
 
 

Caro aluno pensando em você, que tem como objetivo ingressar na universidade, 

busquei na internet, algum material que pudesse passar para você como orientação na 

resolução das questões discursivas. 

 O que é uma prova discursiva?  

 É uma prova constituída por questões que não possuem alternativas nas quais  você 

deve mostrar o que sabe! 

 Primeiro você tem que está seguro dos conteúdos.  

 Seguem algumas dicas importantes para resolver uma questão específica de 

matemática.  

 1. Cuidado às figuras ilustrativas 

Especialmente em questões de geometria, é sempre bom desenhar as figuras relativas aos 

seus cálculos, nomeando nela todas as variáveis que foram utilizadas. Isso faz com que a 

banca reconheça e entenda com mais facilidade as suas contas e, dessa forma, pode até 

mesmo te dar mais pontos mesmo que você erre o resultado final, já que terão maior 

noção do que você fez no decorrer da questão. 

2. Escreva todos os passos dos seus cálculos 

Não pule etapas nem omita informações. Qualquer expressão algébrica ou aritmética que você 

tenha utilizado para resolver a questão deve aparecer na sua folha de prova. Assim, seu 

corretor conseguirá avaliar a sua linha de pensamento, garantindo inclusive que não 

houveram “chutes” ou “colas” no seu desenvolvimento. 

3. Não exagere nos detalhes 

Os corretores não têm todo tempo do mundo. É importante sim colocar todas suas linhas de 

desenvolvimento, porém, não exagere. Você não precisa explicar como fez uma conta 

distributiva, por exemplo. Seu corretor é um professor de matemática, ele consegue 

acompanhar esses pequenos detalhes, acredite! Além disso, escrever demais pode ser 

bastante cansativo para a correção também. 



4. Seja organizado 

Qualquer uma das dicas anteriores não valerá de nada se você não for organizado. Fazer 

uma caligrafia compreensível, ordenar o desenvolvimento das questões, fazer os desenhos 

com o máximo de clareza possível são passos fundamentais para se garantir uma boa nota. 

Lembre-se: seu corretor tem mais centenas de provas para corrigir, ele não vai perder 

minutos tentando entender se seu “h” é, na verdade um “l” ou um “j”. 

5. Dê ênfase à resposta final 

Parece uma dica boba, mas torna sua resposta mais visualmente agradável e coerente quando 

você marca de forma diferente sua resposta final. Coloque-a a caneta e de forma completa, 

fixando-se no que a questão lhe pergunta. 

6. Mesmo que não saiba tudo, faça o que souber 

Se por acaso você não souber fazer a questão inteira, mas souber alguma coisa dela, faça o 

que souber. Pode ser que você não ganhe ponto algum, mas muitas vezes você levará pelo 

menos alguns décimos por ter iniciado a questão de forma correta. Portanto, se souber 

qualquer coisa, faça! Mesmo que você se lembre apenas das fórmulas a serem utilizadas na 

questão, escreva lá. São grandes as chances de conseguir alguns pontinhos com ela. 

As orientações acima foram encontradas no “descomplica.com.br” 

EM SEGUIDA RESOLVI QUATRO DAS QUESTÕES APLICADAS 

DURANTE ESTE ANO POR SEUS PROFESSORES. 
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1) Listou-se, em ordem crescente, todos os números naturais cuja representação tem seis algarismos e 
pode ser escrita usando-se exatamente uma vez cada um dos seis algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9. 
Determine qual número ocupará a 517a posição nessa lista. 
 

RESOLUÇÃO: 

O total de todos os números naturais cuja representação tem seis algarismos e pode ser escrita 

usando-se exatamente uma vez cada um dos seis algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9, é igual a 6! = 720. 

Para determinar o número que ocupa a 517a posição nessa lista, procederemos da seguinte forma: 

 

 TOTAL 

Total dos números que começam com o algarismo 1: 1  5! = 120. 120 

Total dos números que começam com o algarismo 3: 1  5! = 120. 240 

Total dos números que começam com o algarismo 5: 1  5! = 120. 360 

Total dos números que começam com o algarismo 7: 1  5! = 120. 480 

Como 517 – 480 = 37, o número procurado está a partir de agora na posição 37 após aquele que 

ocupa a posição 480. 

  

 TOTAL 

Total dos números que começam por 81:    1  4! = 24. 480 + 24 = 504 

Total dos números que começam por 831:    1  3! = 6. 510 

Total dos números que começam por 835:    1  3! = 6. 516 

 

Resta agora encontrar o número que ocupa a 517a posição na lista de todos os números naturais cuja 

representação tem seis algarismos e pode ser escrita usando-se exatamente uma vez cada um dos 

seis algarismos 1, 3, 5, 7, 8 e 9, quando colocados em ordem crescente. 

Ele deve começar por 837 e terminar por 159.  

Logo o número procurado é 837 159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2)  (Unifesp 2018)  Em um tapete retangular decorado com círculos idênticos, o círculo de centro C  

tangencia as laterais do tapete em P  e Q.  O ponto R  pertence à circunferência desse círculo e 

está à distância de 1 cm e de 8 cm das laterais do tapete, como mostra a figura. 
 

 
 

a) Calcule o raio dos círculos que compõem a decoração do tapete.  
b) Calcule o menor valor possível para o raio de uma circunferência que seja tangente a dois dos círculos 

e a um dos lados do tapete. 
 

RESOLUÇÃO: 

a)  

 

Seja R a medida do raio da circunferência de centro C. 
O triângulo retângulo ABC tem como medida de seus lados AC = R,  
AB = R – 8 e BC = R – 1. 
Aplicando o Teorema de Pitágoras: 
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Pela medida do cateto AB, R > 8.  
Logo, o raio dos círculos que compõem a decoração do tapete 
é 13 cm. 

 

b)  

 

Seja r a medida do raio da circunferência de centro E tangente aos 
dois círculos e ao lado do retângulo. 
O triângulo retângulo CDE tem como medida de seus lados CD = R,  
DE = R – r e CE = R + r. 
Aplicando o Teorema de Pitágoras: 
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Sendo R = 13cm, 25,3134  rr . 

Logo, o raio de uma circunferência que seja tangente a dois dos 
círculos e a um dos lados do tapete mede 3,25cm. 

 

 



3)   Inspirado no modelo da figura uma pessoa decidiu fabricar um nicho 
suspenso, do mesmo tipo, com algumas modificações. Para tanto usou 
uma placa circular com 40cm de diâmetro, a ser suspensa, verticalmente, 
de um ponto 60cm acima do centro da placa por seis fios, de mesmo 
comprimento, que foram afixados à circunferência do disco em intervalos 
iguais de modo a mantê-lo em um plano horizontal.  

Desprezando-se a espessura da placa e dos fios, calcule o valor do 
cosseno do ângulo entre dois fios adjacentes mede 

 
  

 

RESOLUÇÃO: 

 
 

FIGURA 1: A placa usada é circular com 40cm de diâmetro, suspensa, verticalmente, de um ponto 

60cm acima do centro da placa por seis fios, de mesmo comprimento, que foram afixados à 

circunferência do disco em intervalos iguais ficando a mesma dividida em arcos de 60°, sendo 

mantida em um plano horizontal. 

Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo VAB:  

102010400400036004002  VDVCfff . 

FIGURA 2: Como o ângulo central CÂD mede 60°, o triângulo ACD é equilátero e a corda CD mede 

20 cm. 

Aplicando a Lei dos Cossenos ao triângulo acutângulo VCD: 
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RESPOSTA: O valor do cosseno do ângulo entre dois fios adjacentes mede 
20
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4)    (FGV) A figura abaixo representa a face superior de um recipiente em forma de cubo de lado 

igual a L. Esta face está parcialmente tampada por uma placa de metal (área em cinza) e 

parcialmente destampada (área em branco), sendo E e F, respectivamente, os pontos médios das 

arestas AD e AB. João e Maria arremessam bolinhas de diâmetro desprezível sobre essa face. 

Considere que a probabilidade de a bolinha atingir qualquer região dessa face é proporcional à área 

da região e que os arremessos são realizados de forma independente. 

 
Se João arremessar uma bolinha e Maria arremessar outra, dado que em ambos os lançamentos as 

bolinhas caiam na região do quadrado ABCD, qual é a probabilidade de que ao menos uma passe 

diretamente pela parte branca? 

 

RESOLUÇÃO: 

 
 

Analisando a figura acima conclui-se que o pentágono BCDEF é constituído por 7 triângulos 

congruentes ao triângulo AEF. Então a área do quadrado ABCD equivale a 8 vezes a área do 

triângulo AEF, isto é, 2

8

1
LSAEF   e 2

8

7
LSBCDEF  . 

A probabilidade da bolinha cair diretamente na área branca é de 
8

1
 e na área cinza é de 

8

7
. 

João arremessando uma bolinha e Maria arremessando outra, dado que em ambos os lançamentos 

as bolinhas caiam na região do quadrado ABCD: 

  a probabilidade de que as duas passem diretamente pela parte branca é 
64
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8

1

8
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 a probabilidade de que a de João passe diretamente pela parte branca e a de Maria passe 

diretamente para a cinza é: 
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 a probabilidade de que a de João passe diretamente para a parte cinza e a de Maria passe 

diretamente pela branca é: 
64
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 FINALMENTE A RESPOSTA:  a probabilidade de que ao menos uma passe diretamente pela 

parte branca é: .
64
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