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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 28 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de
respostas.

1 - Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 - Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 - Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra ou

sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for flagrado

com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho

eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

Provas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.

2SEGUNDO DIA
13 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min
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MATEMÁTICA

SEGUNDA QUESTÃO

Uma indústria produz e comercializa um recipiente, sem tampa, no formato de um prisma reto de altura 8 m, cuja
base é um hexágono regular de lado 2 m. O custo de produção de cada m2  desse recipiente é de R$ 2,00.

A) Sabendo-se que a indústria agrega um lucro de 15% na venda de cada unidade, qual é o valor de venda de cada
recipiente?

B) Caso a indústria venha a produzir outro recipiente, este no formato de um cubo sem tampa, qual deve ser a medida da
aresta do cubo para que o custo final de produção de cada unidade seja o mesmo do recipiente anterior?

C) Deseja-se armazenar nesses recipientes o maior volume possível de um líquido. Qual dos recipientes tem capacidade
para armazenar o maior volume desse líquido?

Para simplificar os cálculos, utilize as aproximações .

9

PRIMEIRA QUESTÃO

Os vértices de um polígono  têm coordenadas , , ,

,  e .  As abscissas e ordenadas destas coordenadas satisfazem as seguintes

condições:

I -
 
formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 2 e cuja soma dos termos é igual a 4;

II -
 
formam, nessa ordem, uma progressão geométrica em que o primeiro termo é igual a 8 e o último é

igual a 1;

III - Os vértices  e , em que y
3
> 0, são as representações geométricas no plano cartesiano das raízes complexas

do polinômio 

Considerando as informações dadas, faça o que se pede.

A) Determine os vértices desse polígono.

B) Represente geometricamente esse polígono no plano cartesiano e calcule a área da região limitada por este polígono.
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TERCEIRA QUESTÃO

Pedro e Vitor foram ao cinema e compraram pipoca e refrigerante. Pedro comprou um pacote grande de pipoca, um
copo médio de refrigerante e gastou R$ 9,50. Vitor comprou um pacote médio de pipoca, um copo grande de refrigerante
e gastou R$ 10,00. Sabendo-se que o preço do pacote grande de pipoca é 10% maior do que o preço do pacote médio de
pipoca e o preço do copo médio de refrigerante é 20% menor do que o preço do copo grande de refrigerante, responda:

A) Quais os preços dos copos de refrigerante médio e grande?

B) Quais são os preços dos pacotes de pipoca médio e grande?
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QUARTA QUESTÃO

Sejam e  duas funções definidas por  e .

A) Determine o(s) ponto(s) (x,y) do plano cartesiano em que os gráficos de f e g se intersectam.

B) Determine as leis que definem as inversas  de f e de g.

C) Determine para que valores de x vale a igualdade .
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