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Questões Específicas  
 
1. (UERJ-2010) As seis soluções da equação z6 + z3 + 1 = 0 são números complexos que 
possuem módulos iguais e argumentos distintos. 

O argumento θ, em radianos, de uma dessas soluções pertence ao intervalo . 
Determine a medida de θ. 
 
 
2. (UFMG-2013) Dentro dos bloquinhos que formam uma pirâmide foram escritos os números 
naturais, conforme ilustrado na figura abaixo, de forma que:  
• na primeira linha da pirâmide aparece um número: 1;  
• na segunda linha da pirâmide aparecem dois números: 2 e 3;  
• na terceira linha da pirâmide aparecem três números: 4, 5 e 6;  
• na quarta linha da pirâmide aparecem quatro números: 7, 8, 9 e 10, e assim sucessivamente. 
 

 
 

Considerando essas informações,  
a) DETERMINE quantos bloquinhos são necessários para construir as 10 primeiras linhas da 
pirâmide.  
b) DETERMINE o último número escrito na trigésima linha da pirâmide.  
c) DETERMINE a soma de todos os números escritos na trigésima linha da pirâmide 
 
 
3. (FUVEST-2011) Determine o conjunto de todos os números reais x para os quais vale a 
desigualdade 

 
 
 

4. (UNICAMP-2010) Uma peça esférica de madeira maciça foi escavada, adquirindo o formato de 
anel, como mostra a figura abaixo. Observe que, na escavação, retirou-se um cilindro de madeira 
com duas tampas em formato de calota esférica. 
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Sabe-se que uma calota esférica tem volume  

 
em que h é a altura da calota e R é o raio da esfera. Além disso, a área da superfície da calota 
esférica (excluindo a porção plana da base) é dada por Acal = 2  Rh. 

 
Atenção: não use um valor aproximado para π. 
 
a) Supondo que h = R/2 , determine o volume do anel de madeira, em função de R. 
b) Depois de escavada, a peça de madeira receberá uma camada de verniz, tanto na parte 
externa, como na interna. Supondo, novamente, que h = R/2 , determine a área sobre a qual o 
verniz será aplicado. 
 
 
5. (UFC-2010) Os inteiros não todos nulos m, n, p, q são tais que 45m.60n.75p.90q  
 
Pede-se: 
a) dar exemplo de um tal quaterno (m, n, p, q). 
b) encontrar todos os quaternos (m, n, p, q) como acima, tais que m + n + p + q = 8. 
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Gabarito 

1. θ =  

2. a) 55    
    b) 465      
    c) 13515 
 

3. S =  ]  [ 

4. a) Vanel =   

    b) Aanel =  R²( 2 + ) 

 
5. a) m = 5, n = 3, p = – 1, q = – 6.    
    b)   n = 24, m = 40, p = – 8, q = – 48 

 


