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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE SELEÇÃO

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 Física, com 6 questões, de Matemática, com 6 questões e a prova de 
Redação. 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, DEVOLVA OS CADERNOS DE RESPOSTAS E A FOLHA DE REDAÇÃO AO
APLICADOR DE PROVA.
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MATEMÁTICA

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

Segundo uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo (19 nov. 2008, p. C1), a renda média
do trabalhador brasileiro cresceu 3,2%, em 2007, em relação a 2006, chegando a R$ 960,00. Na
região Centro-Oeste, o crescimento foi de 8%, com renda média atingindo R$ 1.139,00.

De acordo com esses dados, calcule a razão entre a renda média do trabalhador do Centro-Oeste e
do trabalhador brasileiro em 2006.  (5,0 pontos)

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

No início da era cristã, o astrônomo Cláudio Ptolomeu escreveu um livro intitulado Syntaxis
mathematica (conhecido como o Almagesto), que influenciou consideravelmente o desenvolvimento
da trigonometria nas épocas subseqüentes. Utilizando uma circunferência de raio r = 60, Ptolomeu
desenvolveu uma tábua de cordas muito semelhante a uma tábua de senos, na qual a um ângulo θ ,
tal que  0≤θ≤180O ,  correspondia a uma medida chamada “corda” do ângulo  θ (crd θ), igual ao
comprimento do segmento AB, como mostra figura a seguir.

 

Com base nestas informações, sendo C o centro da circunferência, 

a) calcule crd 90O ;  (2,0 pontos)

b) escreva a expressão que determina crd θ em função de sen
θ
2

.  (3,0 pontos)

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

Dois automóveis, a uma distância inicial  X um do outro, deslocam-se, um em direção ao
outro, com velocidades médias constantes de 25 m/s e 20 m/s, respectivamente.

Calcule:

a) o décimo termo da seqüência dada pela distância entre os dois automóveis a cada segundo, ad-
mitindo que o primeiro termo dessa seqüência é X = 800 m;  (2,5 pontos)

b) o valor de X, sabendo que os dois automóveis deverão encontrar-se após 30 segundos.

 (2,5 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o polinômio p x =ax2bx1, onde a e b são números reais. Calcule os valores
de a e b, sabendo que o número complexo 2 i é uma raiz de p(x).  (5,0 pontos)

θ

crd θ

C

60

60

A

B
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▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O eucalipto é muito usado para a produção de papéis e celulose por causa da qualidade da
matéria-prima e seu curto ciclo de vida. Um produtor de eucalipto possui uma plantação de determi-
nada espécie adequada ao clima e ao tipo de solo de sua região. Essa espécie tem seu crescimento
modelado pela função h t =50⋅1�10�kt , onde h é a altura (em metros) em função do tempo t (em
anos) e k é uma constante. Sabe-se que esse eucalipto alcança a altura de 10 m em 2 anos e que o
produtor realizará o corte quando as árvores tiverem 8 anos. 

Com base nestas informações, calcule o valor da constante k  e a altura que os eucaliptos terão, em
metros, quando o produtor for realizar o corte.  (5,0 pontos)

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

A figura abaixo representa uma região, na forma de um trapézio isósceles, de base menor
SR  medindo b e base maior PQ medindo 100 m, cujo perímetro total é 250 m.

De acordo com estes dados, calcule:

a) as medidas de a  e b, considerando θ=60o;  (2,5 pontos)

b) a área A, da região delimitada pelo trapézio PQRS, em função de a.  (2,5 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P Q

h
a a
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MATEMÁTICA

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

A chamada equação dos fabricantes de lentes (equação de Halley) permite determinar os
elementos geométricos de uma lente de faces esféricas, uma vez conhecidos a distância focal da
lente f  ,  os índices de refração da lente n2 e o meio em que a lente está n1.  Esta equação
é a seguinte:

1
f
= n2

n1

�1 1
R1

 1
R2 

Considere uma lente de distância focal f =4 cm, com índice de refração n2=4
3

,  imersa no ar, e

admita que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade no vácuo. Se a espessura da lente é de
1 cm e a distância entre os centros C1 e C2  é de 5 cm, determine os raios R1 e R2 .

                                (5,0 pontos)

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

A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde brasileiro, publicou um manual
sobre procedimentos de enfermagem para atendimento ao paciente com suspeita de dengue. Esse
manual  indica  a  “prova  do laço”  como um exame obrigatório  em todos  os  casos  suspeitos  de
dengue. Para a aplicação dessa prova, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos: 

I. Desenhar um quadrado de 2,5 cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no antebraço
da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada);

II. Calcular o valor médio entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica;

III. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos em adultos (em  crianças,  3
minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses (pequenas manchas vermelhas na pele);

IV. Contar o número de petéquias no quadrado.  A prova será positiva se houver  20 ou mais petéquias em
adultos e 10 ou mais em crianças.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança.
Brasília: Ministério da Saúde, 2008. p. 11. (Adaptado).

Considere estas informações, para responder ao que se pede.

a) Na realização desse exame, utilizou-se o polegar para traçar a área na qual seriam contadas as
petéquias. O desenho traçado tinha o formato aproximado de um semicírculo justaposto a um
quadrado, como mostra a figura a seguir.

Calcule o raio aproximado desse semicírculo para que a área da região formada pelo quadrado e o
semicírculo seja igual à área de um quadrado de lado 2,5 cm.         (2,5 pontos)

b) Ao se realizar a “prova do laço” em um adulto, foi utilizado, por engano, um quadrado  de lado
5 cm. Considerando que a quantidade de petéquias por cm2 determina se o resultado do exame
é positivo  ou negativo,  determine a  quantidade mínima de petéquias (  N  )  que devem ser
contadas, neste caso, para que o exame dê resultado positivo.  (2,5 pontos)

R
1

R
2

C1 C
2

1 cm
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▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura abaixo representa duas circunferências, C1 e C2 , dispostas simetricamente em
relação ao eixo x, com raio r=1cm e centros nos pontos O1 = (0,3) e O2 = (0, - 3),respectivamente.

Considere um ponto qualquer A∈C1 e o ponto C∈C2 ,  simétrico a  A,   em relação ao eixo  x. O
segmento AC é a diagonal do quadrado ABCD, perpendicular ao eixo x. Diante do exposto,

a) determine as coordenadas dos vértices do quadrado ABCD que possui área máxima;  (2,0 pontos)

b) calcule a área do quadrado ABCD em função do ângulo α, indicado na figura.  (3,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

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

Uma empresa fabrica dois tipos de produtos, P1 e P2. No mês em que ela obteve o maior fa-
turamento com a fabricação desses dois produtos, a razão entre a quantidade produzida do produto
P1 e o total produzido foi igual  a 0,72. Considerando que nesse mês a empresa produziu 3.500
unidades do produto P2, calcule a quantidade produzida do produto P1.  (5,0 pontos)

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

O resultado de uma eleição para prefeito, na qual concorriam os candidatos A, B, C e D, foi
apresentado em um jornal, segundo o gráfico a seguir. O gráfico apresenta o resultado da eleição
contabilizando somente os votos válidos (total de votos menos a quantidade de votos brancos e
nulos). 

No decorrer da notícia, ao enfocar o resultado do candidato eleito, o texto informava que o candidato
A recebeu 74,67% do total de votos. Com base nessas informações, calcule a porcentagem de votos
brancos e nulos dessa eleição, em relação à quantidade total de votos.  (5,0 pontos)

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

O CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais) faz uma previsão de chuva em determinada cidade, indicando em cada dia
a probabilidade de ocorrência de um volume de chuva acima de 5 mm. A tabela a seguir mostra
essas probabilidades para quatro dias, na cidade de Goiânia.

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Probabilidade
30

100
80

100
40

100
25

100

Considere que a probabilidade de chover em determinado dia é independente da ocorrência ou não
de chuva nos demais dias apresentados na tabela acima e calcule a probabilidade de não chover
acima de 5 mm em cada um dos quatro dias. (5,0 pontos)

Eleição para prefeito / 2008 
Votos válidos (em %) 

Candidato B (14,3%)

Candidato C (4,3%)

Candidato D (2,8%)

Candidato A (78,6%)

Legenda
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▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura A mostrada abaixo representa um copo na forma de um tronco de cone reto, cujos raios das
bases são R1 e R2 e cuja geratriz tem comprimento L. Ao rolar esse copo sobre uma superfície hori-
zontal, sem escorregar, ele descreve uma coroa circular, conforme a figura B apresentada abaixo.

Obtenha uma expressão para a área da coroa circular descrita pelo copo na figura B, em função dos
raios das bases e da geratriz do tronco de cone. (5,0 pontos)

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

Uma senhora irá à feira para comprar feijão, batata e tomate. Ela deseja comprar um total de
12 quilos desses produtos, gastando para isso R$ 30,00. A quantidade, em quilos, de tomate que ela
pretende levar é o dobro da quantidade de batata. Sabe-se que o quilo do feijão custa R$ 4,00 e o
da batata, R$ 2,00.

De acordo com estas informações, calcule:

a) o maior intervalo de variação para o preço do tomate que ela pode pagar;  (3,5 pontos)

b) quantos quilos de tomate ela comprará, caso ela compre 3 quilos de feijão. (1,5 ponto)

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

Um reservatório de água, na forma de um cilindro circular reto, está com 27 m3 de água, que
corresponde a  60% de sua capacidade.  Duas torneiras  são ligadas  ao mesmo tempo,  uma de
entrada e outra de saída de água do reservatório. Sabendo que a razão entre a quantidade de água
que entra e a que sai é 3/2  e que a vazão de saída do reservatório é de 500 litros por hora, calcule
a capacidade total do reservatório, em litros, e a quantidade de horas necessárias para que o reser-
vatório esteja completamente cheio. (5,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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