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MATEMÁTICA - 1ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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1ª SÉRIE
CONTEÚDOS DESCRITORES ONDE ENCONTRO

Estatística: análise de gráficos 
e tabelas de frequências

D34 Resolver problema envolvendo 
informações apresentadas em tabelas 
e/ou gráficos.
D35 Associar informações apresentadas em 
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 
representam e vice-versa.

Aula Paraná:
Aula 11 - https://www.youtube.com/watch?v=bTKxfi_55K4
Aula 13 - https://www.youtube.com/
watch?v=AttCrg7FrAU&feature=youtu.be

Função afim: gráfico e 
coeficientes angular e linear

D19 Resolver problema envolvendo uma 
função do 1º grau.
D20 Analisar crescimento/decrescimento, 
zeros de funções reais apresentadas em 
gráficos.
D23 Reconhecer o gráfico de uma função 
polinomial de 1º grau por meio de seus 
coeficientes.

Aula Paraná:
Aula 9 - https://www.youtube.com/watch?v=NHea4TtPLfw
Aula 10 - https://www.youtube.com/watch?v=PyvP6IlECRA

Relações métricas no triângulo 
retângulo (fórmulas); perímetro, 
área.

D02 Reconhecer aplicações das relações 
métricas do triângulo retângulo em um 
problema que envolva figuras planas ou 
espaciais.
D12 Resolver problema envolvendo o cálculo 
de área de figuras planas.

Aula Paraná:
Aula 40 – https://www.youtube.com/
watch?v=u3DenUwDbAk&feature=youtu.be
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ATIVIDADE 1 
Questão: 

Analise este gráfico e responda: 
 

 
 
 

a) Quais pontos consomem a mesma quantidade de água? 
b) A bacia sanitária consome aproximadamente quantas vezes mais água do que a máquina de lavar louça? 
c) Quais são o que mais consomem água? 
d) Se o consumo mensal dessa família fosse de 15m3 de água por mês, qual seria em m3 o consumo do chuveiro? 
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Resolução comentada: 
Item a) O lavatório e o tanque consomem a mesma quantidade de 6% do total de consumo 
Item b) A máquina de lavar louça consome 5%, já a bacia sanitária consome 29%, portanto, aproximadamente 6 vezes mais. 
Item c) A bacia sanitária consome 29% e o chuveiro consome 28%, são os que mais consomem água em uma residência. 
Item d) O consumo do chuveiro equivale a 28% do total, portanto 28% de 15 

0,28 ∙ 15 = 4,2𝑚𝑚3

Assim, se o consumo da família for de 15m3, por mês, o gasto com chuveiro equivale a 4,2m3. 
 
 
 
Questão: No gráfico abaixo, temos duas funções  f e g.  
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Resolução comentada: 
Item a) O lavatório e o tanque consomem a mesma quantidade de 6% do total de consumo 
Item b) A máquina de lavar louça consome 5%, já a bacia sanitária consome 29%, portanto, aproximadamente 6 vezes mais. 
Item c) A bacia sanitária consome 29% e o chuveiro consome 28%, são os que mais consomem água em uma residência. 
Item d) O consumo do chuveiro equivale a 28% do total, portanto 28% de 15 

0,28 ∙ 15 = 4,2𝑚𝑚3

Assim, se o consumo da família for de 15m3, por mês, o gasto com chuveiro equivale a 4,2m3. 
 
 
 
Questão: No gráfico abaixo, temos duas funções  f e g.  
 

 
 

 

Com base na análise deste gráfico, responda: 
a) As duas retas são paralelas, o que isso significa? 
b) Qual é o coeficiente angular das funções? 
c) Quais são os pontos de interseção com os eixos coordenados em cada uma das funções? 
d) Qual é a expressão da função f e da função g 

 
Resolução comentada: 
Item a) As duas retas são paralelas, porque possuem o mesmo coeficiente angular 
Item b)  O coeficiente angular pode ser calculado por 𝑚𝑚 = 𝑦𝑦2−𝑦𝑦1

𝑥𝑥2−𝑥𝑥1
 seja os pontos em f: (-0,5;0) e (0, 1) 

𝑚𝑚 = 1−0
0−(−0,5) =

1
0,5 → 𝑚𝑚 = 2  

Itemc c) a função f intercepta o eixo x em (-0.5;0) e o eixo y em (0,1)  
A função g intercepta o eixo x em (0,5;0) e o eixo y em (0,-1) 
Item d) Como os coeficientes angulares de f e g são iguais, basta encontrar os coeficientes lineares, interseção com o eixo y, dessa 
forma temos que 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 1 e 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 − 1 

 
Questão: A figura representa um terreno com área de plantio. 

  
Com base na imagem, responda qual é a área total do terreno? 

Resolução comentada: 

O terreno está dividido em três regiões: um retângulo, um triângulo e um trapézio 
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𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 12 ∙ 6 = 72𝑚𝑚2 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 = 5 ∙ 6
2 = 15𝑚𝑚2 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 = (8 + 3) ∙ 4
2 = 22𝑚𝑚2

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 = 72𝑚𝑚2 + 15𝑚𝑚2 + 22𝑚𝑚2 = 109𝑚𝑚2
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Questão: Observe a figura e responda:  

           

a) Qual é a capacidade de uma lata que tem a forma cilíndrica, com 7cm de diâmetro e 14cm de altura.  
b) Sabendo que a lata é feita de alumínio, qual é a quantidade aproximada de material usado na fabricação desta lata? 

Resolução comentada: 
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    Item a)  

Se o diâmetro é de 7cm então r=3,5cm e h=14cm 

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋𝑟𝑟2ℎ = 𝜋𝜋 ∙ (3,5)2 ∙ 14 = 171,5𝜋𝜋 𝑐𝑐𝑚𝑚3

Considerando 𝜋𝜋 = 3,14 e sabendo que 1 𝑑𝑑𝑚𝑚3 = 1𝑙𝑙 e 1𝑐𝑐𝑚𝑚3 = 1𝑚𝑚𝑙𝑙, temos:  

171,5 ∙ 3,14 = 538,51𝑚𝑚𝑙𝑙
Logo a capacidade da lata é de 538,51ml 

Item b)  

Na figura podemos ver a planificação do cilindro com as respectivas áreas, O cilindro é formado por dois círculos e um retângulo. 
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𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2𝜋𝜋 ∙ 3,5 ∙ 14 = 98𝜋𝜋 𝑐𝑐𝑚𝑚2

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋𝑟𝑟2 = 𝜋𝜋 ∙ (3,5)2 = 12,25𝜋𝜋 𝑐𝑐𝑚𝑚2

Assim a área total será 𝐴𝐴 = 98𝜋𝜋 + 2 ∙ 12,25𝜋𝜋 = 122,5𝜋𝜋 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

Considerando 𝜋𝜋 = 3,14, temos: 𝐴𝐴 = 122,5 ∙ 3,14 = 384,65 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

A quantidade de alumínio utilizada na produção da lata é de aproximadamente 384,65 cm2. 
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MATEMÁTICA - 2ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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2ª SÉRIE
CONTEÚDOS DESCRITORES ONDE ENCONTRO

Equações e funções

D21 Identificar o gráfico que representa uma situação 
descrita em um texto.
D24 Reconhecer a representação algébrica de uma função 
do 1º grau dado o seu gráfico.
D25 Resolver problemas que envolvam os pontos de 
máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial 
do 2º grau.

Livros de volume único:
Matemática - Gelson Iezzi
Parte 1 - Álgebra  (unidade 3): Função Afim
Parte 1 - Álgebra (unidade 4): Função quadrática
Parte 1 - Álgebra (item 6): Função exponencial

Poliedros e corpos 
redondos; 
cálculo de área e volume

D03 Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos 
com suas planificações ou vistas.
D13 Resolver problema envolvendo a área total e/ou 
volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, 
esfera).

Aula Paraná
Aula 25 - https://www.youtube.com/
watch?v=lCywGaPLG7w&feature=youtu.be
Aula 26 - https://www.youtube.com/
watch?v=zrzdx3zLD_w&feature=youtu.be

Trigonometria

D02 Reconhecer aplicações das relações métricas do 
triângulo retângulo em um problema que envolva figuras 
planas ou espaciais.
D05 Resolver problema que envolva razões trigonométricas 
no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente).

Aula Paraná
Aula 2 - https://www.youtube.com/
watch?v=CXllKYOvi3g&feature=youtu.beAula
Aula 3 - https://www.youtube.com/
watch?v=B1Oy7ehMNqQ&feature=youtu.be

Estatística

D34 Resolver problema envolvendo informações 
apresentadas em tabelas e/ou gráficos. D35 Associar 
informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples 
aos gráficos que as representam e vice-versa.

Volume único - Gelson Iezzi - Parte 5 Estatística

Razão e Proporção
D15 Resolver problema que envolva variação proporcional, 
direta ou inversa, entre grandezas.

Volume único - Gelson Iezzi - 
Parte 2 - Matemática financeira (item 10.1)
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ATIVIDADE 1 
QUESTÃO: Das expressões abaixo, qual relaciona corretamente os valores de x e y? 

X -
2 

-
1 0 1 

y -
1 0 1 2 

 

a) y = x - 1 

b) y = x + 1 

c) y = -x 

d) y = -x + 1 

e) y = x 

 
Resolução comentada: 
Os valores de x aumentam de 1 em 1. Os valores de y aumentam de 1 em 1 também. 
Função crescente a>0 
As expressões das alternativas estão todas em função da variável x. Então: 
x + 1 = -2 + 1 = -1   x + 1 = 0 + 1 = 1   x + 1 = - 1 + 1 = 0   x + 1 = 1 + 1 = 2 
Alternativa correta 
c) y = x + 1 
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QUESTÃO: 

Dado o gráfico da função quadrática f(x) = ax² + bx + c e sabendo que f(-1) = -3, quais são as coordenadas do seu vértice? 

a) ( -4 , -2) 

b) ( -1 , -3) 

c) ( -2 , -4) 

d) ( 4 , 0 ) 

e) ( 2 , 4 ) 

 

Resolução comentada: 

Encontrar a função através das raízes e do ponto, mostrados no gráfico. 

f(x) = x² + 4x 

Calcular as coordenadas do vértices usando as fórmulas: 𝑥𝑥𝑣𝑣 =
−𝑏𝑏
2𝑎𝑎  e 𝑦𝑦𝑣𝑣 =

−∆
4𝑎𝑎                   V(-2 , -4) 

Alternativa c) (-2 , -4) 
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ATIVIDADE 2 
QUESTÃO: Um prisma triangular regular possui o perímetro da sua base igual a 12 cm e altura 20cm.  

A área lateral desse prisma corresponde a: 

a) 48 cm² 

b) 80 cm² 

c) 120 cm² 

d) 240 cm² 

e) 640 cm² 

 

Resolução comentada: 

Sendo um prisma triangular regular, sua base é um triângulo equilátero com lados medindo 4 cm , pois o enunciado informa que o 
perímetro da base é 12 cm. 

A lateral do prisma corresponde a um triângulo de 20 cm por 4cm : A = b . h                    a = 4 . 20 = 80cm², como são três faces 
laterais: 3 . 80 = 240 cm² 

Alternativa  d) 
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QUESTÃO: A rotação em 360° da figura abaixo, dará origem a qual sólido geométrico? 

a) Poliedro 
b) Cilindro 
c) Cone oblíquo 
d) Pirâmide circular 
e) Cone reto 
 
Resolução comentada: 
Com a rotação completa de um triângulo retângulo em torno da reta 
 suporte de um dos catetos, origina um cone reto. 
Alternativa e) 

 
 ATIVIDADE 3 
QUESTÃO: Um agrimensor precisa determinar a largura de um rio. Como não pode efetuar 
diretamente essa medida, ele procede da seguinte forma: 

- do ponto A, situado numa das margens do rio, ele avista o topo D, de um morro na margem 
oposta, sob um ângulo de 60° com a horizontal; 

- afastando-se  12m, em linha reta, até o ponto B, ele observa o topo do morro segundo um 
ângulo de 53° com a horizontal. 

Com esses dados, que medida, em metros, ele achou para a largura do rio? 
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(Faça tg 53° = 1,33 e √3 = 1,73). 
a) 39,9 m 

b) 42,9 m 

c) 50 m 

d) 52,9 m 
e) 60 m  
 

Resolução comentada: 

largura do rio = x  ∆ACD  →  tg 60° = 𝑦𝑦𝑥𝑥    →    1,73 = 𝑦𝑦𝑥𝑥    →    y = 1,73x (I)    Substituindo (I) em (II) 

altura do morro = y  ∆BCD   →  tg 53° = 𝑦𝑦
𝑥𝑥+12   →      1,33 = 𝑦𝑦

𝑥𝑥+12   →    1,33x + 15,96 = y (II)  1,33x +15,96 = 
1,73x 

Alternativa a)            x = 39,9m 

 

ATIVIDADE 4 
QUESTÃO: Conforme o gráfico do Ibovespa, 
podemos dizer que ele apresenta, em pontos: 
 
a) Alta de 4.606 

b) Média de 4.606 
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c) Estabilidade de 4.606 

d) Baixa de 4.606 

e) Variância de 4.606 

Resolução comentada: 

Considerando a variação do período apresentado: Valor inicial = 118.376      Valor final = 113.770 

Valor final – Valor inicial = 113.770 – 18.376 = - 4606    alternativa d) 

 

ATIVIDADE 5 
QUESTÃO: A seguinte tabela apresenta o número de pacientes recuperados da COVID 19 na região sul, conforme a data da 
divulgação. 

Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados 
 

Estados 
Nº de 
pacientes 
recuperados 

Data de 
divulgação 

Paraná 1.139 7/5 
Rio 
Grande 
do Sul 

1.132 7/5 

Santa 
Catarina 704 2/5 

Total 2.975  
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Em relação ao total apresentado, o Paraná apresenta qual faixa de pacientes recuperados? 

a) 25% a 30% 

b) 30% a 35% 

c) 35% a 40% 

d) 40% a 45% 

e) 45% a 50% 

 

Resolução comentada: 

Considerando que 2975 são os 100% dos pacientes recuperados, pela regra de três simples temos: 

2975  100  2975x = 113900       

1139     x           x ≅ 38,3%        Alternativa c) 
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MATEMÁTICA - 3ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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3ª SÉRIE
CONTEÚDOS DESCRITORES ONDE ENCONTRO

Geometria plana e espacial: 
relações métricas no triângulo 
retângulo, poliedros, corpos 
redondos, área e volume.

D02 Reconhecer aplicações das relações métricas 
do triângulo retângulo em um problema que 
envolva figuras planas ou espaciais.

Aula Paraná:
Aula 10 - https://youtu.be/IkUw6Ge3Mik

Equações e funções

D27 Identificar a representação algébrica e/ou 
gráfica de uma função exponencial.
D29 Resolver problema que envolva função 
exponencial.

Livro de volume único
Matemática - Gelson Iezzi
Parte 4 - Álgebra II (item 21): Sistemas lineares.
Parte 1 - Álgebra (item 9): Progressões.
Parte 1 - Álgebra  (unidade 3): Função Afim
Parte 1 - Álgebra (unidade 4): Função quadrática

Estatística

D34 Resolver problema envolvendo informações 
apresentadas em tabelas e/ou gráficos.
D35 Associar informações apresentadas em 
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 
representam e vice-versa.

Volume único - Gelson Iezzi - Parte 5 Estatística

Razão e Proporção

D05 Resolver problema que envolva razões 
trigonométricas no triângulo retângulo (seno, 
cosseno, tangente).
D15 Resolver problema que envolva variação 
proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

Volume único - Gelson Iezzi
Parte 2 - Matemática financeira (item 10.1)
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ATIVIDADE 1 
QUESTÃO (Prova Paraná 1ª ed. 2020) Três luminárias instaladas no teto de determinada sala foram submetidas a uma manutenção 
por um eletricista. Essas luminárias, denominadas L1, L2 e L3, eram conectadas por fios elétricos esticados e ficavam em disposição 
triangular. A figura abaixo apresenta, em um esquema, algumas das medidas dessa disposição das luminárias com os fios. 

 

Durante a manutenção, esse eletricista precisou substituir o fio elétrico antigo que conectava as luminárias L2 e L3 por um novo fio 
de mesmo comprimento que o antigo. Cada centímetro do novo fio comprado para essa substituição custou R$ 0,40. Qual foi a 
quantia, em reais, que esse eletricista gastou com a compra desse novo fio elétrico? 

a) R$ 4,80. 

b) R$ 6,40. 

c) R$ 8,00. 

d) R$ 10,00. 

e) R$ 16,40. 
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Resolução comentada: 

Combinando as relações métricas do triângulo retângulo com as informações do ennunciado, temos: 

          

  

 

c² = am       x² = 25 . 16       x² = 400        x = √400        x = 20 cm de fio 

20 . 0,40 = 8,00      Alternativa c) 
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ATIVIDADE 2 
QUESTÃO:  uma pessoa deposita R$ 200,00 na poupança e, mensalmente, são creditados juros de 2% sobre o saldo.  
Sabendo que a fórmula do montante (capital + rendimento), após t meses é M(t) =200 . (1,02)𝑡𝑡, qual é o montante após 1 
semestre. 
a) RS 206,00 
b) R$ 226,00 
c) R$ 206,26 
d) R$ 260,00 
e) R$ 262,26 
 
Resolução comentada: 

Sabendo que o tempo será de 1 semestre, temos t = 6 meses. 

Substituindo t = 6 na fórmula dada: 

M(t) = 200 . (1,02)𝑡𝑡   →    M(6) = 200 . (1,02)6  →     M(6) = 200 . 1,13   →   M(6) = 226     Alternativa b) 

 

QUESTÃO:
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ATIVIDADE 3 
           

QUESTÃO: Numa caixa há os cartões: 
 

 

 

Retirando-se dois cartões, sucessivamente, sem reposição do primeiro, determine a probabilidade de que os dois números  
retirados sejam pares. 
a) 5% 
b) 8% 
c) 10 % 
d) 15 % 
e) 20% 
Resolução comentada: 
Considere: 
A: sair um número par na 1ª retirada 
B: sair um número par na 2ª retirada 
B/A: sair número par na 2ª retirada, sabendo que na 1ª já saiu número par 
 
1 2  3 4 5       

P(B/A) =  14       Sabemos que   P(B/A) =  𝑃𝑃(𝐵𝐵∩𝐴𝐴)
𝑃𝑃(𝐴𝐴)  ,  então P(BꓵA) = P(A) . P(B/A)  →     P(BꓵA) = 25 . 1

4 =  2
20 =  1

10 = 10%     P(A) = 25           

Alternativa c) 

   4    2    3    5    1 

 

ATIVIDADE 4 

QUESTÃO (Prova Paraná 3ª edição 2019 - M120503H6) 
Inflação é um índice utilizado na área da Economia que 
representa o aumento do preço dos produtos em um 
determinado país ou região, durante um período. O gráfico 
abaixo apresenta o registro do índice de inflação no Brasil nos 
anos de 2000 a 2016.  

 

De acordo com esse gráfico, qual é a maior diferença  
entre os percentuais de inflação registrados em dois  
anos consecutivos? 
a) 3,14% 
b) 4,26% 
c) 4,86% 
d) 9,39% 
e) 12,53% 

 
Resolução comentada: 
Analisando o gráfico obtemos os seguintes valores: 7,67 e 12,53 referentes ao maior segmento de reta no gráfico dado. 
12,53 – 7,67 = 4,86%.  
Alternativa c) 
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ATIVIDADE 4 

QUESTÃO (Prova Paraná 3ª edição 2019 - M120503H6) 
Inflação é um índice utilizado na área da Economia que 
representa o aumento do preço dos produtos em um 
determinado país ou região, durante um período. O gráfico 
abaixo apresenta o registro do índice de inflação no Brasil nos 
anos de 2000 a 2016.  

 

De acordo com esse gráfico, qual é a maior diferença  
entre os percentuais de inflação registrados em dois  
anos consecutivos? 
a) 3,14% 
b) 4,26% 
c) 4,86% 
d) 9,39% 
e) 12,53% 

 
Resolução comentada: 
Analisando o gráfico obtemos os seguintes valores: 7,67 e 12,53 referentes ao maior segmento de reta no gráfico dado. 
12,53 – 7,67 = 4,86%.  
Alternativa c) 
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ATIVIDADE 5 
QUESTÃO 

Quando os raios solares formam ângulos de 30° com o solo, um edifício 

projeta uma sombra de 20 m. Qual é a altura aproximada desse edifício?  

(use √3 = 1,7) 

a) 8 m 

b) 9 m  

c) 10 m 

d) 11 m 

e) 12 m 

 

Resolução comentada: 

A altura, a sombra e os raios solares, formam, conforme a figura, um triângulo retângulo onde: 

altura é o cateto oposto ao ângulo de 30° e a sombra, o cateto adjacente ao ângulo. Usando a razão trigonométrica tangente, 
teremos: 

tg 30° = 𝐻𝐻
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵    →     √3

3 =  𝐻𝐻
20   →    3H = 20√3      →    H = 20√3

3  

                                                                                                  H = 20 .1,7
3  

                                                                                                  H = 11,33 


