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1. Após autorização, verifique se este caderno está completo ou se contém imperfeições gráficas. Caso
contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa, com 5 questões, de Literatura Brasileira, com 5
questões, de Física, com 3 questões e de Matemática, com 3 questões. Utilize os espaços em branco
para rascunho.

3. O desenvolvimento das questões deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, nos
respectivos Cadernos de Respostas. Resoluções a lápis não serão corrigidas e terão pontuação zero.

4. A duração das provas será de 5 horas, já incluídas nesse tempo a leitura dos avisos e a coleta de
impressão digital.

5. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

6. AO TERMINAR, DEVOLVAOS CADERNOS DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cruzamento tem um semáforo com sensor de velocidade, sendo que a velocidade máxima
permitida no local é de 60 km/h. Um veículo se aproxima do cruzamento e, em determinado instante
em que está a 50 metros de distância do semáforo, se move com uma velocidade de 30 km/h. Para
passar antes de o sinal ficar vermelho, o motorista acelera o veículo, com aceleração constante. 

Calcule o tempo necessário para que o motorista percorra esses 50 m e passe pelo semáforo
com a velocidade máxima permitida. (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro vêm desenvolvendo uma técnica
para multiplicar a produção de células-tronco, por meio de um biorreator, um enorme  tubo de ensaio
contendo uma cultura na qual um material biológico qualquer é produzido em larga escala (Folha de
S. Paulo, 10 nov. 2008, p. A12. Adaptado). A grande descoberta da pesquisa é a adição de políme-
ros de açúcar à cultura, pois as células-tronco aderem à superfície desses polímeros, ampliando as
possibilidades de produção. 

Segundo a reportagem, cada polímero de açúcar é uma microesfera com 0,2 milímetros de
diâmetro. Neste biorreator, as superfícies de todas as microesferas têm uma área total de, aproxima-
damente, 4,396 m2.

Com base nesses dados, qual é a quantidade de polímeros de açúcar (microesferas) presen-
tes no biorreator?

Use =3,14

(5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a construção de uma pousada, deseja-se cercar três lados de um terreno situado às
margens de um rio, de modo que ele fique com a forma retangular, conforme a figura abaixo. 

Sabe-se que o metro linear da cerca paralela ao rio custa R$ 12,00, das cercas perpendicula-
res ao rio custam R$ 8,00 e que o proprietário irá gastar  R$ 3.840,00 com a construção total da cer-
ca.

Nessas condições, construa o gráfico da função que representa a área do terreno, em função
da dimensão x,  e determine as dimensões do terreno para que a sua área seja máxima.

(5,0 pontos)

Rio

x x

y
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O código florestal brasileiro (Lei n. 4.771), que regulamenta as reservas legais no Brasil, esta-
belece que para as propriedades rurais situadas em área de floresta da Amazônia Legal, no mínimo
80% da sua área deverá ser destinada à reserva legal, enquanto para as propriedades situadas em
área de Cerrado da Amazônia Legal, a reserva legal será de, no mínimo, 35% da sua área.

Considerando que uma fazenda, situada na Amazônia Legal,  tenha 3.200 hectares, sendo
que 60% da sua área é de floresta e 40% de Cerrado, calcule a quantidade mínima de hectares que
o proprietário deverá destinar para a reserva legal. (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura abaixo representa um troféu que o campeão de um torneio de futebol receberá. 

Este troféu é formado de três partes. A parte inferior é um paralelepípedo retângulo, cuja base
é um retângulo de lados 20 cm e 30 cm e altura de 18 cm. A parte intermediária é um prisma reto, de
altura 40 cm, cuja base é um losango, determinado pelos pontos médios dos lados do retângulo da
face superior do paralelepípedo. Finalmente, a parte superior é uma esfera colocada sobre a face
superior do prisma, cujo diâmetro é igual à metade da medida da menor diagonal da face superior do
prisma. 

Considerando o exposto, calcule o volume desse troféu.  (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um açude de captação de água destinado a abastecer uma cidade de 109.440 habitantes tem
capacidade suficiente para atender à demanda da população.

a) Considerando que a cidade consome em média 110 litros de água por segundo, calcule o volu-
me total de água consumido, em metros cúbicos, durante 125 dias.  (2.5 pontos)

b) Considerando que, em determinado dia, o consumo médio por habitante foi de 150 litros, calcule
quantos litros por segundo foram retirados do açude em média, para abastecer a cidade nesse
dia. (2.5 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente o planeta Terra vem presenciando um boom populacional humano, decorrente de
um processo intenso de crescimento iniciado a mais de um século. A Organização das Nações Uni-
das (ONU) apresenta previsões da população para 2050 de todos os países e do mundo. A tabela
abaixo mostra os valores populacionais em 2007 e as previsões para 2050 dos dois países mais po-
pulosos do mundo.

País População total em 2007
(milhões)

População projetada para 2050
(milhões)

China 1331 1392

Índia 1135 1592

Fonte: State of the World Population – Unleashing the potencial of urban growth – UNFPA(Fundo das
Nações Unidas para a População).(Adaptado).

Considere os dados da tabela e admita que, entre 2007 e 2050, as populações de cada país
são modeladas por funções do tipo f x =a xb, onde a e b são constantes e f x  é a popula-
ção do país no ano x, com x∈ℕ . Nessas condições, a partir de que ano a  população da Índia se-
rá maior que a da China? (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente fez um orçamento na página da internet em uma loja de informática, para a compra
de cartuchos para impressoras, no valor total de R$ 1.260,00. Em seguida, ele dirigiu-se à loja para
tentar obter um desconto e, após negociação, obteve um desconto de R$ 7,50 no preço de cada car-
tucho, o que lhe possibilitou adquirir mais três cartuchos, pagando o mesmo valor total. Calcule qual
foi a quantidade de cartuchos que ele comprou e o preço pago em cada cartucho.  (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo (São Paulo, 16 nov. 2008, p. B3), as expor-
tações no Brasil já começavam a sofrer influências da crise econômica global, apresentando como
consequência uma queda no saldo (exportações menos importações)  da Balança Comercial  em
2008. O gráfico abaixo mostra, ano a ano, os valores das exportações e importações da Balança Co-
mercial brasileira.  

Fonte: Folha de S. Paulo, 16 nov. 2008, p.B3. (Adaptado).

Considere que a média anual dos saldos da Balança Comercial, referente ao período de 2004
a 2008, foi de US$ 37,06 bilhões, calcule o saldo da Balança Comercial nos anos considerados e fa-
ça um gráfico de linha que represente esse saldo.  (5,0 pontos)
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1970, a dívida externa brasileira era de 5,3 bilhões de dólares,  o que correspondia a
11,9% da riqueza nacional. Já em 1975, a dívida externa brasileira era de 21 bilhões de dólares, cor-
respondendo a 20,6% da riqueza nacional.

Com base nessas informações, calcule:

a) O crescimento percentual da dívida externa brasileira de 1970 para 1975.  (2,0 pontos)

b) O crescimento percentual da riqueza nacional de 1970 para 1975.  (3,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um bloco é colocado em repouso sobre uma superfície cuja secção é um arco de circunferên-
cia de raio R, conforme a figura abaixo. Se a componente tangencial ( PT ) da força peso for igual à
força de atrito estática máxima, o bloco estará na iminência de deslizar; se for menor, ele permanece
em repouso. Essa força de atrito estática máxima é diretamente proporcional à intensidade da força
normal ( N ) aplicada pela superfície sobre o bloco, onde a constante de proporcionalidade é o co-
eficiente de atrito estático ( e ). Considere que o raio R seja suficientemente grande, de modo que
a face do bloco possa ser considerada completamente apoiada na superfície. A figura abaixo ilustra
a posição do bloco quando ele está na iminência de deslizar, indicando-se o ângulo θ que corres-
ponde a essa situação.

Nessas condições, determine uma expressão que dá o valor do coeficiente de atrito estático µe em
função de sen . (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na figura abaixo, as circunferências C1 e C2 são tangentes entre si e ambas tangentes às

retas de equações y=3
3

x e y=−
3
3

x .

Calcule a equação da circunferência C2, sabendo que o ponto (1, 0) é o centro da circunfe-
rência C1 . (5,0 pontos)

P

PT

FA
N

θ

R
PN
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▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Surfe nas ondas do Espaço: como líquidos afetam o movimento de espaçonaves” é o título
de uma reportagem da revista Scientific American Brasil (n. 28, ano 3, set. 2004, p.16-17), que relata
o trabalho de pesquisadores holandeses com o satélite Sloshsat FLEVO (Equipamento para Experi-
mentação e Verificação de Líquidos em Órbita), preocupados com o comportamento inercial da água
em ambiente de gravidade zero. O satélite em questão tem o formato de um cubo com 80 cm de
aresta, carregando em seu interior um tanque com capacidade para 87 litros preenchido com 32 li-
tros de água ultrapura. Considerando essas informações, responda:

a) Qual a fração do volume do satélite ocupada pela água ultrapura?  (2,5 pontos)

b) Sabendo que o tanque também tem formato cúbico, qual é a medida, em cm, de sua aresta?

(2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura abaixo representa um terreno na forma de um trapézio, com 12.000 m2, sendo que
AB=300 m  e DC=200 m.

O proprietário do terreno pretende dividi-lo em três partes. A parte III tem área corresponden-
do a 12% da área total do terreno. O restante do terreno, que tem a forma de um trapézio isósceles,
será dividido em duas partes, I e II, cujas áreas estão na proporção de 2 para 3, respectivamente.
De acordo com essas informações, calcule a medida do segmento AP.  (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a matriz A2×2=[ 2 2
log x log 1−x ] e a função definida por f x =det A. Determi-

ne o valor de x∈Domf  , tal que f x =log 2.  (5,0 pontos)
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