a 40 m. O ponto de luz
para iluminação urbana, incide luminosidade útil,
luminosidade refletida e luminosidade que gera po-
luição luminosa. A figura a seguir mostra a área
útil iluminada e parte da luminosidade refletida.

Considerando as medidas indicadas na figura, os
ângulos AB̂C = 90o, BÂC = 30o e AĈB = 60o, e
que o feixe de luz refletido é a bissetriz do ângulo
BAbC, calcule o valor de a, em metros.

(Para os cálculos utilize:
√

200, 25 =
14, 15; sen(60o) = 0, 866; sen(105o) = 0, 966).

a)8,68 b)12,68 c)13,68 d)14,68 e) 16,68

02. A prefeitura emprestou um de seus terrenos
para a realização de um show beneficente. O es-
paço é retangular e possui 0,11 km de comprimento
por 0,09 km de largura. Considerando que cada
metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, a capaci-
dade máxima de pessoas que esse espaço pode ter é:

a) 2475 b) 247500 c) 396 d) 39600 e) 3960000

03. O som é o resultado de rápidas oscilações
que ocorrem na natureza. De acordo com Houaiss

(2009), o som pode ser entendido como uma “vi-
bração que se propaga num meio elástico com uma
frequência entre 20 e 20.000 Hz, capaz de ser perce-
bida pelo ouvido humano” (HOUAISS, A. O grande
dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Ob-
jetiva, 2009). O som também pode ser concebido
como música, e as ondas sonoras, por sua vez, po-
dem ser descritas por meio de funções trigonométri-
cas, como, por exemplo, M(t) = 4sen

(
8 + π

2

)
+ 5

Sobre a função, considere as afirmativas a seguir.

I. A amplitude da função é dada pelo número 4.
II. A função apresenta um deslocamento para a
esquerda de π unidades.
III. Na funçãoM, a variável independente é o
tempo.
IV. A função seno é uma função par.
V. O gráfico da funçãoM apresenta uma translação
vertical de 5 unidades.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.
d) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.

04. O consumo do cigarro pode causar cerca de
50 doenças diferentes, entre problemas ligados ao
coração e à circulação, cânceres de vários tipos
e doenças respiratórias; 4.700 substâncias tóxicas
são inaladas a cada tragada, entre elas, a nicotina,
o monóxido de carbono e o alcatrão. A nicotina
chega ao cérebro mais rápido que a cocaína e está
associada a problemas cardíacos e vasculares. In-
formações sobre o cigarro, as substâncias contidas
nele, bem como os males para a saúde provocados
por ele podem ser obtidos em sites da Internet,
revistas, jornais, entre outros meios. Observe, no
quadro a seguir, o ganho no corpo humano por
ficar sem fumar:
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Livre do Vício
O que você ganha por ficar sem fumar por ...
20 minutos: a pressão sanguínea e a pulsação
voltam ao normal.
2 horas: a quantidade de nicotina circulando no
sangue reduz à metade.
8 horas: o nível de oxigênio no sangue se norma-
liza.
2 dias: o paladar ganha sensibilidade novamente.
3 semanas: a respiração fica mais fácil e a
circulação sanguínea melhora.
5 a 10 anos: o risco de sofrer infarto passa a ser
igual ao de quem nunca fumou.

(Adaptado de: PINSKY, L. Quais são os males
que o cigarro provoca no corpo humano? Revista
Mundo Estranho. 14.ed. 2003. Disponível em:
<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-
sao-os-males-que-o-cigarro-provoca-no-corpo-
humano>. Acesso em: 20 out. 2015.)

Assuma que a meia-vida da nicotina é de 2 horas,
ou seja, o período necessário para que a quanti-
dade de nicotina se reduza à metade da inicial; e
que o corpo absorve em média 0,9 mg de nicotina
a cada cigarro. Considerando que N determina a
concentração de nicotina no organismo e que t é o
tempo em horas, obtenha a função que descreve o
comportamento da nicotina no organismo, para t
> 1.

a) N(t) = 0, 9
(

1
2

)
t−1 b) N(t) = 0, 9

(
1
2

)t

c) N(t) = 0, 9
(

1
2

)2t

d) N(t) = 0, 9 (2)t−1

e)N(t) = 0, 9(2)t

05. A criptografia, conhecida como a arte de es-
conder mensagens, está associada ao uso da ma-
temática para o envio de informações, geralmente,
confidenciais. Um método simples de criptogra-
far mensagens consiste na substituição das letras
do alfabeto por números; outro mais conhecido é
chamado de Código de César, em que se substitui
cada letra da mensagem original pela terceira letra
que a precedia no alfabeto. Considere a relação de
letras e números a seguir.

Considere a função G(x) = 2x + 1 que recebe o
valor da letra que se quer e gere um valor por meio
de G(x), resultando na mensagem 27 3 41 11 27 3
41 19 7 3. A seguir, desvende a mensagem contida
e encontre a função inversa de G(x) que traduz a
mensagem para o leitor.
a) Comunidade; G−1(x) = x− 1

2

b) Comunidade; G−1(x) = x+ 1
2

c) Informação; G−1(x) = x− 1
2

d) Matemática; G−1(x) = x+ 1
2

e) Matemática; G−1(x) = x− 1
2

06. Cada uma das placas das carroças de uma
cidade contém três letras. A primeira letra é esco-
lhida entre os elementos do conjunto A = H, L, P,
R, S, a segunda letra é escolhida entre os elementos
do conjunto B = M, A, O e a terceira letra é esco-
lhida entre os elementos do conjunto C = C, U, N,
T. Devido ao aumento no número de carroças da
cidade, teve-se que expandir a quantidade de possi-
bilidades de placas. Ficou determinado acrescentar
duas novas letras a apenas um dos conjuntos ou
uma letra nova a dois conjuntos.
Assinale a alternativa que apresenta o maior nú-
mero de novas placas que podem ser feitas, quando
se acrescentam as duas novas letras.
a) 30 b) 36 c) 40 d) 84 e) 115

07. O excesso de milho no mercado desvalorizou o
preço de venda da saca do produto. Inicialmente,
ela era vendida por R$ 28,00, mas passou, então,
a ser vendida por R$ 22,40, ocasionando prejuízo
sobre o valor inicial. Com base no enunciado, as-
sinale a alternativa que apresenta, corretamente, o
valor da taxa de desconto (prejuízo) sobre o valor
inicial.

a) 25,00%

b) 20,00%

c) 5,60%

d) 0,25%

e) 0,20%

8 Um cilindro com 10 cm de diâmetro por 50 cm
de altura apresenta o mesmo volume que

a) 1 cilindro de 20,0 cm de diâmetro por 25 cm
de altura.
b) 2 cilindros de 5,0 cm de diâmetro por 50 cm de
altura.
c) 4 cilindros de 2,5 cm de diâmetro por 50 cm de
altura.
d) 4 cilindros de 5,0 cm de diâmetro por 50 cm de
altura.
e) 5 cilindros de 2,0 cm de diâmetro por 50 cm de
altura.
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Capítulo 5

Prova de 2015

1. De acordo com o IBGE1, apopulaçãoaproximadadacidadedeCornélioProcópionoanode2014éde48.487habitantes.OIpardes2apontaqueataxadecrescimentourbanodacidadeéde0, 37%aoano.Paraabrirumafranquiadecursosprofissionalizantesénecessárioqueacidadetenhaaomenos100milhabitantes.Emqueanoacidadeteráonúmerodehabitantesnecessárioparaabrirafranquia?(Utilizeosvaloresaproximadosde :
log206 = 2, 313867elog10.037 = 4, 001603).
(1Deacordocom :< http : //cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun =
410640 > .Acessoem19/09/14; 2Deacordocom :<
http : //www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio =
86300 > .Acessoem19/09/14.)
a)2209.
b)2210.
c)2211.
d)2212.
e)2213.

2. Para produção de diversos itens utilizados
atualmente é empregado o aço, cuja principal ma-
téria prima é o ferro gusa. Há diversos tipos de
aço no mercado, por exemplo, o aço inoxidável
(com 8% de níquel), o invar (com 36% de níquel) e
platinite (com 46% de níquel). Uma empresa que
trabalha com o aço inoxidável e o aço invar recebeu
um pedido, em toneladas, para produzir um aço
diferenciado que contenha 28% de níquel. Para
cada tonelada com 28% de níquel quantos quilos
de cada tipo de aço serão necessários?
a) aço inoxidável: aproximadamente 546 kg para
cada tonelada; aço invar: aproximadamente 455
quilos para cada tonelada.
b) aço inoxidável: aproximadamente 455 kg para
cada tonelada; aço invar: aproximadamente 546
quilos para cada tonelada.
c) aço inoxidável: aproximadamente 446 kg para
cada tonelada; aço invar: aproximadamente 555
quilos para cada tonelada.
d) aço inoxidável: aproximadamente 555 kg para
cada tonelada; aço invar: aproximadamente 446
quilos para cada tonelada.
e) aço inoxidável: aproximadamente 646 kg para
cada tonelada; aço invar: aproximadamente 555
quilos para cada tonelada.

3. A forma triangular é utilizada em diversas
estruturas e construções, como pontes, telhados e
porteiras. Sua ampla utilização se deve à proprie-
dade matemática de rigidez do triângulo. Sabese
que dados três pontos é possível formar um tri-

ângulo. De qual valor a deve ser diferente para
que os pontos A(a,3), B(4,0) e C(5,6) formem um
triângulo?
a) 3.
b) 3,5.
c) 4.
d) 4,5.
e) 5.

4. As curvas do tipo exponencial, y(x) = a.xb

com a > 0 e b > 0 , podem descrever diversos fenô-
menos e comportamentos observados na natureza
e na sociedade. A evolução do acesso da popula-
ção à internet banda larga, por exemplo, pode ser
descrita em certo intervalo de tempo pela função
y(x) = 0, 13.x1, 79 . Qual o gráfico que melhor
descreve o comportamento da função?

5. Uma menina brinca com seu cachorro lançando
uma bola que descreve a seguinte trajetória:

A bola cai a uma distância de 5 m de onde a
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menina a lançou. Se a função que descreve a tra-
jetória da bola é dada por y(x) = a.x2 + (1− 3a)x,
determine a altura máxima atingida pela bola.
(Considerar duas casas decimais).
a) 3,02 m.
b) 3,12 m.
c) 4,02 m.
d) 4,12 m.
e) 5,02 m.

6. Um supermercado possui uma caixa d’água no
formato de um cilindro, cuja altura é de 5 metros
e o raio da base é 2 metros. A empresa que admi-
nistra o setor de água realiza a cobrança conforme
o quadro abaixo:

Considerando que esse supermercado utiliza uma
caixa d’água por mês e admitindo π = 3, 14, é cor-
reto afirmar que o valor a ser pago pela conta de
água é de:
a) R$ 228,00.
b) R$ 235,60.
c) R$ 238,40.
d) R$ 238,60.
e) R$ 240,00.

7. Em um jogo com cartas de baralho, um dos
participantes retirou a seguinte sequência: 5, 4, 9,
5 e 7. Nesse jogo é necessário calcular média, medi-
ana e moda, e os naipes das cartas não influenciam
no resultado final. Sendo assim, os valores dessas
medidas são, respectivamente:
a) 5, 5 e 6.
b) 5, 9 e 7.
c) 5, 6 e 5.
d) 6, 7 e 9.
e) 6, 5 e 5.

8. O governo estadual deseja construir uma es-
trada retilínea que liga a cidade B à cidade D,
sendo essa estrada paralela à estrada C e E, que
distam 100 km uma da outra. A distância entre a
cidade A e C é de 200 km e, de C a B, 60 km. A
figura abaixo ilustra as posições das cidades:

Com base nessas informações a distância entre as
cidades B e D é:
a) 50 km.
b) 60 km.
c) 70 km.
d) 80 km.
e) 90 km.
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Capítulo 6

Prova de 2014

01.Calcule o valor de na expressão a seguir.
X = log2 192− log2 3

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

Resolução:
X = log2 192− log2 3
X = log2( 192

3 ) = log2(64) = log2(26)
2X = 26 ⇒ X = 6

02. No mês de abril de 2013, em certo mercado, o
preço do tomate teve dois aumentos consecutivos,
de 20% e 30% e passou a custar R$ 7,02. Qual era
o preço do tomate antes dos aumentos?

a) R$ 3,50
b) R$ 3,50
c) R$ 4,50
d) R$ 5,00
e) R$ 5,20

Resolução:
120% = 1, 2; 130% = 1, 3
x.1, 2.1, 3 = 7, 02
x.1,56=7,02 ⇒ x = 7,02

1,56 ⇒ x = 4, 5

03. Um grupo de pessoas foi a uma pizzaria e
gastou R$ 882,00. Na hora de pagar a conta, por
uma questão de cavalheirismo, os homens dividi-
ram igualmente o valor da conta e, por isso, cada
um pagou R$ 8,40 a mais. Sabendo que o grupo
tinha 12 mulheres, qual era o número de pessoas
do grupo?
a) 25
b) 27
c) 32
d) 40
e) 42

Resolução:
882
x

= y e 882
x− 12 = y + 8, 4

xy = 882 e (x− 12)(y + 8, 4) = 882
xy = xy + 8, 4x− 12y − 12.8, 4
⇒ 12y = 8, 4x− 12.8, 4

12.882
x

= 8, 4x− 12.8, 4⇒
12.882 = 8, 4x2 − 12.8, 4x

8, 4x2 − 12.8, 4x− 10584 = 0(dividirpor8, 4)
x2 − 12x− 1260 = 0
x’=42 e x”=-30 (não serve)

04. Um recipiente contém uma mistura de leite
natural e de leite de soja, num total de 150 litros,
dos quais 30% são de leite natural. Quantos litros
de leite de soja devem ser acrescentados a essa
mistura para que ela venha a conter 24% de leite
natural?
a) 20
b) 25
c) 37,5
d) 40,5
e) 50

Resolução:
105 + x

150 + x
= 76

100 = 19
25

(105 + x)25 = (150 + x)19
2625 + 25x = 2850 + 19x
⇒ 6x = 225
⇒

x = 37, 5

05. As pessoas que assistiam a uma reunião
apertaram-se as mãos. Uma delas notou que os
cumprimentos, ao todo, foram 153. Quantas pes-
soas compareceram a essa reunião?
a) 16 pessoas
b) 18 pessoas
c) 20 pessoas
d) 22 pessoas
e) 24 pessoa

Resolução:
Cn,2 = 153

n!
2!(n− 2)! = 153

n(n− 1)(n− 2)!
2!(n− 2)! = 153

n(n− 1)
2 = 153

n2 − n = 2.153
n2 − n− 306 = 0

n’=18 e n”=-17 (não serve)

06. Duas torneiras são abertas juntas: a primeira
enchendo um tanque em cinco horas, a segunda
enchendo outro tanque, de igual volume em qua-
tro horas. Ao fim de quanto tempo, a partir do
momento em que as duas torneiras são abertas, o
volume que falta para encher o segundo tanque é
1
4 do volume que falta para encher o 1o tanque?
a) 2 horas e 30 minutos
b) 3 horas
c) 3 horas e 30 minutos
d) 3 horas e 45 minutos
e) 4 horas e 20 minutos
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Solução. As informações indicam que em 1 hora
a 1a torneira enche V5 e a 2a torneira,V4 .

Após o tempo “x” o 1o tanque estará cheio xV5
faltando encher V − xV

5 = 5V − xV
x

.

A 2a torneira, por sua vez, encheu V

4 faltando

encher V − xV

4 = 4V − xV
x

.
O volume que falta no 2o tanque é 1/4 do que

falta no 1o tanque.
Temos: 4V − xV

4 = 1
4(5V − xV

5 )⇒

4V − xV
4 = (5V − xV

20 )⇒

20V-5xV=5V-xV⇒ 15V = 4xV ⇒

x= 15
4 = 3, 75 = 3o45′

07. Qual é a área do triângulo equilátero que
pode ser inscrito numa circunferência de raio 12
cm?
a) 108

√
3cm2

b) 36cm2

c) 144πcm2

d) 24
√

3cm2

e) 36
√

3cm2

Resolução:

cos30o = x

12 ⇒
√

3
2 = x

12 ⇒ x = 6
√

3

l=2. 6
√

3 = 12
√

3

A= l2
√

3
4 = (12

√
3)2√3
4 = 108

√
3

08. Qual é a soma dos múltiplos de três exis-
tentes entre 20 e 180?
a) 6200
b) 5.247
c) 5003
d) 4.800
e) 3600
Resolução:

(21, 24, 27, ..., 177)
177 = 21 + (n− 1)3
156 + 3 = 3n
n = 53
S = (21 + 177)

2 .53 = 99.53 = 5247
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Capítulo 7

Prova de 2013

01. Em uma caixa temos papeletas numeradas de
1 a 5. Retirando–se três delas, de quantas manei-
ras diferentes podemos obter números que sejam
múltiplos de 2 e 3 simultaneamente?
a) 24
b) 20
c) 12
d) 8
e) 6

02. Numa corrida temos quatro participantes A,
B, C e D. O corredor A tem 25% a mais de chance
de vitória que o corredor B, que tem 15% a mais
de chance de vitória que o corredor C, que, por
sua vez, tem 10% a mais de chance de vitória que
o corredor D. Qual a probabilidade de vitória do
corredor C?
a) 15%
b) 20,217%
c) 22,24%
d) 25%
e) 30%

03.Uma roda de 30 dentes engrena com outra de
25 dentes. Quantas voltas dará esta última quando
a primeira completar 175 voltas?
a) 145,5
b) 150
c) 200
d) 210
e) 250

04. Sabendo que, ao ser beneficiado, o arroz sofre
perda de 28%. Quantos quilogramas serão neces-
sários beneficiar para se obter 360 quilogramas de
arroz limpo?
a) 259,2
b) 475,5
c) 500
d) 600
e) 619,3

05. Num ônibus circular viajavam duas pessoas
sentadas em cada banco. Além disso, dez passa-
geiros viajavam em pé. Entretanto, se três pessoas

sentassem em cada banco, três bancos ficariam
vazios. Pergunta-se: quantos bancos havia nesse
ônibus?
a) 24
b) 21
c) 20
d) 19
e) 18

06. Uma empresa resolveu dar uma gratificação
de R$ 12973,50 para ser dividida entre os emprega-
dos responsáveis pela produção e a mesma quantia
para ser repartida entre os empregados responsá-
veis pela venda. Com isso, cada empregado da
produção ganhou R$ 384,40 a menos que os em-
pregados da venda. Se a empresa contava, no total,
com 42 empregados, quantos eram os responsáveis
pela produção?
a) 30
b) 27
c) 20
d) 18
e) 15

07.Dois dados não viciados são lançados e soma-
dos os números obtidos. Desse modo, tem-se mais
chance de obter números cuja soma seja:
a) 11
b) 10
c) 9
d) 8
e) 7

08. Qual é a área de um triângulo cujos vértices A,
B e C possuam coordenadas A(2; 8), B(−9;−3) e
C(9;−7) no plano cartesiano? Considere o metro
como unidade de medida.
a) 90 m2

b) 105 m2

c) 108 m2

d) 110 m2

e) 121 m2

09.Um móvel tem seu movimento uniformemente
variado representado no gráfico logo abaixo, cuja
variável independente é tempo.

Qual equação representa o movimento descrito
pelo gráfico acima?
a) S = 6− 4t− 2t2
b) S = 6 + 8t− t2
c) S = 6− 6t+ 3t2
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d) S = 6− 4t+ t2

e) S = 6− 8t+ 2t2
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Capítulo 8

Prova de 2012

01. Os valores de duas faturas totalizam R$
2580,00. Sobre a fatura de maior valor fez-se um
desconto de 20% e sobre a fatura menor 15%, num
total de R$ 452,00 de desconto. Qual o valor de
cada fatura?
a) R1500, 00eR 980,00
b) R1400, 00eR 1180,00
c) R1300, 00eR 1280,00
d) R1200, 00eR 1380,00
e) R1000, 00eR 1580,00

02. Quatro pessoas trabalhando 6 horas por dia
durante 5 dias produzem 1400 peças de um certo
produto. Se fossem contratadas mais 10 pessoas,
que trabalhassem igualmente às primeiras, quantos
dias de 8 horas deveriam trabalhar para produzir
15680 peças do mesmo produto?
a) 147
b) 21,3
c) 16,8
d) 12
e) 5,88

03. Qual a soma dos múltiplos de 5 existentes
entre 23 e 224?
a) 1450
b) 1500
c) 4500
d) 4900
e) 5000

04. De quantas maneiras diferentes, atendendo
ao código brasileiro de trânsito, uma família de 5
pessoas adultas pode formar a lotação de um carro
de cinco lugares, sendo que só duas delas possuem
carteira de habilitação?
a) 120
b) 60
c) 48
d) 24
e) 18

05. Calcule o volume (m3) de um cubo que se
pode inscrever numa esfera de raio 4 3 metros.
Dado: (

√
3 = 1, 73)

a) 1024
√

3
b) 512
c) 256
d) 181,02
e) 32

√
3

06. O salário de Carlos sofre um reajuste de 12% e
ele passa a ganhar R$ 840,00. Qual era o valor do
seu salário antes do reajuste?
a) R$ 672,00
b) R$ 739,20
c) R$ 750,00
d) R$ 924,00
e) R$ 940,80

07.Considerando o metro como unidade de medida,
calcule a área do círculo limitado pela circunferên-
cia de equação X2 + Y 2 − 4X − 6Y − 108 = 0.
a) 121 π
b) 144,16
c) 160 π
d) 216 π
e) 512 m2

08.Numa caixa temos 294 bolas azuis e 6 bolas
pretas. Quantas bola azuis devemos retirar dessa
caixa para que a porcentagem de bolas azuis seja
reduzida a 92%?
a) 8
b) 24
c) 75
d) 150
e) 225
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Capítulo 9

Prova de Inverno
2011

01. Uma pessoa prepara pizzas com 15 cm de di-
âmetro e as vende por R$ 3,25 cada. Se ela fizer
pizzas com 30 cm de diâmetro, por quanto deverá
vendê-las para manter proporcionalmente o mesmo
preço?
a) R$ 6,50
b) R$ 8,50
c) R$ 13,00
d) R$ 15,00
e) R$ 20,00

02. Uma torneira enche uma caixa em 5 horas,
e uma outra torneira esvazia essa mesma caixa em
7 horas. Com a caixa vazia, abrem-se simultane-
amente as duas torneiras. Quanto tempo levará
para a caixa ficar cheia?
a) 20 horas
b) 17 horas e 30 minutos
c) 15 horas e 12 minutos
d) 12 horas 30 minutos
e) 10 horas

03. Qual a área do circulo no qual se pode ins-
crever um triângulo cujas arestas medem 18 cm
cada?
a) 108π cm2

b) 324π cm2

c) 36π cm2

d) 2433 cm2

e) 81
√

3 cm2

04.Para plantar soja, uma pessoa arrenda uma
propriedade no formato triangular com as seguin-
tes medidas: 800 metros; 700 metros e 500 metros.
Se o proprietário cobra 12 sacas por hectare, quan-
tas sacas ele deverá receber pelo arrendamento
de sua propriedade? (Dados: 1 hectare = 10000
m2e
√

3 = 1, 7)
a) 240 sacas
b) 336 sacas
c) 225 sacas
d) 204 sacas
e) 210 sacas

05. No dia 01/05/11 uma loja colocou em pro-
moção uma TV de LCD com 15% de desconto, e
esta passou a custar R1.972, 00.Qual era o preço
dessa TV em 30/04/11?
a) R$ 2.268,00
b) R$ 2.300,00
c) R$ 2.320,00
d) R$ 1.676,00
e) R$ 2.400,00

06. Quantos números de três algarismos distin-
tos podemos formar com os algarismos 1; 2; 3; 4 ,
de modo que todos sejam múltiplos de três?
a) 6
b) 12
c) 18
d) 20
e) 24

07. Sendo log a = 3, 5; log b = 2, 25 e log c = 0, 35.

Calcule: log
(

3
√

2
√
a18.b12

7
√
a7.b7.c5

)
a) 1,0
b) 1,5
c) 1,75
d) 2,0
e) 2,5

08. Um grupo de funcionários de uma empresa
foi a um restaurante e gastou R$ 954,00. Na hora
de pagar a conta, por uma questão de cavalhei-
rismo, os homens dividiram igualmente o valor da
conta e por isso cada um pagou R$ 5,85 a mais.
Sabendo que o grupo tinha 13 mulheres, qual era
o número de pessoas desse grupo?
a) 53
b) 40
c) 56
d) 50
e) 45
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Capítulo 10

Prova de Verão
2011

01. Um projétil é lançado para cima, obe-
decendo à trajetória representada pela função
y = −20x2 + 80x, onde y é a altura (em me-
tros) que esse projétil atinge e x é o tempo (em
segundos) após o lançamento. A altura máxima
atingida e o tempo que o projétil levou para tocar
o solo novamente são, respectivamente:
a) 60 m e 2 s
b) 80 m e 2 s
c) 80 m e 4 s
d) 160 m e 4 s
e) 160 m e 5 s

02. Fatorial de um número natural n (notação
n!) é o produto dos números naturais de 1 a n,
ou seja, n! = 1.2.3. ...(n – 1).n. O resultado da
expressão E = 3 . 6 . 9 . 12 . ... . 24 é equivalente
a:
a) 3 . 8!
b) 3! . 8!
c) 38 . 8
d) 38 . 8!
e) 83 . 3!

03. As dimensões de uma caixa, em forma de
paralelepípedo retângulo, estão em progressão arit-
mética de razão 3, e sua área total mede 468 cm2.
O volume que a caixa comporta, em cm3, é:
a) 648
b) 576
c) 428
d) 330
e) 162

04. O valor do determinante da matriz

A =
∣∣∣∣ log3 7 log3 3, 5

log2 3 log2 3

∣∣∣∣
é:
a) 0
b) 3
c) log 7
d) log 72

e) 1

05. O código eleitoral brasileiro estabelece, como
regra para preenchimento das vagas para depu-
tados federais, nos Estados, o quociente eleitoral
(Qe) e o quociente partidário (Qp), sendo:

Qe=
Número de votos válidos

Cadeiras a serem preenchidas
e

Qp = Número de votos do partido
Qe

Se em um determinado Estado, que tem direito a
14 cadeiras, o número de votos válidos foi de 3,5
milhões, quantas cadeiras serão preenchidas pelo
partido A, que obteve um total de 1, 5 milhão de
votos?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 8

06. Sejam dois triângulos semelhantes. A altura
do maior é 12 cm. Sabendo que a área do maior é
dezesseis vezes a área do menor, a altura do menor
triângulo será, em cm:
a) 3
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10

07. Nas eleições brasileiras, a votação tem iní-
cio às 8 horas da manhã e encerra-se às 17 horas.
Passados 10 minutos do encerramento, qual é o
menor ângulo formado pelos ponteiros em um re-
lógio circular?
a) 90o

b) 95o

c) 100o

d) 85o

e) 80o

08. Observe o triângulo de Pascal formado abaixo:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
Somando os termos de cada linha do triângulo ob-
temos uma sequência numérica.
Qual é a soma dos 20 primeiros termos da sequên-
cia gerada?
a) 210 − 1
b)215 − 1
c)220 − 1
d)219 − 1
e)220 + 1
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Capítulo 11

Prova de Inverno
2010

01. Um tanque com capacidade para 200 litros de
combustível continha 100 litros de uma mistura de
álcool e gasolina, sendo que o álcool representava
30% dessa mistura. Foram retirados 30 litros dessa
mistura e, em seguida, despejados 35 litros de ga-
solina no tanque. Qual é a porcentagem de álcool
existente na nova mistura?
a) 35
b) 30
c) 20
d) 15
e) 10

02. O logotipo de uma empresa é formado pe-
los círculos inscrito e circunscrito num triângulo
equilátero cujo lado mede 8

√
3 cm, conforme figura

dada. Determine a área (cm2) da coroa circular
limitada pelos dois círculos.

Dados:
textbfR (raio do círculo maior) r (raio do círculo
menor) H (ponto médio do lado BC)
a) 64π
b) 48π
c) 32π
d) 16π
e) 8π

03.Numa progressão aritmética de razão 5, o 1o

termo é 6. Que lugar ocupa o número 501 na P.A?
a) 90o

b) 95o

c) 100o

d) 101o

e) 102o

04. A soma dos logaritmos de dois números na

base 64 é 1
3 . O valor do produto desses dois núme-

ros vale
a) 0
b) 4
c) 8
d) 16
e) 32

05. Analise as alternativas e preencha com (V)
verdadeiro ou (F) falso:

I - ( ) O conjunto imagem da função
f(x) = −3 + 5senx é [-8, 2].

II - ( ) A equação 2sen2x = 1 resolvida no inter-
valo 0 ≤ π tem duas raízes.

III -( ) O menor valor que a expressão 1
3 + senx

pode assumir é 1
3 .

IV - ( ) O ângulo geométrico formado pelos
ponteiros de um relógio às 4h 45min é 150o.

A sequência correta, em ordem crescente é:

a) I - V, II - V, III - F e IV - F
b) I – V, II – V, III – V e IV – V
c) I – V, II – V, III – V e IV – F
d) I – F, II – F, III – V e IV – V
e) I – F, II – V, III – V e IV – F

06. Com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quantos
números de quatro algarismos podemos formar, de
modo que pelo menos um algarismo seja repetido?
a) 360
b) 720
c) 936
d) 960
e) 1296

07. O volume de um paralelepípedo reto retân-
gulo é 7500 cm3. Sabendo-se que suas dimensões
são proporcionais a 3, 4 e 5, sua área total vale, em
cm2:
a) 60
b) 94
c) 1200
d) 1375
e) 2350

08. Sendo f(x) = 3x + a e g(x) = 2x + 54. O
valor de a para que f(g(x)) = g(f(x)) é um nú-
mero:
a) menor que 5
b) maior que 15
c) primo
d) múltiplo de 5
e) múltiplo de 20
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Capítulo 12

Prova de Verão
2010

01. Um fazendeiro observava da janela de sua casa
um grupo de pequenos coelhos entrando e saindo
de suas tocas. Ele percebeu que, quando entrava
um coelho em cada toca, ficavam dois coelhos sem
toca; quando entravam dois coelhos em cada toca,
sobrava uma toca sem coelhos. Quantos coelhos
estavam no grupo?
a) 4
b) 6
c) 8
d) 10
e) 12

02. Uma prova é composta de 5 questões do tipo
“V”(verdadeiro) ou “F”(falso). Qual é a probabili-
dade de um aluno responder todas as questões ao
acaso e acertar pelo menos 4 dessas questões?
a) 3

16

b) 1
32

c) 5
32

d) 1
5

e) 2
5

03.Numa área reservada de um estádio de futebol,
assistiam ao jogo entre Coritiba e Atlético torcedo-
res das duas equipes. Ao final do jogo, os torcedores
rivais se cumprimentaram uma única vez, totali-
zando 435 apertos de mão. Se os torcedores do
Atlético eram 10 a mais do que os torcedores do
Coritiba, quantos torcedores do Atlético estavam
nesse grupo?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

04. Qual é a área da região do plano cartesiano
definida pelas inequações

x ≥ 0
y ≥ 0 ?
x2 + y2 ≤ 5

a) 10π

b) 8π

c) 5π

d) 5π
2

e) 5π
4

05. Ao chegar num posto de gasolina com seu carro
bicombustível, o condutor verifica que o preço do
álcool está R$ 1,20 o litro e o preço da gasolina
R$ 2,50 o litro. Ele pede para o frentista colocar
no tanque uma certa quantidade de álcool e gaso-
lina, totalizando 40 litros de combustível, tendo um
gasto total de R$ 80,50. Quantos litros de gasolina
ele colocou no tanque?
a) 35
b) 30
c) 25
d) 20
e) 15

06. O chão da Catedral de Jacarezinho é reco-
berto com peças no formato de hexágono regular.
Se quiserem trocar esse piso por outro, também
na forma de polígono regular, sem deixar espaços
nem sobreposições, qual dos polígonos abaixo não
serviriam como formato para cobrir o chão?
a) quadrado
b) hexágono regular
c) heptágono regular
d) triângulo eqüilátero
e) losango

07. O logotipo de uma empresa tem o formato
de um hexágono regular circunscrito a um círculo
de raio 6 cm. A região interna ao hexágono e ex-
terna ao círculo está pintada de cor azul. Qual é a
área (cm2) da região azul? (usar π = 3 e

√
3 = 1, 7)

a) 14,4
b) 17,4
c) 18,4
d) 19,4
e) 21,4

08. Um pequeno agricultor quer aproveitar uma
parede já existente para fazer um galpão de forma
retangular cercado com uma tela de arame que,
quando esticada, tem 160 m de comprimento. Para
que esse galpão tenha a maior área possível, uma
de suas medidas, em metros, deve ser:
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a) 120
b) 80
c) 70
d) 60
e) 20
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Capítulo 13

Prova de Verão
2009

01. Simplificando a expressão sen 20o.tg 130o.cos 200o

cos 20o.cos 70o.tg 50o ,
obtém-se:
a) 0
b) 1
c) -1
d) 2
e) -2

02. Os moradores de um condomínio compraram
uma máquina no valor de R$ 1.000,00, a ser paga
em 30 dias, sendo esse custo dividido entre todos
os moradores. No dia do pagamento, dez pessoas
não tiveram condições de pagar suas parcelas, o
que ocasionou um aumento de R$ 5,00 na parcela
dos demais. O valor da parcela de cada um dos
pagantes foi:
a) R$ 15,00.
b) R$ 20,00.
c) R$ 25,00.
d) R$ 30,00.
e) R$ 35,00.

03. A câmara de vereadores de um determinado
município é composta por nove vereadores, sendo
seis vereadores da situação e três da oposição. Para
estudar o orçamento do município, será formada
uma comissão com três vereadores. Escolhida ao
acaso uma das comissões que podem ser formadas,
a probabilidade de estar na comissão pelo menos
um vereador da oposição é de:

a) 16
21 .

b) 12
13 .

c) 16
27 .

d) 1
3 .

e) 15
31 .

04. Uma caixa d’água na forma cilíndrica tem
0, 80m2 para área interna da base. A altura (em
centímetros) para que sua capacidade seja de 1.000
litros deve ser de:
a) 15.
b) 150.
c) 125.
d) 12,5.
e) 135.

05. Seja a função de variável real, definida por
f(x) = 5x . O valor de f(x+ 3)− f(x) é igual a:
a) 5f(x)
b) 125f(x)
c) 100f(x)
d) 50f(x)
e) 124f(x)

06. Num triângulo eqüilátero, o apótema, a altura
e a área formam, nessa ordem, uma progressão ge-
ométrica. A área desse triângulo mede, em cm2:
a) 3
√

3
b) 3
√

3
c) 6
√

3
d) 9
√

3
e) 12

√
3

07. Seja x = log2 16 . log4 3. log25 2. log3 5 . Uma
progressão aritmética de razão 4 tem como terceiro
termo o número x. A soma dos 15 primeiros termos
desta progressão é:
a) 435.
b) 315.
c) 425.
d) 325.
e) 405.

08. Um triângulo ABC tem AB = 16 cm, AC
= 20 cm, BC = 12 cm e o ângulo BÂC = 60◦. A
medida da mediana relativa ao vértice B, em cm,
é:
a) 14.
b) 16.
c) 24.
d) 36.
e) 4
√

21.
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