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Matemática

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 15

Instruções

 QUESTÃO 3

Mat -

Sobre funções, é correto afirmar:
A) É impossível existir uma função cujo gráfico, no plano cartesiano, tem apenas pontos.
B) É possível existir uma função f: R → R cujo gráfico, no plano cartesiano, tem apenas pontos.
C) A função f: R− → R+

 definida por f(x) = x² é invertível.
D) Não existe função alguma simultaneamente par e ímpar.

E) A intersecção entre os domínios de  e  é o conjunto R − {− 1, 0, 2}.

Durante a realização de uma Olimpíada Regional de Matemática, em Ponta Grossa, foi lançado
um desafio, entre as equipes inscritas para a modalidade Conteúdo, sobre funções, matrizes
e determinantes. Cada equipe deveria indicar, em cada questão, a alternativa que contivesse
a afirmativa correta.

Questões de 3 a 7

O circuito “Sol, Serra, História e Mar” através da centenária ferrovia Curitiba-Paranaguá, que
atravessa a Serra do Mar, passa por inúmeros viadutos e túneis, atingindo uma altitude de 955m,
e oferece ricos e belos espetáculos naturais, como a cachoeira do Véu da Noiva, o Pico do
Marumbi, o Monumento a N. S. do Cadeado, além de uma visão deslumbrante da Serra.

Da estação do Monumento a N. S. do Cadeado, uma pessoa, deitada ao nível do solo, observa
o alto de uma torre sob um ângulo de 30o. Ao se deslocar 50 metros em direção à torre, passa
a observá-la sob um ângulo de 60o.
Nessas condições, pode-se afirmar que a altura h da torre, em metros, é

A) 25 B)  C)  75        D)        E)  

 QUESTÃO 2

Supondo-se que, ao percorrer os 247km que separam Guarapuava de Curitiba, o pneu de
determinado veículo dê 123 500 voltas, pode-se assegurar que o diâmetro total desse pneu,
em metros, é

A) B)  C)          D)         E)  2π

 QUESTÃO 1

 QUESTÃO 4
Considerando-se que a quantidade y de peixes de determinado rio, após x anos, cresce
anualmente de acordo com a lei y = 9ax+b, se a quantidade inicial de peixes é 243 e, após o
término do primeiro ano, a quantidade de peixes é 729, então, é correto afirmar:
A) A quantidade de peixes nesse rio é constante, x.
B) A quantidade de peixes, após x anos, pode ser dada também pela expressão y = 3x

 
+

 
5.

C) O acréscimo no número de peixes, nesse rio, entre os anos x e x + 1, é sempre menor
do que a quantidade de peixes ao término do ano x, x.

D) A sequência obtida enumerando-se a quantidade de peixes nesse rio, ao fim de cada ano,
forma uma progressão aritmética de razão 3.

E) A sequência obtida, enumerando-se o acréscimo na quantidade de peixes nesse rio, entre
os anos x e x + 1, forma uma progressão geométrica de razão (− 3).

Esta prova deverá ser respondida EXCLUSIVAMENTE pelos candidatos aos cursos de Administração, Agronomia, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia
de Alimentos, Engenharia Florestal, Farmácia, Física, Geografia, Matemática, Medicina Veterinária, Nutrição, Química, Secretariado
Executivo e Turismo.
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 QUESTÃO 5

Sejam f e g duas funções polinomiais de graus m e n, respectivamente, definidas na mesma
variável.

Dados m, n ∈ Z*, m > n, sobre os graus dos polinômios f + g e fg, pode-se afirmar que valem,
respectivamente,

A) m + n e impossível determinar. D)  m e m + n.
B) mn e mn. E)  m e impossível determinar.
C) m + n e mn.

 QUESTÃO 7

Se a matriz  , então o determinante da matriz 3M é

A) 0 C)  12 E)  108
B) 4 D)  36

O gráfico mais apropriado à representação da função f:R → R, definida por f(x) = || x |² + 2| x || − 2, é

A) D)  

B) E)  

C)

 QUESTÃO 6

A partir de 1o de agosto de 2010, 190 mil recenseadores começaram a traçar o perfil
de um novo Brasil. O Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), trouxe novas perguntas que deverão auxiliar o mapeamento dessa
realidade: desde a quantidade de famílias formadas por pessoas do mesmo sexo
até o número de domicílios com acesso à internet. Ao todo, foram 58 milhões de
domicílios visitados até o dia 31 de outubro. (CENSO, 2010).

Supondo-se que o Censo 2010 mostre que a população do Paraná cresceu 20% em relação ao
último censo, realizado em 2000, pode-se afirmar que se for mantida essa taxa de crescimento
por década, então a população do Paraná será, aproximadamente, 70% maior do que a atual,

A) exatamente no ano de 2060.

B) a partir do ano de 2050.

C) no ano de 2045.

D) em 2040.

E) até 2030.

 QUESTÃO 8

Mat -
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 QUESTÃO 11

A forma algébrica de z = (1 + i)24 + (1 + i)48, com , é

A) (1 + i)72 C)  (224
 + 248)i E)  212

 + 224

B) 272 D)  236

Sabe-se que há autossuficiência energética, garantida pela Usina hidrelétrica de Itaipu, eficiente
polo exportador em Paranaguá e que há também um crescimento tanto no setor industrial quanto
no setor agrícola.O aumento da participação do setor industrial na economia é um dos fatores
que têm contribuído para o aumento da população no Estado. Nas duas últimas décadas, três
montadoras de automóveis — Renault, Audi e Chrysler — firmaram um acordo para instalar
fábricas no Paraná, o que significa aumento da demanda de mão de obra especializada e,
portanto, justifica o interesse por passatempos que envolvem conteúdos, como Números
Complexos e Trigonometria: elementos, representações, operações, propriedades, equações,
formas algébricas e trigonométricas.

Questões 11 e 12

Torneio “Tô no Tênis” reúne quase 50 participantes.
Os organizadores do Projeto “Tô no Tênis” promoveram na sexta-feira, 30 de julho de
2010, um torneio destinado às crianças e aos adolescentes participantes das aulas,

que acontece na sede campestre do Clube Guaíra, com o apoio de sete empresas
privadas e da Prefeitura de Guarapuava, através da Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação e a Secretaria Municipal de Assistência Social. O torneio é dividido em três

classes, L, M e N, definidas após a análise do nível de jogo do participante. (TORNEIO,
2010).

Considerando-se que a próxima edição do Torneio “Tô no Tênis” tenha 48 participantes, com
16 deles  em cada uma das classes L, M e N, além disso, que a divisão das classes não

seja mais determinada pelo nível de jogo do participante, e sim por sorteio, de modo que sejam
sorteados, primeiro, os participantes do grupo L, depois, os do M e, finalmente, os do N, é correto
afirmar que após sorteados os participantes do grupo L, o número de maneiras diferentes que

poderá ser feito o sorteio dos participantes do grupo M é dado por

A) C)  E)  

B) D)  

Em dias de folga, na cidade de Morretes, as famílias se reúnem para o lazer, quando  costumam cantar,
dançar, jogar. Os jogos mais  concorridos são gamão, xadrez, boliche e dadinhos. Com esse último,
acontece maior dificuldade de vitória, graças a algumas curiosidades, como a que ilustra o exemplo.

Com determinado dado de seis faces, viciado, a chance de se obter um número par é duas
vezes maior do que a chance de se obter um número ímpar.

Lançando-se, simultaneamente, esse dado e um dado não viciado, a chance de se obter o número
1, em ambos, é de

A) C)  E)  

B) D)  

 QUESTÃO 10

 QUESTÃO 9

 QUESTÃO 12

O valor da razão   é

A) 0 C)  cos 50o E)  1

B) sen 40o D)  

Mat -
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 QUESTÃO 14

Supondo-se que, em uma representação cartográfica de Curitiba, a Rua Comendador Norberto

pudesse ser identificada, no plano cartesiano, por uma reta de equação 2x − y + 2 = 0 e que
encontrasse a Rua Capitão Rocha, perpendicular a ela, no ponto onde x = 1, é correto afirmar
que é possível representar a Rua Capitão Rocha, no plano, por uma reta de equação

A) 2y + x − 9 = 0 C)  x + 2y + 9 = 0 E)  4x + 2y + 9 = 0

B) x − 2y + 9 = 0 D)  4y − 2x − 9 = 0

 QUESTÃO 15

Considerando-se, em uma representação cartográfica, a circunferência L determinada, no plano
cartesiano, pelo conjunto de pontos que verificam equação x² + y² + 2x + 2y − 3 = 0, pode-se concluir
que, nessa circunferência, o seno do arco contido no primeiro quadrante desse plano é

A) 1 C)  E)  

B) D)  

Considere-se que uma pirâmide maciça com xcm de altura e base de ycm² seja imersa em
um recipiente em forma de paralelepípedo com a mesma base da pirâmide e altura igual a
2xcm. Sabendo-se que, inicialmente, o recipiente estava cheio de água, pode-se afirmar que

o volume máximo, em cm³, de água restante do recipiente é expresso por

A) C)  E)  

B) D)  
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