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Escolha  a  única  alternativa correta, dentre as opções apresentadas, que responde ou com-
pleta cada questão, assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Cartão de
Respostas.

PROVA DE MATEMÁTICA

[A] 40                  [B] 41                   [C] 53                  [D] 56                   [E] 60
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A represa de uma usina hidroelétrica está situada em uma região em que a duração do perí-
odo chuvoso é 100 dias. A partir dos dados hidrológicos dessa região, os projetistas concluíram
que a altura do nível da represa varia, dentro do período chuvoso, segundo a função Real

1

Em que N(t) é a altura do nível da represa, medido em metros, t é o número de dias, contados
a partir do início do período chuvoso.

Segundo esse modelo matemático, o número de dias, dentro do período chuvoso, em que a
altura do nível da represa é maior ou igual a 12 metros é

Na figura abaixo, estão representados um sistema de eixos coordenados com origem O,  o
gráfico de uma função real do tipo f(x)=ax2+bx+c e o quadrado OMNP, com 16 unidades de área.
Sabe-se que o gráfico de f(x) passa pelos pontos P e N, vértices do quadrado, e pelo ponto de
encontro das diagonais desse quadrado. Assim, o valor de a+b+c é

[A]

[B]

[C]

[D]

[E] O
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Dada a expressão                 , em que x é um número real qualquer, podemos afirmar que

[A] o maior valor que a expressão pode assumir é 3

[B] o menor valor que a expressão pode assumir é 3

[C] o menor valor que a expressão pode assumir é

[D] o maior valor que a expressão pode assumir é 

[E] o menor valor que a expressão pode assumir é

[A] 16                  [B] 8                   [C] 6                     [D] 4                     [E] 2

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

3

[B]

[A]

[C]

[D]

[E]

Sendo                                                               , em que a e b são números reais não nulos e dife-

rentes de 1, então              é igual a

O conjunto-solução da inequação                          , no conjunto dos números Reais, é

Considerando a função Real                                   , o intervalo real para o qual                é
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    [A] pentágono (5 lados).

    [B] hexágono (6 lados).

    [C] octógono (8 lados).

    [D] decágono (10 lados).

    [E] dodecágono (12 lados).

10

Os alunos de uma escola realizam experiências no laboratório de Química utilizando 8 subs-
tâncias diferentes. O experimento consiste em misturar quantidades iguais de duas dessas subs-
tâncias  e observar o produto obtido.

O professor recomenda, entretanto, que as substâncias S1, S2 e S3 não devem ser mistura-
das entre si, pois produzem como resultado o gás metano, de odor muito ruim. Assim, o número
possível de misturas diferentes que se pode obter, sem produzir o gás metano é

9

    [A] 16              [B] 24                 [C] 25                    [D] 28                 E] 56

Um menino, de posse de uma porção de grãos de arroz, brincando com um tabuleiro de xa-
drez, colocou um grão na primeira casa, dois grãos na segunda casa, quatro grãos na terceira
casa, oito grãos na quarta casa e continuou procedendo desta forma até que os grãos acabaram,
em algum momento, enquanto ele preenchia a décima casa. A partir dessas informações, pode-
mos afirmar que a quantidade mínima de grãos de arroz que o menino utilizou na brincadeira é

   [A] 480             [B] 511                [C] 512                  [D] 1023             [E] 1024

   [A] –1               [B] 4                   [C] 9                     [D] 14                 [E] 19

A figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto com a indicação das
medidas dos raios das circunferências das bases e da geratriz.

A medida da altura desse tronco de cone é

11

     [A] 13 cm

    [B] 12 cm

    [C] 11 cm

    [D] 10 cm

    [E] 9 cm

Desenho fora de escala

Considere a progressão aritmética representada pela sequência                                            .

Se todos os termos dessa PA forem representados num círculo trigonométrico, eles determi-
narão nesse círculo os vértices de um

Para que o sistema linear                             seja possível e indeterminado, o valor de a + b é:
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Se forem tomadas ao acaso duas arestas de um prisma reto de bases triangulares, a proba-
bilidade de que elas estejam em retas-suporte reversas é

Os números das contas bancárias ou dos registros de identidade costumam ser seguidos por
um ou dois dígitos, denominados dígitos verificadores, que servem para conferir sua validade e
prevenir erros de digitação.

Em um grande banco, os números de todas as contas são formados por algarismos de 0 a 9,
na forma abcdef-xy, em que  a sequência (abcdef) representa, nessa ordem, os algarismos do
número da conta e x e y, nessa ordem, representam os dígitos verificadores.

Para obter os dígitos x e y, o sistema de processamento de dados do banco constrói as se-
guintes matrizes:

14

Os valores de x e y são obtidos pelo resultado da operação matricial A.B=C, desprezando-se
o valor de z.  Assim, os dígitos verificadores correspondentes à conta corrente de número 356281
são

[A] 34                  [B] 41                 [C] 49                    [D] 51                   [E] 54

  Final da Prova de Matemática

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

2

2

2

Na figura abaixo, está representado um sólido geométrico de 9 faces, obtido a partir de um
cubo e uma pirâmide. Sabendo que todas as arestas desse sólido têm medida     , então as medidas
da altura (distância do ponto V à face ABCD) e da superfície total desse sólido são, respectiva-
mente,
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PROVA DE PORTUGUÊS
Escolha  a  única  alternativa correta,  dentre as opções apresentadas, que responde ou

completa cada questão, assinalando-a, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no
Cartão de Respostas.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 15 a 25, referentes à Gramática e Interpreta-
ção de Texto.

O Outro Marido
Era conferente da Alfândega – mas isso não tem importância. Somos todos alguma coisa fora

de nós; o eu irredutível nada tem a ver com as classificações profissionais. Pouco importa que nos
avaliem pela casca. Por dentro, sentia-se diferente, capaz de mudar sempre, enquanto a situação
exterior e familiar não mudava. Nisso está o espinho do homem: ele muda, os outros não percebem.

Sua mulher não tinha percebido. Era a mesma de há 23 anos, quando se casaram (quanto ao
íntimo, é claro). Por falta de filhos, os dois viveram demasiado perto um do outro, sem derivativo. Tão
perto que se desconheciam mutuamente, como um objeto desconhece outro, na mesma prateleira de
armário. Santos doía-se de ser um objeto aos olhos de Dona Laurinha. Se ela também era um objeto
aos olhos dele? Sim, mas com a diferença de que Dona Laurinha não procurava fugir a essa simplifica-
ção, nem reparava; era de fato, objeto. Ele, Santos, sentia-se vivo e desagradado.

Ao aparecerem nele as primeiras dores, Dona Laurinha penalizou-se, mas esse interesse não
beneficiou as relações do casal. Santos parecia comprazer-se em estar doente. Não propriamente
em queixar-se, mas em alegar que ia mal. A doença era para ele ocupação, emprego suplementar. O
médico da Alfândega dissera-lhe que certas formas reumáticas levam anos para ser dominadas,
exigem adaptação e disciplina. Santos começou a cuidar do corpo como de uma planta delicada. E
mostrou a Dona Laurinha a nevoenta radiografia da coluna vertebral com certo orgulho de estar
assim tão afetado.

– Quando você ficar bom...
– Não vou ficar. Tenho doença para o resto da vida.
Para Dona Laurinha, a melhor maneira de curar-se é tomar remédio e entregar o caso à alma de

Padre Eustáquio, que vela por nós. Começou a fatigar-se com a importância que o reumatismo
assumira na vida do marido. E não se amolou muito quando ele anunciou que ia internar-se no
hospital Gaffré e Guinle.

– Você não sentirá falta de nada – assegurou-lhe Santos. – Tirei licença com ordenado integral.
Eu mesmo virei aqui todo começo de mês trazer o dinheiro. Hospital não é prisão.

– Vou visitar você todo domingo, quer?
– É melhor não ir. Eu descanso, você descansa, cada qual no seu canto.
Ela também achou melhor, e nunca foi lá. Pontualmente, Santos trazia-lhe o dinheiro da despe-

sa, ficaram até um pouco amigos nessa breve conversa a longos intervalos. Ele chegava e saía
curvado, sob a garra do reumatismo que nem melhorava nem matava. A visita não era de todo
desagradável, desde que a doença deixara de ser assunto. Ela notou como a vida de hospital pode
ser distraída: os internados sabem de tudo cá de fora.

– Pelo rádio – explicou Santos.
Um dia, ela se sentiu tão nova, apesar do tempo e das separações fundamentais, que imaginou

uma alteração: por que ele não ficava até o dia seguinte, só essa vez?
– É tarde – respondeu Santos. E ela não entendeu se ele se referia à hora ou a toda a vida

passada sem compreensão. É certo que vagamente o compreendia agora, e recebia dele mais que a
mesada: uma hora de companhia por mês.

Santos veio um ano, dois, cinco. Certo dia não veio. Dona Laurinha preocupou-se. Não só lhe
faziam falta os cruzeiros; ele também fazia. Tomou o ônibus, foi ao hospital pela primeira vez, em
alvoroço. Lá ele não era conhecido. Na Alfândega informaram-lhe que Santos falecera havia quinze
dias, a senhora quer o endereço da viúva?
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