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AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA

Prof. Valdex Santos

Aluno:

1o exame

II unidade

Turma:

Nota:

INSTRUÇÕES:

• Sua prova consta de 6 questões objetivas, tendo um escore total de 12 pontos. A última

questão é extra, valendo dois pontos, portanto facultativa. O aluno que somar nota maior

que 10,0 (dez pontos) nesta avaliação, terá a pontuação excedente acrescentada à nota

imediatamente anterior/posterior. Não será adicionado nota à unidade anterior/posterior.

• A duração total da prova é de 100 (cem) minutos, o que corresponde a duas horas/aulas;

• Não será permitido nenhuma espécie de consulta, assim como o uso de calcu-

ladoras, celulares ou quaisquer outros tipos de aparelhos e letrônicos. Também

não será permitido conversa com colegas durante a avaliação ;

• O professor não irá tirar dúvidas a respeito de conteúdo durante a avaliação;

• Todas as questões devem ser respondidas de forma clara e objetiva com os cálculos

e/ou justificativas adequados ao enunciado, inclusive as questões objetivas. Questões

objetivas sem os cálculos e justificativas adequadas não ser ão computadas.

• Iterpretação faz parte da Avaliação. BOA PROVA!

“Duvidar de tudo ou acreditar em tudo são atitudes preguiços as.

Elas nos dispensam de refletir."

Henri Poincaré - matemático francês .

c©Valdex Santos 30/05/11 Pág. 1 de 4



CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA

Prof. Valdex Santos

1o exame

II unidade

Questão 1: [2 pontos]

(UE Londrina - PR) A solução da equação 2x−1 − 2x+2 = −56

é um número:

(a) primo

(b) múltiplo de 3

(c) divisível por 4

(d) divisível por 7

(e) múltiplo de 5

Questão 2: [2 pontos]

(CEFET-PR) Sejam a e b as soluções da equação exponencial

32x − 10 ∗ 3x + 32 = 0

Então a + b pertence ao intervalo

A) [−1, 0[

B) [0, 2[

C) [−3,−1[

D) [2, 3[

E) [3, 5[

Questão 3: [2 pontos]

(FGV-SP) Com relação a

f(x) =

(

1

2

)

x

,

pode-se afirmar que:

(a) é crescente em todo o domínio.

(b) é crescente somente no intervalo ]−∞, 0].

(c) é decrescente em todo o domínio.

(d) é decrescente somente no intervalo ]−∞, 0]

(e) o gráfico intercepta o eixo das abscissas
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Questão 4: [2 pontos]

(ESPCEX - ADAPTADA) A água utilizada em uma fortificação

é captada e bombeada do rio para uma caixa d’água local-

izada a 50m de distância da bomba. A fortificação está a

80m de distância da caixa d’água e o ângulo formado pelas

direções bomba - caixa d’água e caixa d’água - fortificação é

de 600, conforme mostra a figura abaixo. Para bombear água

do mesmo ponto de captação, diretamente para a fortificação,

quantos metros de tubulação são necessários?

Questão 5: [2 pontos]

(UFGO) Uma casa popular na periferia de uma certa cidade

brasileira vale atualmente R$ 20 000,00, porém o abandono

sofrido pelo imóvel e a ação do tempo, tem feito com que

o mesmo se desvalorize 10% a cada ano sem nenhuma

reforma. A expressão V (t) que dá o valor do imóvel após

t anos é dada por: V (t) = 20000.(0, 9)t. Desta forma, após

quanto tempo o imóvel valerá R$ 16 200,00?

Questão 6: [2 pontos]

(QUESTÃO EXTRA)

(UESB) Sobre a função f(x) =
42x−x

2

32
definida no conjunto dos

números reais, pode-se afirmar que f

01) não assume um valor máximo e nem um valor mínimo.

02) assume um valor mínimo igual a 1/8

03) assume um valor mínimo igual a 1/2

04) assume um valor máximo igual a 1/8

05) assume um valor máximo igual a 1/2
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RASCUNHO
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