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ProvadeConhecimentosEspecíficos

Matemática
Tipo1–Branca
InformaçõesGerais

1. Vocêreceberádofiscaldesala:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das
respostasdasquestõesobjetivas;
b) esse caderno de prova contendo 30 (trinta) questões
objetivas, cada qual com cinco alternativas de respostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno está completo, sem repetição de
questõesoufalhas.Casocontrário,notifiqueimediatamenteo
fiscaldesalaparaquesejamtomadasasdevidasprovidências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado
acimadoseuenunciado.
4. Aoreceberafolhaderespostas,vocêdeve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome,
número de inscrição e o número do documento de
identidade;
b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da
folhaderespostas;
c) marcar na folha de respostas o campo relativo à
confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno
quevocêrecebeu;
d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com
canetaesferográficadetintaazuloupreta.
5. Duranteaaplicaçãodaprovanãoserápermitido:
a) qualquertipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantardacadeirasemadevidaautorizaçãodofiscalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica
digital, controle de alarme de carro etc., bem como
relógiodequalquermodelo,óculosescurosouquaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro
etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido
e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a
eliminaçãosumáriadocandidato.
6. O preenchimento da folha de respostas, de inteira
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográficadetintaindeléveldecorpretaouazul.Nãoserá
permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.

7. O tempo disponível para a realização da prova é de
duashoras,jáincluídootempoparaamarcaçãodafolhade
respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas,nãosendopermitidoanotarinformaçõesrelativas
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o
própriocadernodeprova.
9. Oscandidatosinscritosparaumadisciplinaterãoduashoras
pararealizaçãodaprovaesomentepoderãoseretirardasala
após60(sessenta)minutosdeaplicação,contudosemlevar
ocadernodeprova.
9.1. Ocandidatopoderálevarocadernodeprovasomente
nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o
términodaaplicação.
10.Oscandidatosinscritosparaduasdisciplinasterão4(quatro)
horaspararealizaçãodaprovaesomentepoderãoseretirar
dasalaapós90(noventa)minutosdeaplicação,contudosem
levarocadernodeprova.
10.1. Ocandidatopoderálevarocadernodeprovasomente
nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o
términodaaplicação.
11.Ao terminar a prova, entreguea folha de respostas ao fiscal
da sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a
entregar,seráeliminadodoconcurso.
12.A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos
nafolhaderespostas.
13.Oscandidatospoderãosersubmetidosasistemadedetecção
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários
durantearealizaçãodaprova.Aosairdasala,aotérminoda
prova,ocandidatonãopoderáusarosanitário.
14.Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão
divulgados no dia 18/11/2013, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pebsp.
15.O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos
preliminares será das 0h00min do dia 19/11/2013 até as
23h59mindodia20/11/2013,observadoohoráriooficial,no
endereço www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pebsp, por
meiodoSistemaEletrônicodeInterposiçãodeRecurso
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Matemática

Sejafumafunçãorealdo1ºgrautalquef ( 7)f ( 3) 6.
Ovalordef ( 15)f ( 9)é
(A) 7.
(B) 9.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 13.

01
Considereosnúmerosaseguir:

a  112112, b  112113, c  113 u112112, d  2u112113,
e 112114ef 113u112113
Entreasdiferençasapresentadasaseguir,amaioré
(A) b–a.

06

(B) c–b.

Certo satélite científico percorre uma órbita em que sua
distância( d ) ,emquilômetros,atéasuperfíciedaTerraédada
por

(C) d–c.
(D) e–d.
(E) f–e.

d

02

12000
 6400 ,
1  0,2  cosɽ
o

o

comTvariando,emcadaórbita,de0 a360 .
AmaiordistânciadosatéliteatéasuperfíciedaTerraéde
(A) 3600km.
(B) 4800km.
(C) 5600km.
(D) 7200km.
(E) 8600km.

AsgrandezasG,A,BeCserelacionamdaseguinteforma:Gé
diretamente proporcional a A e a B, e é inversamente
proporcionalaC.
ParaA 8,B 35eC 40temͲseG 15.
Então,paraA 14,B 36eC 45ovalordeGserá
(A) 24.
(B) 28.
(C) 30.
(D) 36.
(E) 42.

07
Considere no plano cartesiano o ponto A (a, b). Se o ponto A
gira90qnosentidoantiͲhorárioemtornodaorigem,obtémͲse
opontoB.SejaCopontosimétricodeBemrelaçãoàorigem.
OpontoCé

03
Na figura a seguir (que não está em escala), os segmentos
r, s e t são paralelos e os segmentos u, v e w são também
paralelos.SabeͲsequeAB 3m,BC 7meDF 24m

(A) (a,b).
(B) (a,b).
(C) (b,a).
(D) (b,a).
(E) (b,a).

08
As cidades M = Macapá (no Brasil) e Q = Quito (no Equador)
estãosituadassobrealinhadoequadorterrestre.
As longitudes dessas cidades são, respectivamente, 51qW e
78qW. Considere o comprimento do equador da Terra igual a
40.000km.
AdistânciaaproximadaentreMacapáeQuitoéde
(A) 2.000km.
(B) 2.300km.
(C) 2.500km.
(D) 2.800km.
(E) 3.000km.


OsegmentoDEmede
(A) 16,4m.
(B) 16,8m.
(C) 17,2m.
(D) 17,6m.
(E) 18,0m.

04
x

ConsidereaexpressãoE  w  y  z,ondeosvaloresde w,
x,yezsão1,2,3,e4,nãonecessariamentenestaordem.
Entre os valores possíveis de E, o menor e o maior são,
respectivamente,
(A) 2e81.
(B) 1e81.
(C) 1e82.
(D) 0e65.
(E) 0e82.

09
Ao conjunto {2, 5, 9, 11, 14, 15} é acrescentado um sétimo
númerointeiroN,diferentedaquelesjáexistentes,detalmodo
que no novo conjunto de números a média e a mediana são
iguais.
AsomadospossíveisvaloresdeNé
(A) 25.
(B) 28.
(C) 35.
(D) 38.
(E) 45.
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13

Na figura a seguir, o triângulo equilátero ABC e o pentágono
regularADEFGpossuemladosdemesmocomprimentoeestão
emposiçãotalqueasretasBCeGFsãoparalelas.

No triângulo ABC os pontos P e Q dividem o lado AB em três
partesiguaiseossegmentosPP’eQQ’sãoparalelosaoladoBC
comomostraafiguraaseguir.


Se a área do triângulo ABC é igual a 540cm2, a área do
quadriláteroPP’Q’Qé
(A) 135cm2.
(B) 180cm2.
(C) 216cm2.
(D) 240cm2.
2
(E) 270cm .


OânguloACDmede
(A) 70q.
(B) 72q.
(C) 74q.
(D) 76q.
(E) 78q.

14

11

A figura abaixo mostra uma parte dos gráficos das funções
y 1,6xey 1,2x.
Para certo valor dex,  a ordenada doponto A,sobre ográfico
da primeira função, é o dobro da ordenada de B, sobre o da
segunda.

Asomade27númerosinteirosconsecutivoséiguala94.
Amédiaeamedianadessesnúmerossão,respectivamente,
(A) 35e35.
(B) 34e33.
3
4
(C) 3 e3 .
5
(D) 3 e33.
(E) 33e35.

12
NopolígonoABCDEdafiguraaseguirosângulosdevérticesA,
B e C são retos e os segmentos AE, AB, BC e CD medem
respectivamente6cm,2cm,3cme2cm.



Esse polígono gira em torno da reta r que contém o lado AE
produzindoumsólidoderevoluçãoS.

Considerando log2  0,301 e log3  0,477, esse valor de x é,
aproximadamente,
(A) 2,12.
(B) 2,28.
(C) 2,41.
(D) 2,50.
(E) 2,58.

15

2
AáreatotaldeS,emcm ,éiguala
(A) 36S.
(B) 48S.
(C) 52S.
(D) 56S.
(E) 60S.

Antônia e Carlos correm com velocidades constantes em uma
pistacircular.Elespartiramdepontosdiametralmenteopostos
eemsentidoscontrários.
Dopontodepartidaatéoprimeiroencontro,Carlospercorreu
240m.
Doprimeiroaosegundoencontro,Antôniapercorreu200m.
Ocomprimentototaldapistaé
(A) 400m.
(B) 440m.
(C) 480m.
(D) 640m.
(E) 680m.
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Seja R a região do plano cartesiano definida pelas
x8
desigualdades2dxd10e0dyd
.
2
AáreadaregiãoRéiguala
(A) 50.
(B) 56.
(C) 58.
(D) 62.
(E) 64.

Na equação ax   bx  c  0, os coeficientes a, b e c são
2
.
inteirosea!0.SabeͲsequeumadasraízesé
5  11
2

Então,omenorvalorpossíveldeaé
(A) 3.
(B) 5.
(C) 7.
(D) 9.
(E) 11.

17
21

Considereadesigualdade

Há dois valores reais de m para os quais o gráfico da função
f ( x) 25x2mx17x9tangenciaoeixoͲx.
Asomadessesvaloresé
(A) 34.
(B) 17.
(C) 1.
(D) 26.
(E) 29.

log 2013 (log 2014 (log 2015 x))!0
Omenorvalorinteirodexquesatisfazessadesigualdadeé
2014
(A) 2013 1.
2013
(B) 2014 1.
2015
(C) 2014 1.
(D) 201520141.
(E) 2016.

18
22

Afiguraaseguirmostraoperfildeummurodeumarepresa.
A primeira parte da rampa tem inclinação de 20q com a
horizontaleasegundaparteteminclinaçãode50q.

ConsidereasomaS=175140112...emquecadaparcela
é 20% menor do que a anterior. Se o número de parcelas
crescerindefinidamenteovalordeStenderáparaonúmero
(A) 845.
(B) 855.
(C) 865.
(D) 875.
(E) 885.


Considerando, sen 20q  0,34 e cos 20q  0,94, o valor
aproximadodaalturatotaldomuro(h)éde
(A) 9,4m.
(B) 10,2m.
(C) 11,1m.
(D) 12,3m.
(E) 13,0m.

23
Umprismapossui14faces.Asomadonúmerodearestascom
onúmerodevérticesdesseprismaé
(A) 40.
(B) 42.
(C) 48.
(D) 56.
(E) 60.

19
ApartirdeumpontoA,uminsetocaminha d centímetrosem
linharetaatéumpontoB.
NopontoB,elegiraaleatoriamentenosentidohoráriodeum
ângulo T, medido em radianos, 0 < T < S e caminha
dcentímetrosemlinharetaatéumpontoC.
A probabilidade de que a distância de C até A seja menor do
quedcentímetrosé
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24
Em um cubo de volume V sejam F1 e F2 duas faces paralelas.
Uma pirâmide tem F1 como base e vértice no centro de F2 e
outrapirâmidetemF2comobaseevérticenocentrodeF1 . 
Ovolumedapartecomumaessaspirâmidesé
V
(A) 
3
V
(B) 
4
V
(C) 
6
V
(D) 
9
V

(E)
12

1
4
1

3
1

2
2

3
3
4
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29

O primeiro termo de uma sequência é 2013. A partir do
segundo termo, cada termo dessa sequência é a soma dos
quadradosdosalgarismosdotermoanterior.
2
2
2
2
Porexemplo,osegundotermoé2 0 1 3  14
O2013ºtermodessasequênciaé
(A) 13.
(B) 14.
(C) 15.
(D) 16.
(E) 17.

A figura abaixo mostra, no plano R2, a curva E de equação
2
2
3x 2xy y  4inscritaemumretânguloABCDcujoslados
sãoparalelosaoseixos.

26
Marina tem 50 moedas sendo algumas de R$ 0,10, outras de
R$0,25easrestantesdeR$1,00,numtotaldeR$20,00.
AquantidademáximademoedasdeR$0,10queMarinapode
teré
(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 35
(E) 40


Aáreadesseretânguloé
(A) 12.
(B) 12 2 .
(C) 8 2 .

27

(D) 8 3 .

Considere os números inteiros positivos de quatro algarismos
tais que os quatro algarismos lidos da esquerda para a direita
estãoemordemestritamentedecrescente.
Aquantidadedetaisnúmerosé
(A) 210.
(B) 432.
(C) 757.
(D) 3024.
(E) 6667.

(E) 6 6 .

30
Um distribuidor comercializa três tipos de farinha
(I, II e III), obtidos por meio de misturas em proporções
diferentesdetrêstiposdegrãos(A,BeC).
A tabela a seguir mostra as quantidades em gramas de cada
tipodegrão(A,B,C)nafabricaçãodepacotesde500gramas
decadatipodefarinha(I,II,III).

28



Considere um dado “viciado” no qual a probabilidade de sair
umnúmeropar(2,4,6)éodobrodaprobabilidadedesairum
número ímpar (1, 3, 5), isto é, sendo p(N) a probabilidade de
saironúmeroNemumlançamentodessedado,temͲse
p ( 2) p ( 4) p ( 6) 2p ( 1) 2p ( 3) 2p ( 5)
JogaͲseessedadoduasvezesconsecutivas.
A probabilidade de que a soma dos dois números sorteados
sejaiguala6é

TipoI

400 100

TipoII

200 200 100

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A

B

C
0

TipoIII 100 100 300
Esse distribuidor possui em estoque 50 kg de grãos do tipo A,
26kgdegrãosdotipoBe24kgdegrãosdotipoCevaiutilizar
todo o material em estoque para produzir os três tipos de
farinha.
Onúmerodepacotesde500gramasdafarinhadotipoIIIque
eleproduziráé
(A) 32.
(B) 40.
(C) 48.
(D) 60.
(E) 100.

1
.
11
5
.
36
7
.
36
1
.
9
11
.
81
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