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PROVA nE h/IÀTEnAÁrrCe

TNSTRUÇOnS
1. A prova tem a rltrração de I 20 minutos e contempla uur total de 35 perguntas.

2. Leia atentamente a prove e responda na Folha de ldespostas a todas as perguntas.

3. Para cada pergunta e:ristern quatro alter,,rativas cie resposta. So urna é que está
correcta. Assinale apenas a aite-r*riativa correcta,.

4" Para responder correctarnelite" basta marcar na alternativa escoihida como se

inclica na Folha cle Respostas. Exemplo, [*]
5. Para marcar use primeiro lápis de aarvão do tipo Í{8. Apague completarnente os

erros usando umil trona.c.ha. I)epr:is passe por cima esferográfica preta ou azul.

6. |.lo fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Nâo será aceite qualquer
folha adicional.

7. Não é permiticlo o r"rsci cie máquina de calcr"rlar ou relemove i

Lembre-se! Assinale
correctamente o seu

Código



PROVA DE MÁ.TEMÁTICA

L No parque de *:st;tci*nnrnento ern frerite tlurna escola estão ,I 7';e.icttlo's, entrci bieic!etas e

automóveis. Contararuts-$e âo todo iú rt;;its.s. Quant.*.s biuicí*tas e rluantos autornór'eis há

no parque?
A. 10 bicicletas e 7 autotnÓveis; C) 7 bicicletas e l0 automóveis;

l]. 1l bicicletase óautomór,eis; ü) ll automt'rveise6bicicietas'

2, Quatro planos de teleÍbnia celular são apresentados na tabela abaixo:

Plano Custo fixo mensal (USD) Custo adicionatr/minuto (USD)

X 35.00 ô50

I 20.00 0,90

Z 0,00 1,80

[,í,' i 5,0ü [,50

0 melhor plano para alguém que fate /ílí) minutos por raês é:

À" -tr; B" ?'; C. Z ; ». ,N/ .

3. Sejarn, Â e B, dois bairros de uma cielatle" 0 liairro A tcrn lAÚ0 residências, sendo o

consumo rnérlio mensal de energia eléctrica por residência 250 b,t,li,,l'á o hairro B possui

t50L) resictêfic:iaç, sendo o consumo méclio mcnsatr por residência igual a 300 kwh. O
consumo médio rnensal de energia eléctrica por resitlêneia, considerando os dois bairros,
AeB,é
A) 275 kwh; E) 280 ku,h; C) 287,5 k.rvh; D} 292,5 kwh'

4, Para se âpurar o vencedol'de urn carnpeonato, o negulam*nto estipula que cacla um deles

enÍiente todos os outros uma única vez. Sendo ,/0 o númaera de equipas, o uúmero total
dos jogos é:
A. i05: B" 9ü; C"15: I). 100.

5. firn núrnero inteiro é escolhido aleatoriamente dem{re os núrneros l, 2, :.1, ..., 5Ú. A
prokrabilidade de ser pnimo é:

3 6 )- --1A. ": B. l: C.i": D"'".
10' 15 5 5

6. Dois inclivÍduos forrnaram rrmâ empresá" O primeiro entrou eam l0{)0 milhões de rneticais
e o segundo corr 600 ruillaões. Para dividir o lucro tl* 112 rnilhões em proporçâo das

entradas cada urn teve respectivarnente direito a.

A. 70 milhões e 42 milhões: C" 8Ü tnilhõe,v e 40 ruilltões;
B. 75 milhties e 42 miÍhões: D. BZ milhõe^v e 40 rnilhões"

Álgebra
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-.-8. os valore-q de x que rjãc sentido à erpnessão +== >. ;- e Ê. sâio:

/ -tv + /t-f'-l

A. [t;**[ ;

B. À\{*2};

l'a.r-.i'*:=012' Para que o seguinúe sistenra seja possíver e determinado J " -, =,, então:

fr-or,*z=h
A. a=h=l; E.a*1.Ôefil C.tteR,á:1; D,a-.Éb.

ffimffi
^.m; B.m,

14. A solução da inequação x, -g < 0 é:

.m, ,m

7, Racionalizando o demominador da fracçro ,= !.-F r obtêm-se:
r/2 +""/i t '5

A. Não é possívell

.1 r1 ô /â i^.zr "1 + JVI * v'30

12)

c"lo;tl;
D. l* "r;-,l[iJ ]- +;o[U ]o;l].

9. O polinómio .r:: -ax+ j
A) tern sempre duas raízes reais, qualquer que seja o valor de a,.
B) iem selnpre uma taiz real. qualquer que seja o valor de rz,.
C) tem exactamente uma raiz real para a = *2;
D) tem exactamente uma raiz real para a:0.

l0' 0 valor de n que torna a sequêneia 2+1.:\n, -5n, l-4n umn lrrogressfio Aritrnética
pertence ao intervalo:
A. [-z;-t]; B. f-r;o], c. ir:;r]: D. [z;:].

11.0 resto da divüsão de x-- - 4t- Z por .r +2 ê:
A, ,-3; B.-2; C. 1; 1r.2.

13. Observe esta sequência de figuras ao lado.
A figura a seguir será:

A. xç [-3,3]; B.xr=3 v x::.-3; C"xí+3; D..xe]-oÇ,-3[u]3,+oo[.



15. A equaçao i.6J-: ,= l-- !'l' . *** como srilução:
\!Ji

A. r=lr n.r=-l; C.x=.,6; l)"x=7.
J, 7

Anáils{r lVIatemática

16. A equação da recta tangente à função ,í(.r) = , r- 1, no ponto (1. 2) é:
-T

A. l=xr +l; B, l,=2; C,y=4x+3; D. !:2x-1.

17. Considere o gráfico de,f(x) ao lado. A inequaçãa J(x) > -2 tem solução:
Â. x<-2;
B. x<1:

C) -1 <'L<2;
D) x, -l n'x.*2.

í- 1- - *)\.
D. À=6.

v

1.
I \i

\
'l

18" O valorde É para o qual a função ! : xz -5x+k,
I

admite mínimo -- é:
4

A,. k =2;
B. k=-3;

19. o domínio da funçâo .l'(.r) =- {'u,' '§'e ' t -] el' I r' s€ .r>-1
A" [2,*B[; ts.]-z,o[; c. fm,r":[; D.05 x<2.

20. Dada a função/(.r-)= 
t--: 

, o 14- .f {x) e,
x * 2 -r-rl*

A" 0; B. l; C. -"r; D. '-1.

21. Considere a função.í' ,? -+ R, f(ai : 4c'os(a) , 3sen(a) --l" A clerivada da função/tern
fórrnula:
A. .í'(a):4sen(,e) * 3cos(cr.) *i; C' ./'(a) : -4sen(a) + -icos(u);
B. -/'(cx) 

: 4sen(u) * 3cos(c,"): D. í"{s.) : -4sen(a) + 3cos(«) -1.

22. O valor rraáxirno da fulçãof' R -+ R, Í(a) - 4cos(a) i 3,yert(cv",l - 1, ou seja, o rnaior valor
das irnagens (u) é igual a:
A. 5; 8.4; C. 3; D. 2.

23. O valor d* J1; 
.r ln.r é:

A. 0; B. l; C. e) i D. 1n3'

I
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2rl. Na figura abaixo, a recta ) =.;x +a é tangente ao
+

gráfico y = íf. Cls valores tle a e ú são

respectivamente,
4.4e1;
B" 1 e2:
C. 1e4;
D.2e4; i

25. Um projéctil é lançado verticalmente de baixo para cima. Àdrnita que suâ altitude & em

metros, Í segundos após ter sido lançado, é dada pela expressão h(t1=100r-5/2. A
velocidade (em metnos por segundo) do projéctil dois segundos após o lançamento é:

A) 80; B) r 30; c) r70; D) 230"

Geometria

26. TomanOo $ :7,'7 a área do triângulo rla Íigurn ao ladn é igual a

A) 1,15; B) 1.30; C) 1.3--s; ü) 1,25,

2T.Consiclere no plano xy aÍr reetas ),=i , !=2x-5 e

x -2y + 5 = 0. As coordenadas dos vértires rÍo triânguln fqirreaclo
por êssas rectas são:
A. (3Í) (-r;r) (s;s);

B. (t;:), (s;o), (-z;z);

í: ,r). íu,1);\-', )'\'5)
\

-tr7). Í1:: l'.tat

28. Um círculo de raio r está inscrito em rrrn triângulc ABC, Se ZC =6ctn,lÉ =l}t:m e

BC = 12cm Entáa, a área da região interior ao triângulo e exterior ao círculo é igual a:

C. qo;_:),

D. (s;z), (

1?r
t1 .1 ,

7

8i7-,lA -5nlü. :Y ', " 1!)_!7,1'72 .

7

^ 8(h/t4 +-1r) ,.1{, cin'!
7

B. s(t.',14 -qry) ,,r' .

7

29. A distância do ponto P(-2;i) à recta de equação ! : 2x +

c. +; D.
\i13

s. 1r
2'

7é:
3

2
A.0;

4



30. Um cÍrculo de raio 2. {2 tem o seu centro num&
circunferência de raia 2,veja Íigura: a circunferência grande
tem raio 2{2 * a circunferência menor tem raio 2.

Qual é a área pintada da parte do menor círculo que está
fora do grande círculo?

A" f:t: H.1i ;,, D) 4.

31. Considere o rectângula ao lado. IJma expressão para a área
total deste rectângulo ern função de x é:

c. 1,r ,
+

1.

i''

32. Os pontos L, M e tr/são pontos médios de arestas do cubo, cümo
mostra a figura ao lado. Quanto mede c ângulo LMNI
A. 90o; B. 105o; C. 1200; D. 135o.

33. Na Íigura ao lado, a recta Pr! tac* em :V o círculo
que passa par L, M e iV, À recta Lt\,Í c,orta a recf*
PQ em fi" Se Ii1,I: I-\r e a medida clo ânguio pÀT.
,é a, a > 601quanto mede o ângutro LRt'?
A. 3a- 180o; C" 180" - or
B. 1B0o -Za; D. 90" - s 12.

3rl. Três quadrae,los são colacluls pelos seus vértices
entre si e a dois bastões verficais, como mostra a
Íigura ao lado.
Qual a rnedida do ángulc, x?
Â. 3go:

B. 410;

A. 1.5; 8.',Z; c. 2.5; D.3.

FTM

5

A. 2x2+ 7x+6;

B, 2x2 + 6:

C.2x+3+x+2:
CI.2x2+5x+6.

r AJA.

D.46""

35. o quadrilátera ABCD é um quadrado de área 4 nn'. os pontos M e N
estão no meio dos lados a que pertencem. podernos aÍirmar que a
área do triângulo em destaqu e é, em m2,

.J

B

Ç D


