UFJF – MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2011-2013 – PROVA DE MATEMÁTICA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 1 – Uma roda gigante de formato circular com 10 metros de raio é composta de oito gôndolas, cujos
centros são os vértices de um octógono regular. A roda gira no sentido anti-horário, iniciando seu giro com a
gôndola 1 posicionada na plataforma de embarque (conforme indica a figura abaixo), que se encontra no mesmo
nível do centro da roda gigante, cuja altura em relação ao solo é de 12m.

Gôndola

1

12 m

solo
Responda aos itens abaixo, desconsiderando as dimensões das gôndolas e sem usar aproximações para efeito
dos cálculos.
a) Se a roda gigante girar 30º no sentido anti-horário, qual será a altura da gôndola 1 em relação ao nível do
solo?

b) Determine a distância entre duas gôndolas consecutivas.

c) Determine o comprimento do arco entre duas gôndolas consecutivas.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2 – A armação de um troféu é feita de fio de aço e tem o formato de um prisma reto hexagonal regular de
altura 1 metro e aresta da base 30 cm. A figura abaixo representa a planificação do troféu.

Responda aos itens abaixo sem usar aproximações para efetuar os cálculos.
a) Determine quantos metros, no mínimo, de fio de aço serão utilizados na construção desse troféu,
considerando desprezíveis as possíveis perdas.

b) Se o troféu for totalmente revestido com placas de acrílico, qual a quantidade, em metros quadrados,
necessária para esse revestimento? Desconsidere possíveis perdas.

c) Se o interior do troféu for totalmente preenchido com um gel colorido, qual o volume mínimo utilizado
desse gel?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

4

