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1. Seja o trapézio ABCD com ângulos retos em A e D.
Suponha que o ângulo em B coincida com o ângulo θ,
conforme ilustra a figura. Então, o menor valor
possível para a razão

AB
AD

é igual a

3. Parada a uma distância de 6 m de um prédio, uma
pessoa observa os parapeitos de duas janelas,
respectivamente sob os ângulos α = 30º e β = 45º,
conforme ilustra a figura abaixo.

Considerando a aproximação de 3 = 1,7 , a distância
entre os parapeitos das janelas é de

a)

1
2

b)

1

a) 2,4 m.

c)

2

b) 2,6 m.

d)

1
4

c) 2,8 m.
d) 3,0 m.

2. Duas pessoas combinaram de se encontrar entre
13h e 14h, no exato instante em que a posição do
ponteiro dos minutos do relógio coincidisse com a
posição do ponteiro das horas. Dessa forma, o
encontro foi marcado para as 13 horas e
a)

5 minutos

b)

5 114

minutos

c)

5 115

minutos

d)

5 116

minutos

e)

5 118

minutos

e) 3,4 m.

4. O relógio ao lado está marcando 2h30min.
Passadas duas horas e quinze minutos, a medida do
menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio
será:

a) 127,5º
b) 105º
c) 112,5º
d) 120º
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5. Um polígono com 20 diagonais é um
a) heptágono;
b) eneágono;
c) octógono;
d) decágono;
e) icoságono.

a) 7h38min
b) 7h39min

6. Na figura abaixo, as medidas de alguns ângulos são
dadas, em graus, em função de x. Então, o valor de x
é:

c) 7h40min
d) 7h41min
e) 7h42min

8. Considere um cubo de acordo com a figura:

a) 36º
b) 24º
c) 18º
d) 15º

As diagonais de faces AC e FC formam um ângulo
que mede

e) 10º
a) 80°
b) 75°
7. Numa parede estão dependurados dois relógios de
ponteiros. O da esquerda marca 6h20min, enquanto
o da direita perdeu seu ponteiro dos minutos. Com as
indicações da figura abaixo, podemos afirmar que o
relógio da direita marca:

c) 70°
d) 65°
e) 60°
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1. A Espaço Inteligente Empreendimentos Imobiliários
fez o lançamento de um edifício, com conjuntos
comerciais a R$ 1 800,00 o metro quadrado.
Um grupo de médicos comprou um conjunto
comercial. Sua representação plana é dada abaixo.
3. Sobre os vértices opostos de um quadrado de lado
medindo 26(2 + 2 ) cm , foram colocados dois
insetos que, de imediato, começam a caminhar sobre
os lados do quadrado, com a mesma velocidade,
em direção a um mesmo vértice, conforme ilustração
abaixo.

a)

As

medidas,

em

graus,

dos

ângulos

da

ˆ , B
ˆ
ˆ , C
A

e Dˆ são diretamente
representação plana:
proporcionais aos números 10, 20, 15 e 15,
respectivamente.
Podemos
afirmar
que
a
representação plana dada é um trapézio retângulo?
b) Os médicos pagaram R$ 777 600,00 pelo conjunto
comercial. Em que escala foi feita a representação
plana? Uma escala, por exemplo 1:1 000, expressa que
1 centímetro na representação plana corresponde a 1
000 centímetros na realidade.

Num dado momento, a distância percorrida por cada
um desses insetos é igual à distância que os separa.

2. Seu José possui um terreno retangular e pretende
dividi-lo entre seus quatro filhos de maneira que cada
um deles receba um terreno também retangular, de
acordo com a figura abaixo. Se as áreas de três desses
terrenos são 125,6 m, 109,9 m2 e 105 m2 , determine,
em m2, a metade da área do quarto terreno.
Determine, em centímetros, o quanto cada inseto
caminhou até esse momento.
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4. As bases de um trapézio isósceles medem 20 m e 36
m, e a soma das medidas dos lados não paralelos é 20
m. A medida da altura desse trapézio é:
a)

6m

b) 3 m

d)

4m

e) 10 m

c) 8 m

7. No trapézio ABCD, M é o ponto médio do lado AD ;
N está sobre o lado BC e 2BN = NC. Sabe-se que as
áreas dos quadriláteros ABNM e CDMN são iguais e
que DC = 10. Calcule AB.

5. Tendo–se, na figura seguinte, um pentágono regular
ABCDE onde estão traçadas suas diagonais, calcular,
em graus, a medida do ângulo α .

A
α
E

B

D

8. Na figura abaixo, A, B, C e D são quadrados. O
perímetro do quadrado A vale 16 m e o perímetro o
quadrado B vale 24 m. Calcule o perímetro do
quadrado D.

C

6. Na figura abaixo, r é a bissetriz do ângulo ABC. Se
α = 40o β = 30o , então:

a)

γ=0

o

9. Em volta de uma praça retangular, que tem 360m
de comprimento por 144m de largura, foram
plantadas árvores, de maneira que elas ficaram
igualmente afastadas, na maior distância possível.
Quantas árvores foram plantadas?

b)

γ=5

o

a) 14

c)

γ = 35

o

d)

γ = 15

o

b) 7
c) 72
d) 28

e) os dados são insuficientes para a determinação
de γ
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1. As quadras de tênis para jogos de simples e de
duplas são retangulares e de mesmo comprimento,
mas a largura da quadra de duplas é 34% maior do
que a largura da quadra de simples.

O proprietário vai ao comércio comprar esses dois
produtos e, perguntado sobre a quantidade de cada
um, responde:
a)

24m2 de grama e 25m2 de cerâmica.

b)

24m2 de grama e 24m2 de cerâmica.

c)

49m2 de grama e 25m2 de cerâmica.

d)

49m2 de grama e 24m2 de cerâmica.

Figura: Quadra de tênis
3. O mosaico plano apresentado a seguir foi
construído a partir de octógonos regulares.
Considerando que a área da quadra de duplas é
66,64 m2 maior, a área da quadra de simples é:
a)

89,00 m2

b)

106,64 m2

c)

168,00 m2

d)

196,00 m2

e)

226,58 m2

2. A figura abaixo representa uma área quadrada, no
jardim de uma residência. Nessa área, as regiões
sombreadas são formadas por quatro triângulos
cujos lados menores medem 3m e 4m, onde será
plantado grama. Na parte branca, será colocado um
piso de cerâmica.

O menor lado do mosaico mede L, como mostra a
figura. Assim, calcule a área de um octógono desse
mosaico em função de L.
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4. O retângulo da figura, cuja base AB mede o triplo
da altura BC , foi dividido em três regiões por meio
de duas retas paralelas.

Os pontos marcados sobre os lados AD e BC
dividem esses lados em quatro partes de medidas
iguais. Se a área da faixa central é igual à soma das
áreas dos triângulos sombreados, então o ângulo α é
tal que
a)

tg α =

1
.
4

b) tg α =

3
10

d)

tg α =

3
8

e) tg α =

3
5

.

.

c) tg α =

1
3

.

No Tangram cortado na figura, considere que a
medida do lado do quadrado ABCD é 6. Nessas
condições, a área do quadrado OPQR é
a)

7

b) 6

d)

5

e)

c)

11
2

9
2

.
6. Na figura, ABCDEF é um hexágono regular de lado 1
cm. A área do triângulo BCE, em cm2, é:

5. O Tangram é um quebra-cabeça composto por um
quadrado dividido em sete peças: cinco triângulos
retângulos, um quadrado e um paralelogramo.
Utilizando todas as peças, podem-se formar milhares
de figuras de modo que as peças devem se tocar,
mas não podem se sobrepor.
Para a obtenção das peças do Tangram, deve-se, no
quadrado ABCD,
• traçar a diagonal BD e marcar o seu ponto médio
O;

a)

2
3

b)

3
2

c) 3 2 d) 2 3

e) 3

• marcar os pontos médios, P de BO e T de OD ;
• marcar os pontos médios, Q de BC e S de DC ;
• traçar o segmento QS e marcar o seu ponto médio
R;
• traçar os segmentos PQ , AR e RT .

7. Um estudante, ao construir uma pipa, deparou-se
com o seguinte problema: possuía uma vareta de
miriti com 80 centímetros de comprimento que
deveria ser dividida em três varetas menores, duas
necessariamente com o mesmo comprimento x, que
será a largura da pipa, e outra de comprimento y,
que determinará a altura da pipa. A pipa deverá ter
formato pentagonal, como na figura abaixo, de modo
que a altura da região retangular seja

1
4

y, enquanto

2
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a da triangular seja

3
y. Para garantir maior captação
4

9. Na figura a seguir, ABC e DEF são triângulos
equiláteros, ambos de área S.

de vento, ele necessita que a área da superfície da
pipa seja a maior possível.

A pipa de maior área que pode ser construída, nessas
condições, possui área igual a
a)

350 cm2

b) 400 cm2

d)

500 cm2

e) 550 cm2

O ponto D é o baricentro do triângulo ABC e os
segmentos BC e DE são paralelos. A área da região
sombreada na figura é

c) 450 cm2

8. Observe estas figuras:

a)

S
.
9

b)

S
.
8

c)

S
.
6

d)

2S
9

.

e)

3S
.
8

10. A figura indica um terreno retangular repartido
em dois lotes, um na forma de triângulo e o outro na
de trapézio:

A área do lote na forma de trapézio, em m2, é igual a:
a) 50 3

b) 60 3

Nessas figuras, estão representadas as vistas frontal e
lateral de uma casa de madeira para um cachorrinho,
com todas as medidas indicadas em centímetros.
Observe que o telhado avança 12cm na parte da
frente da casa.

d) 24(30 − 3 )

Considerando-se os dados dessas figuras, a área total
do telhado dessa casa é de:

1. D

2. A

a) 0,72 m2

b) 0,96 m2

6. B

7. D

c) 1,22 m2

d) 1,44 m2

e)

c) 6(15 + 3 )

60(15 − 3 )

GABARITO:
3. S= S =
8. B

9. D

l 2 ( 2 − 1)
2

4. D

5. E

10. D
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1. A figura mostra a circunferência trigonométrica, cujo
raio mede 1, e o triângulo ABC, de área 2 , inscrito na

3. Considere que um tsunami se propaga como uma onda
circular (Fig. 22).

3

circunferência.

Figura 22: Representação da propagação de um tsunami.

Se a distância radial percorrida pelo tsunami, a cada
intervalo de 1 hora, é de k quilômetros, então a área A, em
quilômetros quadrados, varrida pela onda entre 9 horas e
10 horas é dada por:

Nessas condições, o valor de cos  é
a)

1
3

b)

2
3

c)

3
3

d)

5
3

e)

6
3

2. Na figura, os catetos do triângulo medem 3 e 4 e o
arco de circunferência tem centro A. Dentre as
alternativas, fazendo  = 3, o valor mais próximo da
área assinalada é:

a) 3,15

b) 2,45

c) 1,28

d) 2,60

e) 1,68

a)

A = k2

b)

A = 9k2

c)

A = 12k2

d)

A = 15k2

e)

A = 19k2

4. Cada um dos 7 círculos menores da figura a seguir tem
raio 1 cm. Um círculo pequeno é concêntrico com o círculo
grande, e tangencia os outros 6 círculos pequenos. Cada
um desses 6 outros círculos pequenos tangencia o círculo
grande e 3 círculos pequenos.
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6. Dois círculos se tangenciam externamente e tangenciam
internamente a um terceiro círculo (veja a ilustração). Se
os centros dos três círculos são colineares, e a corda do
terceiro círculo que é tangente aos outros dois em seu
ponto de tangência, mede 20, qual a área da região interna
ao terceiro círculo e externa aos outros dois?
Na situação descrita, a área da região sombreada na
figura, em cm2, é igual a
a) 

b)

3
2

c) 2

d)

5
2

e) 3

5. A logomarca de uma empresa é formada por dois
círculos tangentes e por três segmentos de reta
paralelos, sendo que o segmento AB contém os centros
dos círculos, e os segmentos MN e PQ são tangentes ao
círculo menor, medindo 6 cm cada um, como mostra a
figura a seguir. Quanto mede a área da superfície cinza
da logomarca?

a)

9
2

b)

3
2

c) 9

d) 3

b) 49

c) 51

d) 52

e) 55

7. A figura mostra uma circunferência de centro O e raio
igual a 2 e um pentágono regular ABCDO, cujos vértices A e
D pertencem à circunferência. A região hachurada tem
área igual a:

a)
a)

50

6
5

b)

8
3

c)

9
4

d)

10
3

e)

12
5

e) 2
GABARITO:
1. D

2. E

3. E

4. C

5. C

6. A

7. A

2
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1. Uma cápsula de remédio contém as seguintes
quantidades de diferentes substâncias medicinais:
0,075 g, 20 mg, 0,0005 g, 4 mg e 500 g (microgramas).
Qual é a quantidade total, em mg, dessas substâncias
na cápsula?
a)

25,075

b)

26

c)

100

d)

110

e)

524,0755

Analise as proposições abaixo sobre o jogo ilustrado na
Figura 2, considerando a contagem de linhas de cima para
baixo e colunas da esquerda para a direita.
I. Na interseção da quarta linha com a oitava coluna há
uma mina.

2. Campo Minado é um popular jogo de computador
em que a área do jogo consiste em um campo
retangular dividido em pequenos quadrados que
podem ocultar minas. O conteúdo de cada quadrado é
revelado clicando sobre ele. Caso haja uma mina sob o
quadrado clicado, o jogador perde o jogo. Caso
contrário, há duas possibilidades:
1ª) é exibido um número indicando a quantidade de
quadrados adjacentes que contêm minas;
2ª) o quadrado fica em branco e, neste caso, o jogo
revela automaticamente os quadrados adjacentes que
não contêm minas.

II. Na interseção da primeira linha com a primeira coluna
há uma mina.
III. Na sexta linha existem no mínimo duas minas.
IV. Na interseção da quinta linha com a sétima coluna há
uma mina.
V.

Nas quatro linhas inferiores há no máximo seis minas.

Assinale a alternativa que contém o número de
proposição(ões) verdadeira(s).
a)

5

Vence-se o jogo quando todos os quadrados que não
têm minas são revelados.

b)

1

c)

2

A Figura 2 apresenta um jogo de Campo Minado
iniciado, que contém no total 10 minas.

d)

3

e)

4
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3. Considere falsa a proposição “Se X dirige em alta
velocidade e avança o sinal vermelho, então é multado”
e analise as afirmações

5. A negação da sentença – 3 < x  2 é
a)

x  – 3 ou x > 2.

I. X dirige em alta velocidade, avança o sinal vermelho e
não é multado.

b)

x < – 3 ou x  2.

c)

x < – 2 ou x  3.

d)

x < – 3 e x  2.

e)

x  – 3 e x > 2.

II. Se X dirige em alta velocidade e não é multado,
então avança o sinal vermelho.
III. X é multado se, e somente se, dirige em alta
velocidade ou avança o sinal vermelho.
Dessa análise, pode-se concluir que é verdadeira a
alternativa
a) apenas I.
b) apenas II.

6. Oito meias azuis idênticas e oito meias pretas idênticas
estão em uma gaveta em um quarto escuro. Quantas
meias, no mínimo, uma pessoa deve apanhar para ter
certeza de conseguir
a) um par de meias da mesma cor?

c) apenas III.

b) um par de meias azuis?

d) apenas I e II.
e) I, II e III.

4.

7. Se não é verdade que João dançou com Maria e com
Manuela, então é verdade que:

Sabe-se que, no ano X,

 o gerente regional da região R, subordinado ao diretor
da linha A, recebeu o bônus anual.
 o diretor da linha B recebeu o bônus anual.
 o diretor da linha C não recebeu o bônus anual.

a) João dançou com Maria, mas não dançou com
Manuela;
b) João dançou com Manuela, mas não dançou com
Maria
c)

João não dançou nem com Maria, nem com Manuela;

d) João não dançou com Maria ou não dançou com
Manuela;
Apenas com essas informações, pode-se garantir que o
número mínimo de funcionários do departamento de
vendas dessa empresa que receberam bônus anuais no
ano X foi
a) 26. b) 53.

c) 71.

d) 92.

e)

e)

João dançou com Maria ou dançou com Manuela.

118.

2
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8. Considerando que em uma festa existem 15 pessoas,
não podemos afirmar que:
a)

pelo menos duas nasceram no mesmo mês do ano.

10. O esquema abaixo apresenta o algoritmo da subtração
de dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram
substituídos pelas letras x, y, z e t.
73x7
 y49z

b) pelo menos três nasceram no mesmo dia da
semana.
c) se uma pessoa conhece as demais então existem
pelo menos duas com o mesmo número de conhecidos
(o conhecer alguém é recíproco)
d) se uma pessoa não conhece ninguém então pode
não existirem duas pessoas com o mesmo número de
conhecidos (o conhecer alguém é recíproco).
e) a diferença de idade "em anos " de duas delas é
um múltiplo de 14.

2t 49

Reconstituindo-se essa subtração, a fim de torná-la
verdadeira, obtêm-se
a)

x = y = 2 e z = 2t

b)

x = z = 4 e y = 2t

c)

y = z = 8 e x = 4t

d)

y = 2t

e x = 2z

e)

t = 2x

e z = 2y

9. Em cada círculo, os números estão colocados de
acordo com um raciocínio lógico-matemático:
6
5 7

1
2
4
1
01

2
3

4
4

8
6 4
0 4
2
02

Complete o último círculo e encontre a soma dos seus
três números.
a)

GABARITO
1.

C

2.

E

3.

D

4.

C

5.

A

6.

a) 3 meias b) 10 meias

7.

D

8.

D

9.

B

250

b)

255

c)

260

d)

265

10. E

3
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1. Alguns amigos se reuniram em um SPA, para
combater o hábito de fumar. Nesse grupo, a terça
parte da quantidade de não fumantes é igual à quarta
parte da quantidade dos que fumam. O número de
mulheres fumantes é o triplo do número de homens
não fumantes.

setores triangulares com as respectivas quantidades de
barras de mesmo comprimento.

Se 20 são mulheres e 4 homens são fumantes, então o
total de amigos desse grupo é
a) 24

b) 28

c) 36

d) 42

e) 48

2. Considerando que nos anos 2010 e 2011 a vigência
do horário de verão ocorreu nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, e que as cidades de Goiânia (GO) e
Manaus (AM) estão nos fusos horários GMT -3 e GMT
-4, respectivamente, e, que a distância em linha reta
entre essas cidades é de aproximadamente 1900 km,
qual a velocidade média aproximada de um avião que
saiu de Goiânia às 12h, horário local, e chegou a
Manaus às 13h, horário local, no dia 3 de janeiro de
2011?

Observando nas figuras que o número de barras é função
do número de setores triangulares, qual é o número N de
barras para n setores triangulares?
a)

N = 3 + 2n – 1 para n  1

b)

N = 3n para n  1

c)

N = 3n2 + 2n para n  1

a)

1900 km/h

b) 950 km/h

d)

N = 3 + 2(n2 – 1) para n  1

c)

633 km/h

d) 475 km/h

e)

N = 1 + 2n para n  1

3. Pontes de treliças são formadas por estruturas de
barras, geralmente em forma triangular, com o
objetivo de melhor suportar cargas concentradas.

Nas figuras a seguir, há uma sequência com 1, 2 e 3

4. Um comerciante pagou R$ 600,00 por 150 caixas de
um produto. Em qual intervalo de valores deverá ser
escolhido o valor V, de venda de cada caixa, para que o
comerciante tenha um lucro entre R$ 150,00 e R$
300,00?
a)

R$ 3,00 < V < R$ 4,50

b)

R$ 4,00 < V < R$ 5,00

c)

R$ 4,00 < V < R$ 4,50
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d)

R$ 5,00 < V < R$ 6,00

e)

R$ 6,00 < V < R$ 7,00

7. Para esvaziar um reservatório, são necessárias duas
horas e meia, enquanto, para enchê-lo, são necessárias
apenas uma hora e meia. Certo dia, após uma limpeza, o
reservatório começa a receber água às 8h15min, tendo o
funcionário esquecido de fechar a torneira.

5. Você tem um dinheiro a receber em pagamentos
mensais. Se você recebesse R$ 100,00 no primeiro
pagamento e, a partir do segundo pagamento, você
recebesse R$ 150,00 a mais do que no pagamento
anterior, receberia todo o dinheiro em 9 pagamentos.
Porém, se o valor do primeiro pagamento fosse
mantido, mas, a partir do segundo pagamento, você
recebesse o dobro do que recebeu no mês anterior,
em quantos pagamentos receberia todo o dinheiro?
a)

4

b) 6

c) 8

d) 10

e) 12

6. Ao se aproximar a data de realização de certo
concurso, uma escola que se dedica a preparar
candidatos a cargos públicos deu três aulas de revisão
intensiva para seus alunos.


Do total T de alunos, sabe-se que 80
compareceram à primeira aula, 85, à segunda e
65 compareceram à terceira aula de revisão.



Dos alunos que assistiram à primeira aula, 36 não
retornaram para as duas aulas seguintes, 15
retornaram apenas para a segunda e 20
compareceram às três aulas.



Dos alunos que não estavam presentes na
primeira aula, 30 compareceram à segunda e à
terceira aulas.

Com base nessas informações, se

1
3

do total de alunos

não compareceu às aulas de revisão, então o valor de
Té
a)

165

b) 191

c) 204

d) 230

e) 345

Por esse motivo, o reservatório estará completamente
cheio às
a)

12h00min

b) 11h45min

c)

11h30min

d) 11h15min

e)

11h00min

8. No sistema de numeração decimal, a senha 2XYZ de
quatro dígitos distintos representa um número natural
ímpar que é divisível por 5 e por 9. A soma dos possíveis
valores de X é:
a)

18

b)

22

c) 23

d)

19

9. Um quilograma de tomates é constituído por 80% de
água. Essa massa de tomate (polpa + H2O) é submetida a
um processo de desidratação, no qual apenas a água é
retirada, até que a participação da água na massa de
tomate se reduza a 20%. Após o processo de
desidratação, a massa de tomate, em gramas, será de:
a) 200.

b) 225.

d) 275.

e) 300.

c) 250.

Gabarito:
1. B

2. C

3. E

4. D

5. B

6. C

7. A

8. B

9. C
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1. Um feirante utiliza uma balança de dois pratos para
fazer as suas vendas, mas possui apenas quatro pesos
P, Q, R e S, considerados em ordem crescente de
quantidades inteiras de kg,
Colocando-se um, dois, três ou os quatro pesos em
um mesmo prato, pode-se equilibrar, no outro, em
valores inteiros, de 1kg até, no máximo, 15kg de
mercadoria.
Para equilibrar 20kg de certa mercadoria colocada em
um prato da balança, o feirante colocou, no outro
prato, 8kg de mercadoria que ele havia pesado
anteriormente, juntamente com alguns de seus pesos.
Nessas condições, os pesos utilizados foram
a)

Q e S.

b) R e S.

d)

P, R e S.

e) Q, R e S.

c) P, Q e S.

2. Uma grade retangular é montada com 15 tubos de
40 cm na posição vertical e com 16 tubos de 50 cm na
horizontal. Para esse tipo de montagem, são utilizados
encaixes nas extremidades dos tubos, como ilustrado
abaixo:

b)

xy + x + y + 1

c)

xy + 2x + 2y

d)

2xy + x + y

3. Uma família deseja organizar todas as fotos de uma
viagem em um álbum com determinado número de
páginas, sem sobra de fotos ou de páginas. Para isso,
foram testados dois critérios de organização.
O primeiro critério, que consistia na colocação de uma
única foto em cada página, foi descartado, uma vez que
sobraram 50 fotos.
Com a adoção do segundo critério, a de uma única foto
em algumas páginas e de três fotos nas demais, não
sobraram fotos nem páginas, e o objetivo da família foi
alcançado.
O número total de páginas em que foram colocadas três
fotos é igual a:
a)

15

b) 25

c) 50

d) 75

4. Um carro-tanque chega a um posto de venda de
combustível com uma carga de 24.300 litros de gasolina
que deverá ser descarregada no reservatório desse posto,
na base de 900 litros por minuto. Após 12 minutos do
início dessa operação, quantos litros de gasolina ainda
restavam no carro-tanque?
Se a altura de uma grade como essa é igual ao
comprimento de x tubos, e a largura equivale ao
comprimento de y tubos, a expressão que representa
o número total de tubos usados é:
a)

x2 + y 2 + x + y - 1

a)

10.800 litros.

b)

13.500 litros.

c)

12.150 litros.

d)

9.000 litros.

e)

9.900 litros.
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5. Um Pet Shop tem cães, gatos e passarinhos à venda,
totalizando 38 cabeças e 112 patas. Sabe-se que
nenhum destes animais apresenta algum tipo de
deficiência física e que a metade do número de
passarinhos mais o número de cães supera em duas
unidades o número de gatos. Se o preço de venda de
cada cão, gato e passarinho é, respectivamente, 500,
90 e 55 reais, então, ao vender todos estes animais, o
Pet Shop terá arrecadado:
a)

4770 reais

b) 3950 reais

c)

6515 reais

d) 5250 reais

e)

5730 reais

6. Deseja-se trocar uma moeda de 25 centavos,
usando-se apenas moedas de 1, 5 e 10 centavos.
Então, o número de diferentes maneiras em que a
moeda de 25 centavos pode ser trocada é igual a
a)

6.

b) 8.

c) 10.

d) 12.

e) 14.

7. Considere dois anéis com raios a e b, sendo b>a. No
instante t=0, os dois anéis se encontram com seus
centros na origem. Sabendo-se que as acelerações dos
anéis são a1 e a2 e que ambos partem do repouso, a
distância que o centro do anel menor percorrerá até
que sua extremidade toque no anel maior será de:
a) a1(b-a)/(a1-a2)

8. Em uma viagem ao exterior, o carro de um turista
brasileiro consumiu, em uma semana, 50 galões de
gasolina, a um custo total de 152 dólares. Considere que
um dólar, durante a semana da viagem, valia 1,60 reais e
que a capacidade do galão é de 3,8 L.
Durante essa semana, o valor, em reais, de 1 L de
gasolina era de:
a)

1,28

b) 1,40

c) 1,75

d) 1,90

9. Uma parede retangular cujo comprimento mede o
dobro da altura, foi revestida com azulejos quadrados,
inteiros e de mesmo tamanho, sendo que, em todo o
contorno externo, foi feita uma faixa decorativa com 68
peças mais escuras, como na figura exemplo abaixo.

O número de azulejos mais claros usados no interior da
parede foi de:
a) 260

b) 246

c) 268

d) 312

e) 220

10. Para cada par ordenado de números reais (a, b), com
a ≠ b, definimos a operação da seguinte forma: a b =
ab
ab

.

O valor de [(1 2) 3] 4 é

b) a1(b-a)/(a1+a2)
a)

–4.

b) –1.

c) 0.

d)

c) a1(b+a)/(a1-a2)

1
2

.

e)

3
4

.

d) a1(b+a)/(a1+a2)
GABARITO:
1. B

2. D

3. B

4. B

7. A

8. A

9. E

10. B

5. A

6. D

2
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1. Uma imobiliária está vendendo um lote em n
parcelas iguais, sem juros. Caso o cliente queira
aumentar mais quatro ou nove parcelas, sem
juros, o valor das parcelas seria reduzido em R$
150,00 e R$ 300,00, respectivamente. Nessas
condições, calcule o número n de parcelas na
proposta inicial da venda do lote.

2. Uma pessoa amortizou 20% de uma dívida. Se
R$ 2.032,00 correspondem a 40% do restante a
ser pago, então a dívida inicial é de:
a) R$ 5.050,00

4. Um capital de R$ 600,00, aplicado à taxa de
juros simples de 30% ao ano, gerou um
montante de R$ 1320,00 depois de certo tempo.
O tempo de aplicação foi de:
a) 1 ano

b) 2 anos

d) 4 anos

e) 5 anos

c) 3 anos

5. Um capital de R$ 10.000,00, aplicado a juro
composto de 1,5% ao mês, será resgatado ao
final de 1 ano e 8 meses no montante, em reais,
aproximadamente igual a

b) R$ 5.650,00

Dado :
x

c) R$ 6.250,00

x 10

0,8500 0,197
0,9850 0,860

d) R$ 6.350,00

0,9985 0,985
1,0015 1,015
1,0150 1,160

3. Uma lanchonete vende, em média, 200
sanduíches por noite ao preço de R$3,00 cada
um. O proprietário observa que, para cada
R$0,10 que diminui no preço, a quantidade
vendida aumenta em cerca de 20 sanduíches.
Considerando o custo de R$1,50 para produzir
cada sanduíche, o preço de venda que dará o
maior lucro ao proprietário é

1,1500 4,045

a) 11.605,00.

b) 12.986,00.

d) 13.895,00.

e) 14.216,00.

c)13.456,00.

b) R$2,00.

6. O senhor Haroldo deposita hoje R$ 10 000,00
e depositará R$ 12 000,00 daqui a 3 anos em um
fundo que rende juros compostos à taxa de 10%
ao ano. Seu montante, daqui a 4 anos,
pertencerá ao intervalo:

c) R$2,75.

a) [27 500 ; 27 600]

b) [27 600 ; 27 700]

d) R$2,25.

c) [27 700 ; 27 800]

d) [27 800 ; 27 900]

a) R$2,50.

e) [27 900 ; 28 000]
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7. O senhor Valdemar dispõe de R$ 200 000,00
que pretende aplicar em dois fundos de
investimentos A e B por um ano. A taxa de juro
anual esperada de A é 10% e a de B é 20%. Se ele
pretende ter um ganho esperado de R$ 36
000,00, deverá aplicar em A e B valores cuja
diferença, em valor absoluto, é:
a) R$ 110 000,00
b) R$ 115 000,00
c) R$ 120 000,00

9. Um capital aplicado à taxa de juros simples de
5% ao mês quadruplica o seu valor após um
tempo de
a) 4 anos.
b) 3 anos e meio.
c) 5 anos.
d) 5 anos e 3 meses.
e) 6 anos.

d) R$ 125 000,00
e) R$ 130 000,00

8. Rafael obteve um empréstimo de R$4.000,00
a uma taxa de juros (compostos) de 2% ao mês
sobre o saldo devedor, ou seja, sobre a quantia
que ele ainda deve. Ele planeja quitar a dívida
pagando R$1.500,00 ao final do primeiro mês,
R$1.500,00, ao final do segundo, e o restante,
quando vencer o terceiro mês. Assim, se cumprir
o planejado, para quitar o empréstimo Rafael
pagará, ao todo, a seguinte quantia:

10. Um capital C, aplicado a juros compostos a
uma taxa unitária i por período, produz, ao final
de n períodos, o montante M, dado por M = C (1
+ i)n. Nessas condições, utilizando-se log 2 = 0,30
e log 3 = 0,48, o capital de R$ 2000,00, aplicado
a juros compostos à taxa de 20% ao ano,
produzirá o montante de 5000,00, ao final de
um período.
a) 4 anos
b) 4 anos e 2 meses
c) 4 anos e 8 meses.

a) R$4.240,00;

d) 5 anos

b) R$4.216,50;

e) 5 anos e 6 meses

c) R$4.198,56;
d) R$4.187,38;

Gabarito:

e) R$4.154,24.

1. n = 36 parcelas
2. D

3. C

4. D

6. D

7. C

8. E

5. C
9. C

10. D

2
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Análise Combinatória

a) 60

1. Uma malha quadrada 5x5 contém 1 quadratdo
preto e 24 quadrados brancos, todos idênticos,
conforme indica a figura.

b) 68
c) 72
d) 84
e) 120

De todas as malhas quadradas de tamanhos 1x1 até
5x5 que podem ser formadas a partir da malha
anterior, o total das que contêm o quadrado preto é
a) 12.
b) 13.
c) 15.
d) 17.
e) 19.

2. Supondo-se que do campeonato ilustrado na
tirinha, apenas Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e
Chico Bento tenham participado e que tenha ocorrido
premiação apenas para os três primeiros colocados,
pode-se afirmar que o número de maneiras distintas
que essa premiação poderia ser distribuída é

3. Ao refazer seu calendário escolar para o segundo
semestre, uma escola decidiu repor algumas aulas em
exatamente 4 dos 9 sábados disponíveis nos meses de
outubro e novembro de 2009, com a condição de que
não fossem utilizados 4 sábados consecutivos.
Para atender às condições de reposição das aulas, o
número total de conjuntos distintos que podem ser
formados contendo 4 sábados é de:
a) 80
b) 96
c) 120
d) 126

4. Numa cidade havia cinco candidatos à prefeitura no
primeiro turno e houve segundo turno no processo
eleitoral. Cada eleitor podia votar no candidato de sua
preferência, votar em branco ou votar nulo. Uma
pessoa que compareceu às urnas nos dois turnos
dispôs (incluindo as duas votações) de um total de
possibilidades diferentes de escolha igual a:
a) 7

b)

10

d) 240

e)

120

c) 28
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5. De quantos modos podemos repartir 8 brinquedos
diferentes entre 3 crianças, para que as duas mais
velhas recebam, cada uma, 3 brinquedos e a mais
nova, 2 brinquedos?
a) 560.
b) 1120.
c) 280.

7. Com as letras x, y, z e w podemos formar monômios
de grau k, isto é, expressões do tipo xpyqzrwz, onde p, q,
r e s são inteiros não-negativos, tais que p + q + r + s =
k. Quando um ou mais desses expoentes é igual a zero,
dizemos que o monômio é formado pelas demais
letras. Por exemplo, y3z4 é um monômio de grau 7
formado pelas letras y e z [nesse caso, p = s = 0].

d) 56.

Quantos monômios de grau 4 podem ser formados
com, no máximo, 4 letras?

6. Num concurso que consta de duas fases, os
candidatos fizeram uma prova de múltipla escolha,
com 30 questões de 4 alternativas cada. Na segunda
fase, outra prova continha 30 questões do tipo falsa
ou verdadeira. Chamando de n1 o número dos
diferentes modos de responder a prova da 1.ª fase e
de n2, o número dos diferentes modos de responder
a prova da 2.ª fase, tem-se que

8. Numa festa encontram-se 28 pessoas entre moças e
rapazes. A moça número 1 dançou com 3 rapazes, a
moça número 2 dançou com 4 rapazes, a moça número
3 dançou com 5 rapazes e assim sucessivamente. Se a
última moça dançou com todos os rapazes. Então, o
número de moças presentes a festa é igual a:

a) n1 = 2 n2.

b) 15

b) n1 = 30 n2.

c) 13

c) n1 = 4 n2.

d) 12

d) n1 = 230 n2.

e) 16

a) 14

30

e) n1 = 4 n2.

2
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9. De quantas maneiras podem ser distribuídas 12
canetas iguais em 2 estojos iguais?
a) 8
b) 6

11. São dados os 8 pontos A, B, C, D, E, F, G e H sobre
uma circunferência, como na figura abaixo. De quantas
maneiras podem-se formar triângulos com vértices
nesses pontos?

c) 5
d) 7

10. Um grupo de 8 pessoas vai entrar em um veículo
no qual existem 3 lugares voltados para trás e 5
lugares voltados para frente. No grupo, há 2 pessoas
que preferem bancos voltados para trás, 3 pessoas
que preferem bancos voltados para frente e as
demais não têm preferência. O número de
possibilidades para a ocupação dos lugares pelas 8
pessoas é:
(_). 2160, se forem respeitadas as preferências.
(_). 40320, se
preferências.

não

forem

consideradas

as

a) 16

(_). 720, se forem respeitadas as preferências.
(_). 20160, se
preferências.

12. Um campeonato de futebol é disputado em dois
turnos, cada clube jogando duas vezes com cada um
dos outros. Sabendo que o total de partidas é 306
podemos afirmar que o número total de clubes que
estão disputando o campeonato é igual a:

não

forem

consideradas

(_). 180, se forem respeitadas as preferências.

b) 17
as

c) 18
d) 19
e) 20

3
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13. O jogo da Mega-Sena consiste no sorteio de 6
números distintos entre 1 e 60. Um apostador
escolhe 20 números distintos e faz todos os C20,6
jogos possíveis de serem realizados com os 20
números. Se ele acertar os seis números sorteados,
entre os vinte escolhidos, além da aposta sorteada
com a sena, quantas apostas premiadas com a quina
(cinco números corretos) ele conseguirá?
a) 75 apostas
b) 84 apostas
c) C20,5 apostas
d) C6,5 apostas
e) 70 apostas

14. Doze equipes participarão de um torneio
internacional de vôlei; os participantes foram
divididos em dois grupos de seis equipes cada. A fase
classificatória deste torneio prevê a realização de dois
turnos. No primeiro turno, cada equipe jogará contra
os adversários do seu próprio grupo e, no segundo, as
equipes enfrentarão os times do outro grupo. Ao
término da fase de classificação, os dois primeiros
colocados de cada grupo avançarão para a fase final,
que será disputada em turno único, num só grupo,
com cada classificado jogando contra todos os outros
times. O time que obtiver a primeira colocação na
fase final será declarado campeão do torneio. De
acordo com este regulamento, o total de jogos
realizados durante o torneio é igual a:

15. João precisa agendar suas aulas de inglês e de
musculação a serem realizadas, cada uma, duas vezes
por semana. As aulas de inglês são ofertadas às 15 h,
às 16 h e às 17 h, de segunda à sexta-feira e as de
musculação são ofertadas às 19 h e às 20 h, também
de segunda à sexta-feira. Admita que João deva fazer,
obrigatoriamente, as duas atividades no mesmo dia,
em dias não-consecutivos e que um dos dias da
semana seja a segunda-feira. Nessas condições, é
correto afirmar que a quantidade máxima de horários
que João pode optar é:
a) 72
b) 36
c) 216
d) 108
e) 144

16. Uma equipe de natação, composta por 8 atletas (6
homens e 2 mulheres), ficará hospedada no sexto
andar de um hotel durante a realização de um torneio
de natação. Este andar possui oito quartos numerados
e dispostos de forma circular, conforme a figura
abaixo. Sabendo que os atletas ficarão em quartos
individuais e que as mulheres não ficarão em quartos
adjacentes, então o número de maneiras distintas de
alocar estes atletas nestes oito quartos é igual a:

a) 102
b) 66
c) 77
d) 72

a) 40  6!

b) 4  5!  5!

c) 8  5!

d)

5!6!
4!

e) 108

4
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17. Um casal convidou seis amigos para assistirem a
uma peça teatral. Chegando ao teatro, descobriram
que, em cada fila da sala, as poltronas eram
numeradas em ordem crescente. Assim, por
exemplo, a poltrona 1 de uma fila era sucedida pela
poltrona 2 da mesma fila, que, por sua vez, era
sucedida pela poltrona 3, e assim por diante.
a) Suponha que as oito pessoas receberam ingressos
com numeração consecutiva de uma mesma fila e
que os ingressos foram distribuídos entre elas de
forma aleatória. Qual a probabilidade de o casal ter
recebido ingressos de poltronas vizinhas?

18. Os 15 funcionários da empresa decidem escolher
uma comissão de 3 membros para reivindicar apoio
financeiro da diretoria ao novo time de voleibol. Ana
começou a pensar em todas as comissões possíveis em
que ela pudesse ser um dos membros, e nas quais Alex
não estivesse. Em quantas comissões Ana poderia
pensar?
a) 78
b) 91
c) 1 120
d) 364
e) 105

b) Suponha que a primeira fila do teatro tenha 8
cadeiras, a segunda fila tenha 2 cadeiras a mais que a
primeira, a terceira fila tenha 2 cadeiras a mais que a
segunda e assim sucessivamente até a última fila.
Determine o número de cadeiras da sala em função
de n, o número de filas que a sala contém. Em
seguida, considerando que a sala tem 144 cadeiras,
calcule o valor de n.

19. Entre os 7 funcionários de uma firma de segurança,
o número de modos que se pode formar uma equipe
que contenha, no mínimo, 2 pessoas é
a) 24
b) 31
c) 120
d) 121
e) 128

5

01

20. Hoje em dia, é possível realizar diversas
operações bancárias a partir de um computador
pessoal ligado à Internet. Para esse acesso, o cliente
de determinado banco, após digitar o número de sua
agência e conta corrente, deverá introduzir uma
senha de quatro dígitos a partir de um teclado virtual
como o da figura.

21. A prova da primeira fase de um vestibular terá 8
questões objetivas de Matemática, com 5 alternativas.
Pretende-se que apenas duas dessas questões tenham
a resposta correta indicada na alternativa E. O número
de formas de se escolher essas duas questões é

Para inserir um dígito da senha da sua conta
corrente, o cliente deste banco deve clicar em um
dos quatro botões indicados pela inscrição “clique
aqui”; isto é, para inserir o dígito 4, por exemplo,
pode-se clicar no botão “clique aqui” situado abaixo
dos dígitos “0, 4 ou 7” ou naquele situado abaixo dos
dígitos “2, 4 ou 8”.

b) 36.

a) 28.

c) 48.
d) 56.
e) 68.

22. Suponha que um campeonato com 16 equipes seja
disputado em turno único, isto é, quaisquer duas
equipes jogam entre si apenas uma vez; o número total
de jogos do campeonato é:
a) 120
Pode-se afirmar que o número total de senhas
compostas por quatro dígitos distintos que estão
associadas à seqüência de “cliques”, primeiro, no
botão correspondente aos dígitos 1, 5 ou 8; depois,
no botão correspondente aos dígitos 0, 4 ou 7;
novamente no botão correspondente aos dígitos 1, 5
ou 8 e, por último, no botão correspondente aos
dígitos 0, 4 ou 7, é igual a:

b) 240
c) 160
d) 360
e) 16

a) 12
b) 24
c) 36
d) 54
e) 81

6
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23. Considere um motor a explosão com cilindros C1,
C2, C3, C4, C5 e C6. Escolhida uma ordem de explosão,
os cilindros são acionados sempre na mesma ordem.
Duas seqüências de explosão que correspondam à
mesma permutação circular, geram a mesma ordem
de explosão; deste modo, por exemplo, as seqüências
C2C4C6C1C3C5 e C1C3C5C2C4C6 geram a mesma
ordem de explosão. Quantas são as ordens de
explosão possíveis para um motor com seis cilindros?
a) 720
b) 120

25. José quer dispor 8 CDs numa disqueteira tipo torre
de 8 lugares. São 5 CDs de diferentes bandas de rock,
além de 3 outros de jazz, de bandas distintas. De
quantos modos eles podem ser dispostos, de maneira
que tanto os CDs de rock quanto os de jazz estejam
numa determinada ordem, podendo estar misturados
os CDs dos dois tipos de música?
a) 336
b) 20160
c) 56
d) 6720
e) 40320

c) 100
d) 80
e) 24

24. Uma sala de aula possui doze carteiras, dispostas
em três fileiras, sendo seis com braço fixo, podendo
ser ocupadas apenas por alunos destros (D), e seis
com braço móvel, podendo ser usadas tanto por
alunos destros quanto canhotos (C/D). A figura
mostra a disposição dessas carteiras na sala.
Um aluno canhoto e outro destro entram nessa sala,
inicialmente vazia. De acordo com o critério descrito
acima, o número de maneiras distintas que esses
alunos poderão se sentar ocupando duas carteiras da
mesma fileira é igual a

26. A tabela abaixo mostra como foram classificadas
algumas questões do Processo Seletivo 2004 da
primeira fase da UFG, quanto ao grau de dificuldade.

Escolhendo ao acaso uma questão da tabela acima,
determine a probabilidade de ela ser:
a) de Matemática;

a) 66.
b) 36.

b) de Matemática ou de nível de dificuldade médio.

c) 24.
d) 18.
e) 10.

7
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27. Um tabuleiro tem 4 linhas e 4 colunas. O objetivo
de um jogo é levar uma peça da casa inferior
esquerda (casa (1, 1)) para a casa superior direita
(casa (4, 4)), sendo que esta peça deve mover-se, de
cada vez, para a casa imediatamente acima ou
imediatamente à direita. Se apenas uma destas casas
existir, a peça irá mover-se necessariamente para ela.
Por exemplo, dois caminhos possíveis para completar
o trajeto são:
(1, 1)  (1, 2)  (2, 2)  (2, 3)  (3, 3)  (3, 4) 
(4, 4) e (1, 1)  (2, 1)  (2, 2)  (3, 2)  (4, 2)  (4,
3)  (4, 4).

28. Com as letras da palavra FUVEST podem ser
formadas 6! = 720 “palavras” (anagramas) de 6 letras
distintas cada uma. Se essas “palavras” forem
colocadas em ordem alfabética, como num dicionário,
a 250ª “palavra” começa com
a) EV
b) FU
c) FV
d) SE
e) SF

a) Por quantos caminhos
completar esse trajeto?

distintos

pode-se

29. Quantos anagramas com 6 caracteres distintos
podemos formar usando as letras da palavra
QUEIMADO, anagramas estes que contenham duas
consoantes e que, entre as consoantes, haja pelo
menos um vogal?
a) 7.200
b) 7.000
c) 4.800
d) 3.600
e) 2.400

b) Suponha que o caminho a ser percorrido seja
escolhido da seguinte forma: sempre que houver
duas opções de movimento, lança-se uma moeda não
viciada; se der cara, a peça move-se para a casa à
direita e se der coroa, ela se move para a casa acima.
Desta forma, cada caminho contado no item a. terá
uma certa probabilidade de ser percorrido.

30. Determine quantos números de 5 algarismos, que
não sejam maiores que 47 193, podem-se obter
permutando os algarismos 1, 3, 4, 7 e 9.

Descreva os caminhos que têm maior probabilidade
de serem percorridos e calcule essa probabilidade.

8
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Razões Trigonométricas

12
0

1. Abílio (A) e Gioconda (G) estão sobre uma
superfície plana de uma mesma praia e, num dado
instante, veem sob respectivos ângulos de 30º e 45º,
um pássaro (P) voando, conforme é representado na
planificação abaixo.

60

30

A

a)

B

C

3
cm2
3

b) 3 3cm2
c)

3cm2

d)

3
cm 2
2

Gab: C
Considerando desprezíveis as medidas das alturas de
Abílio e Gioconda e sabendo que, naquele instante, a
distância entre A e G era de 240 m, então a quantos
metros de altura o pássaro distava da superfície da
praia?
a) 60( 3  1)

3. Na figura abaixo tem-se um observador O, que vê o
topo de um prédio sob um ângulo de 45°. A partir
desse ponto, afastando-se do prédio 8 metros, ele
atinge o ponto A, de onde passa a ver o topo do
mesmo prédio sob um ângulo  tal que cot g  

b) 120( 3  1)
c) 120( 3  1)
d) 180( 3  1)

4
5
°


O

e) 180( 3  1)
A altura do prédio, em metros, é
Gab: B

2. Considerando que na figura abaixo BC = 2cm, a
área do triângulo eqüilátero ABD é igual a

a) 30 3

b)

48

d) 24

e)

20 3

Gab: B

c) 20 3

A

7
.
6

4. Um instrumento para medir o diâmetro de
pequenos cilindros consiste em um bloco metálico
que tem uma fenda com o perfil em V contendo uma
escala, conforme ilustração abaixo. O cilindro é
colocado na fenda e a medida de seu diâmetro, em
centímetros, é o número que na escala corresponde
ao ponto de tangência entre o cilindro e o segmento
AB. Ao construir a escala de um instrumento desses,
o número 2 corresponde a um certo ponto de AB.
Sendo x a distância deste ponto ao ponto A, é correto
afirmar:

B
3

180 32

01

2 2 ,5 o

45o

x

a) 720 2 .
b) 720 .

2



1

A
01.x é igual a tg(2/ 2) cm.
02.x é igual a tg(1/ 2) cm.
03.Se a medida de  for 90º, então x será igual a 2
cm.
04.Quanto menor for o ângulo , maior será a
distância x.

c) 360 2 .
d) 360 .
e) 180 2 .
Gab: B

6. Na figura abaixo, em que o ponto B localiza-se a
leste de A, a distância AB = 5 km. Neste momento, um
barco passa pelo ponto C, a norte de B, e leva meia
hora para atingir o ponto D. A partir destes dados,
assinale o que for correto.

Gab: FVFV
C
O

30

5. Calculando o valor de “x” na figura a seguir,
obtém-se:
D

.
.

A

B

01. AC = 10 km
02. AD = 2,5 km

2

01

b) as medidas das áreas dos triângulos GAH e CAH são
iguais.

04. BC = 5 3 km
08.O ângulo BÂD mede 60º

c) os ângulos GÂH e CÂH são coplanares.
16.A velocidade média do barco é de 15 km/h
d) o seno do ângulo BÂC é

Gab: 31

2
.
2

e) a tangente do ângulo GÂH é
7. Observe a figura abaixo:
D

C

B


2
.
2

Gab: C

M

A

Ela representa um papel quadrado ABCD, com 10 cm
de lado, que foi dobrado na linha AM , em que M é o
ponto médio do lado BC .

9. Na figura abaixo, a reta s passa pelo ponto P e pelo
centro da circunferência de raio R, interceptando- a no
ponto Q, entre P e o centro. Além disso, a reta t passa
por P, é tangente à circunferência e forma um ângulo 
com a reta s. Se PQ = 2R, então cos vale

Se, após a dobra, A, B, C, D e M são coplanares,
determine:
a) a distância entre o ponto B e o segmento CD ;
b) o valor de tg.
Gab: a) 2 ; b) 3/4

8. Considere o cubo da figura e as linhas nele
traçadas.
H

E

C

2 /6

b)

2 /3

c)

2 /2

d) 2 2 / 3
e) 3 2 / 5

D
G
B

F

a)

Gab: D

A

É incorreto afirmar que:
a) o triângulo GAH é retângulo.

3

01

10. Na figura abaixo, ABCD é um trapézio retângulo

d)

com AB  AD , BC – AB = 1 cm e CD = 7 cm. Então:
A

e)

B

d
2

2
d
2

Gab: D


D

12. Um reservatório de água é constituído por uma
esfera metálica oca de 4 m de diâmetro, sustentada
por colunas metálicas inclinadas de 60º com o plano
horizontal e soldadas à esfera ao longo do seu círculo
equatorial, como mostra o esquema abaixo.

C

a) sen  = 1/3
b) sen  = 3/5
c) cos  = 4/5
d) tg  = 3/4
e) tg  = 4/3
Gab: E

11. Um observador em uma planície vê o topo de
uma montanha segundo um ângulo de 15º. Após
caminhar uma distância d em direção à montanha,
ele passa a vê-lo segundo um ângulo de 30º. Qual é a
altura H da montanha?

Sendo 3  1,73 , a altura h da esfera em relação ao solo
é aproximadamente igual a:

H

a) 2,40 m
30º

15º
d

a)

3
d
2

c) 3,20 m
d) 3,40 m
e) 3,60 m

b) d
c)

b) 2,80 m

2d

Gab: C

4
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Áreas dos Polígonos
1. O mosaico plano apresentado a seguir foi
construído a partir de octógonos regulares.

O menor lado do mosaico mede L, como mostra a
figura. Assim, calcule a área de um octógono desse
mosaico em função de L.
L2

Gab: S 

3

a)

76 cm2

b)

64 cm2

c)

60 cm2

d)

58 cm2

e)

68 cm2

Gab: B

 2  1
2

2. O segmento AB é lado de um hexágono regular de
área

3. A figura abaixo mostra um hexágono equilátero
inscrito num retângulo de lados 8cm e 11cm. A área
desse hexágono é igual a

. O ponto P pertence à mediatriz de

AB

de

tal modo que a área do triângulo PAB vale 2 . Então,
a distância de P ao segmento AB é igual a

4. Um estudante, ao construir uma pipa, deparou-se
com o seguinte problema: possuía uma vareta de miriti
com 80 centímetros de comprimento que deveria ser
dividida
em
três
varetas
menores,
duas
necessariamente com o mesmo comprimento x, que
será a largura da pipa, e outra de comprimento y, que
determinará a altura da pipa. A pipa deverá ter
formato pentagonal, como na figura abaixo, de modo

a)

2

b)

2 2

que a altura da região retangular seja

c)

3 2

da triangular seja

d)

3

e)

2 3

Gab: E

3
4

1
4

y, enquanto a

y. Para garantir maior captação de

vento, ele necessita que a área da superfície da pipa
seja a maior possível.

01

d)

2 3

e)

3

Gab: B

A pipa de maior área que pode ser construída, nessas
condições, possui área igual a

6. Seja ABCD um paralelogramo de área 60, E o ponto
médio de BC e F a interseção da diagonal
BD com AE. Sobre as áreas das regiões em que fica
dividido o paralelogramo, é incorreto afirmar que:
D

a)

350 cm2

b)

400 cm2

c)

450 cm2

d)

500 cm2

e)

550 cm2

Gab: D

5. Na figura, ABCDEF é um hexágono regular de lado
1 cm. A área do triângulo BCE, em cm2, é:

C

E

F

A

B

a)

A área de ABF é 12.

b)

A área de ABE é 15.

c)

A área de BEF é 5.

d)

A área de AED é 30.

e)

A área de FECD é 25.

Gab: A

7. Um terreno tem o formato de um trapézio retângulo
ABCD, conforme mostra a figura abaixo:
C

a)

2
3

b)

3
2

D

.
A

c)

3 2

.

B

O lado AB tem a mesma medida que AD e vale 6 m. O

2

01

ângulo BĈD mede 30°. A área do terreno é igual a:
a)

182  3 

b)

18 3  3

c)

18 4  3

















d)

18 5  3

e)

18 6  3

9. Na figura abaixo, a reta r é paralela ao segmento
AC , sendo E o ponto de intersecção de r com a reta

determinada por D e C. Se as áreas dos triângulos ACE
e ADC são 4 e 10, respectivamente, e a área do
quadrilátero ABED é 21, então a área do triângulo BCE
é:
r
E
B
C

Gab: A
A

a)

6

D

b) 7

c) 8

d) 9

e) 10

8. Observe estas figuras:
Gab: B

30

10. Na figura seguinte, E é o ponto de intersecção das
diagonais do quadrilátero ABCD e  é o ângulo agudo
BÊC. Se EA = 1, EB = 4 e ED = 2, então a área do
quadrilátero ABCD será:

90

B
40

40

Nessas figuras, estão representadas as vistas frontal e
lateral de uma casa de madeira para um cachorrinho,
com todas as medidas indicadas em centímetros.
Observe que o telhado avança 12cm na parte da
frente da casa.
Considerando-se os dados dessas figuras, a área total
do telhado dessa casa é de:
a)
b)
c)
d)

0,72 m

2

0,96 m

2

1,22 m

2

1,44 m

2

A
E
D

a)

9 sen 

b)

8 sen 

c)

6 sen 

d)

10 cos 

e)

8 cos 


C

Gab: A

Gab: B

3
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Probabilidade 1
1. Dado um conjunto A, o conjunto das partes de A,
denotado por P(A), é o conjunto cujos elementos são
todos os subconjuntos de A.
Se A tem 10 elementos, determine:
a) o número de subconjuntos de A que possuem
exatamente dois elementos;
b) a probabilidade de que, ao se escolher
aleatoriamente um elemento de P(A), esse seja um
subconjunto de A com exatamente dois elementos.
Gab:
a)

C10
2 

b)

45
1024

a) para uma pontuação correta do texto, qual é a
soma dos números correspondentes às posições onde é
necessário colocar vírgula?
b) Se uma pessoa colocar, ou não, vírgulas, de
maneira aleatória, nas posições numeradas no texto,
considerando todas as possibilidades como igualmente
prováveis, qual é a probabilidade de o texto ficar
pontuado corretamente?

3. Considere, no plano cartesiano, o pentágono ABCDE,
de vértices A(0,2), B(4,0), C(2+1, 0), D(2+1, 4) e
E(0,4).

10! 10  9

 45
8!2!
2

2. No texto a seguir, os números indicam posições
onde pode ou não haver uma vírgula.

“Existem poucos1 a quem não se possa2 ensinar
convenientemente alguma coisa. Nosso grande erro3 é
tentar encontrar em cada um4 em particular5 as
virtudes que ele não tem6 negligenciando o cultivo
daquelas7 que ele possui.”
YOURCENAR, Marguerite. Memórias de Adriano,

Escolhendo aleatoriamente um ponto P no interior
desse pentágono, a probabilidade de que o ângulo AP̂B
seja obtuso é igual a
a)

1
5

b)

1
4

c)

5
16

d)

3
8

e)

4
5

Tradução Martha Calderaro. 18. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira. p. 47. (Coleção Grandes Romances).

Tendo em vista a norma culta da língua portuguesa,

01

4. Considere todos os pares ordenados de números
naturais (a,b), em que 11  a  22 e 43  b  51. Cada
um desses pares ordenados está escrito em um cartão
diferente. Sorteando-se um desses cartões ao acaso,
qual é a probabilidade de que se obtenha um par
ordenado (a,b) de tal forma que a fração a/b seja
irredutível e com denominador par?
a)

7
27

b)

13
54

c)

6
27

d)

11
54

e)

Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes
escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam
insetos?

d)

a)

1/6

b)

1/10

c)

1/5

d)

1/3

e)

4/15

5
27

5. Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois
artrópodes distintos. Eles serão selecionados, ao
acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata,
lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha,
carrapato, escorpião e gafanhoto.

a)

chão é diretamente proporcional à área dessa face.
Desse modo, a probabilidade desse dado cair como
mostra a figura é

49
144

b)

5
22

e)

14
33

c)

7
22

7. Uma padaria faz sanduíches, segundo a escolha do
cliente, oferecendo 3 tipos diferentes de pães e 10 tipos
diferentes de recheios. Se o cliente pode escolher o tipo
de pão e 1, 2 ou 3 recheios diferentes, o número de
possibilidades de compor o sanduíche é:
a)

525

b)

630

c)

735

d)

375

e)

450

15
144

6. Um dado foi confeccionado na forma de um prisma
reto cujas bases são triângulos retângulos, como
mostra a figura abaixo. Ao se jogar esse dado, a
probabilidade de uma face ficar em contato com o

8. Um repórter pretende entrevistar apenas 4 dos
integrantes de um conjunto musical, composto por 7
rapazes e 5 garotas. A probabilidade de que o grupo
selecionado para a entrevista tenha pelo menos um
representante de cada sexo é

2

01

a)

76
99

b)

26
33

c)

85
99

d)

29
33

e)

91
99

10. Um conhecido jogo, presente em muitas festas
populares, é a roleta da sorte, na qual gira-se o ponteiro
e anota-se o número que este aponta ao parar (ver
figura). Após duas rodadas, qual a probabilidade de que
a soma dos dois números obtidos seja igual a 5?
Obs.: Considere que a área de todos os setores
circulares em que os números estão inseridos é a
mesma.

3

b)

1
55

2
55

c)

3
55

d)

4
55

e)

6
55

2
1
2 3

a)

3 1

9. Em um aeroporto existem 12 vagas numeradas de 1
a 12, conforme a figura. Um piloto estacionou sua
aeronave em uma vaga que não se encontrava nas
extremidades, isto é, distintas da vaga 1 e da vaga 12.
Após estacionar, o piloto observou que exatamente 8
das 12 vagas estavam ocupadas, incluindo a vaga na
qual sua aeronave estacionou. Determine a
probabilidade de que ambas as vagas vizinhas a sua
aeronave estejam vazias.

1 2

a)

4
9

b)

4
27

c)

2
27

d)

2
9

Gab:
1. a) C102  10!  10  9  45
8!2!

b)

2

45
1024

2. a) 15
b) 1/128 (0,78%).
3. C

4. E

5. C

6. C

7. A

8. E

9. E

10. D

3

