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01. A figura à esquerda mostra quatro polígonos 
desenhados em uma folha quadriculada. Para 
cada uma dessas figuras, foi assinalado, no plano 
cartesiano à direita, o ponto cujas coordenadas 
horizontal e vertical são, respectivamente, seu 
perímetro e sua área. 

 
Qual é a correspondência correta entre os 
polígonos e os pontos? 
a) I – A, II – D, III – B e IV – C. 
b) I – D, II – A, III – C e IV – B. 
c) I – C, II – B, III – D e IV – A. 
d) I – C, II – A, III – B e IV – D. 
e) I – C, II – B, III – A e IV – D. 
 
02. Mateus precisa de uma tábua para fazer um 

reforço diagonal em uma porteira de 1,5 m 
de altura por 2 m de comprimento. Qual o 
comprimento da tábua de que ele precisa? 

a) 2,5 m 
b) 2,3 m 
c) 2,1 m 
d) 1,9 m 
e) 1,7 m 
 
 
 
03. A torre inclinada mais famosa do mundo é 
a Torre de Pisa, na Itália. De acordo com os 
dados indicados na figura seguinte, a 
altura original da torre mede: 
Dado:  = 5,47. 

a) 54,70 
b) 50,70 
c) 48,70 
d) 47,70 
e) 46,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. Os chifres de alguns carneiros lembram a 
forma das curvas chamadas espirais. 

 
Há diversas espirais, e uma delas pode 
ser desenhada a partir de triângulos 
retângulos, como mostra a figura a seguir. 

 
Determine o valor de k. 
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05. A fi gura é formada por dois quadrados, um 
de lado 8 cm e outro de lado 6 cm. Qual é a 
área da região sombreada? 

 
a) 44 cm2 
b) 46 cm2 
c) 48 cm2 
d) 50 cm2 
e) 56 cm2 
 
06. A área da sala representada na figura 
seguinte é 
a) 15 m2. 
b) 17 m2. 
c) 19 m2. 
d) 20 m2. 
e) 21 m2. 
 
07. A área do quadrado sombreado a seguir é 
a) 36. 
b) 40. 
c) 48. 
d) 50. 
e) 60. 
 
08. Qual o valor da área do polígono a seguir? 

 
a) 95 m2. 
b) 109 m2. 
c) 119 m2. 
d) 144 m2. 
e) 169 m2. 
 
 
 
09. A área do triângulo ABC da fi gura a seguir é 

 
a) 6. 
b) 12. 
c) 18. 
d) 24. 
e) 30. 
 

10. No retângulo de dimensões a e b, são 
consideradas as áreas das regiões I, II e III. 
Então, 

 
a) área I = a · b 
b) área II + área III = área I. 
c) área II + área III > área I. 
d) área II + área III = a · b. 
e) área I + área III = 2a · b. 
 
11. Em uma sala retangular, deve-se colocar 
um tapete de medidas 2 m × 3 m, de modo que se 
mantenha a mesma distância em relação às 
paredes, como indicado no esquema seguinte.  

 
Sabendo que a área dessa sala é 12 m², o valor de 
x será 
a) 0,5 m. 
b) 0,75 m. 
c) 0,80 m. 
d) 0,05 m. 
e) 0,85 m. 
 
12. Quatro círculos de raio unitário, cujos 
centros são vértices de um quadrado, são 
tangentes exteriormente dois a dois. A área da 
parte sombreada é 

 
a)  
b)  

c)  
d)  
e)  
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13. Um comício político lotou uma praça 
semicircular de 130 m de raio. Admitindo uma 
ocupação média de quatro pessoas por m², qual a 
melhor estimativa do número de pessoas 
presentes? 
a) Dez mil. 
b) Cem mil. 
c) Meio milhão. 
d) Um milhão. 
e) Muito mais de um milhão. 
 
14. Na figura, ABCD é um quadrado cujo 
lado mede a. Um dos arcos está contido na 
circunferência de centro C e raio a, e o outro é 
uma semicircunferência de centro no ponto 
médio de  e de diâmetro a. 

 
A área da região hachurada é 
a) um quarto da área do círculo de raio de medida 
a. 
b) um oitavo da área do círculo de raio de medida 
a. 
c) o dobro da área do círculo de raio de medida a. 
d) igual à área do círculo de raio de medida a. 
e) a metade da área do quadrado. 
Se o produto dos seis primeiros termos de uma 
P.G. é igual a 1, determine o seu quarto termo, 
sabendo que o último termo dessa progressão é 
igual a 32. 
a) 2 
b) 4 
c) 8 
d) 16 
e) 32 
 
15. Uma empresa recebeu uma encomenda de 1 
500 caixas de papelão. Cada caixa tem a forma 
de um paralelepípedo reto de base retangular, 
cujas dimensões medem 30 cm, 40 cm e 60 cm. 
Considerando que não haja desperdício de 
material, conclui-se que a quantidade de papelão 
necessária para atender a essa encomenda é: 
a) 0,162 m² 
b) 1,62 m² 

c) 16,2 m² 
d) 162 m² 
e) 1 620 m² 
 
16. Foi realizado um estudo acerca da 
preferência dos produtos A, B, C e D obtendo a 
seguinte tabela. 
Qual o percentual de pessoas que preferem os 
produtos A ou C? 
a) 64% 
b) 72% 
c) 77% 
d) 79% 
e) 69% 
 
 
17. Augusto resolveu fazer um cercado de 
formato retangular, conforme a figura a seguir, 
onde colocará suas vacas. Quando foi medir as 
dimensões do terreno que cercaria, para 
determinar a quantidade de arame necessária, 
percebeu que havia esquecido a trena (fita 
métrica utilizada para medir comprimentos). 

 
Para não perder tempo, usou um pedaço de 
barbante e mediu a largura do terreno a ser 
cercado. A largura e o comprimento do cercado 
foram, respectivamente, o triplo e o quíntuplo do 
tamanho do barbante utilizado por Augusto. Ele 
comprou 240 m de arame, o suficiente para 
construir uma cerca de três fios horizontais, sem 
sobrar arame. O pedaço de barbante usado por 
Augusto mede 
a) quinze metros. 
b) doze metros. 
c) dez metros. 
d) oito metros. 
e) cinco metros. 
 
18. No primeiro estágio de um jogo, Pedro 
escreve o número 3 em um triângulo e o número 
2 em um quadrado. Em cada estágio seguinte, 
Pedro escreve no triângulo a soma dos números 
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do estágio anterior e no quadrado a diferença 
entre o maior e o menor desses números. 

 
Qual é o número escrito no triângulo do 56º 
estágio? 
a) 3 x 226 
b) 5 x 228 
c) 5 x 256 
d) 3 x 228 
e) 5 x 227 
 
19. Com relação ao movimento dos cometas no 
universo, sabemos que muitos deles passam pelo 
planeta Terra em períodos de anos definidos. Os 
cometas A e B passam de 20 em 20 anos e de 35 
em 35 anos, respectivamente, e suas últimas 
aparições na Terra ocorreram em 1930. A 
próxima passagem dos dois cometas pela Terra 
ocorrerá no ano de 
a) 2060. 
b) 2065. 
c) 2070. 
d) 2072. 
e) 2075. 
 
20. O gerente de um cinema fornece 
anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este 
ano serão distribuídos 400 ingressos para uma 
sessão vespertina e 320 ingressos para uma 
sessão noturna de um mesmo filme. Várias 
escolas podem ser escolhidas para receberem 
ingressos. Há alguns critérios para a distribuição 
dos ingressos: 
1) cada escola deverá receber ingressos para 
uma única sessão; 
2) todas as escolas contempladas deverão 
receber o mesmo número de ingressos; 
3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos 
os ingressos serão distribuídos).  
O número mínimo de escolas que podem ser 
escolhidas para obter ingressos, segundo os 
critérios estabelecidos, é 
a) 2. 

b) 4. 
c) 9. 
d) 40. 
e) 80. 
 
21. Um arquiteto está reformando uma casa. De 
modo a contribuir com o meio ambiente, decide 
reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. 
Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm 
e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e 
espessura. Ele pediu a um carpinteiro que 
cortasse as tábuas em pedaços de mesmo 
comprimento, sem deixar sobras, e de modo que 
as novas peças ficassem com o maior tamanho 
possível, mas de comprimento menor que 2 m. 
Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro 
deverá produzir 
a) 105 peças. 
b) 120 peças. 
c) 210 peças. 
d) 243 peças. 
e) 420 peças. 
 
22. Um dos grandes problemas da poluic�ão dos 
mananciais (rios, córregos e outros) ocorre pelo 

hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos 

encanamentos que estão interligados com o 

sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros 

de óleo poderão contaminar 10 milhões (107
) de 

litros de água potável. 
Manual de etiqueta. Parte integrante das revistas 

Veja (ed. 2055), Cláudia (ed. 555), National Geographic (ed. 
93) e Nova Escola (ed. 208) (adaptado). 

Suponha que todas as famílias de uma cidade 

descartem os óleos de frituras através dos 

encanamentos e consomem 1 000 litros de óleo 

em frituras por semana. 
Qual seria, em litros, a quantidade de água 
potável contaminada por semana nessa cidade? 
a) 10-2 
b) 103 
c) 104 
d) 106 
e) 109 
 
23. O ferro é um mineral fundamental para que 
as células mantenham seu bom funcionamento. 
Ele é essencial ao transporte de oxigênio, síntese 
de DNA e metabolismo energético. É 
recomendado para meninos de 9 a 13 anos 
ingerirem, pelo menos, 8 mg de ferro por dia. 



5 
 

     Pesquisadores elaboraram a tabela com alguns 
alimentos e as suas respectivas quantidades de 
ferro: 

 
A diretora de uma escola sabe que deve escolher 
para o almoço de seus alunos o máximo de 
cardápios possíveis entre três cardápios 
existentes, no(s) qual(is) cada porção equivale a 
100 g e cada copo a 50 g. 

 
Disponível em: www.rgnutri.com.br. Acesso em: 

2 ago. 2012 (adaptado). 
Para ter certeza de que seus alunos estão 
ingerindo a quantidade mínima de ferro 
recomendada, a diretora deve escolher o(s) 
cardápio(s) 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 1 ou 2. 
e) 1 ou 3. 
 
24. Para testar a durabilidade de uma bateria 
elétrica, foram construídos dois pequenos 
aparatos móveis, A e B, que desenvolvem, 
respectivamente, as velocidades constantes de 30 
cm/s e 20 cm/s. Cada um dos aparatos é 
inicialmente posicionado em uma das duas 
extremidades de uma pista retilínea e horizontal 
de 9 m de comprimento, e correm em sentido 
contrário, um em direção ao outro, cada um em 
sua faixa. Ao chegarem à extremidade oposta, 
retornam ao início, num fluxo contínuo de idas e 
vindas, programado para durar 1 hora e 30 
minutos. O tempo gasto pelos aparatos para 
virarem-se, em cada extremidade da pista, e 
iniciarem o retorno rumo à extremidade oposta, é 
desprezível e, portanto, desconsiderado para o 
desenvolvimento do experimento. Depois de 

quantos segundos os aparatos A e B vão se 
encontrar, pela primeira vez, na mesma 
extremidade da pista? 
a) 15 
b) 30 
c) 45 
d) 60 
e) 90 
 
25. Eduardo é um excelente pintor e foi 
contratado por uma construtora para pintar os 
números de todas as casas de um novo bairro que 
está sendo construído. O referido bairro possui 
285 casas, numeradas de 1 a 285, e ele cobra R$ 
1,50 por cada algarismo que escreve. A 
construtora pagou de adiantamento ao pintor o 
valor de R$ 350,00. 
Portanto, ao final do serviço ele ainda receberá 
a) R$ 77,50. 
b) R$ 767,50. 
c) R$ 770,50. 
d) R$ 1 632,50. 
e) R$ 3 983,50. 
 
26. Marisa    comprou   um    kit    de   
 cosméticos     e    escolheu    uma     caixa  de   
dimensões  10   cm   ×   5   cm   ×   3 0  cm  para 
colocar o presente. A vendedora amarrou a caixa 
com uma fita conforme mostra a figura. 

 
Para amarrar 10 caixas iguais a essa, a loja 
precisou comprar 10 rolos com 5 m de fita cada. 
Desse modo, a loja 
a) adquiriu a quantidade exata de fita para todas 
as embalagens. 
b) adquiriu 5 rolos de fita a mais que o 
necessário. 
c) adquiriu 3 rolos a mais que o necessário. 
d) comprou o necessário para as embalagens, 
mas haverá a sobra de 4 m. 
e) comprou o necessário para as embalagens, mas 
haverá a sobra de 6 m. 
 
27. Professor Geraldo mostrou cinco números 
para seus alunos numa aula sobre potências. 

(I) 274; (II) 815; (III) 97; (IV) 46; (V) 322. 
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Querendo saber qual deles era o maior, cinco de 
seus alunos responderam: 
•   Ana disse que o maior é o (I); 
•   Bela disse que o maior é o (II); 
•   César disse que o maior é o (III); 
•   Dário disse que o maior é o (IV); 
•   Eva disse que o maior é o (V). 
Qual aluno(a) respondeu corretamente? 
a) Ana 
b) Bela 
c) César 
d) Dário 
e) Eva 
 
28. Em uma casa, há um espaço retangular 
medindo 4 m por 6 m, onde se pretende colocar 
um piso de cerâmica resistente e de bom preço. 
Em uma loja especializada, há cinco 
possibilidades de pisos que atendem às 
especificações desejadas, apresentadas no 
quadro: 

 
Levando-se em consideração que não há perda de 
material, dentre os pisos apresentados, aquele 
que implicará o menor custo para a colocação no 
referido espaço é o piso 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
29. Uma pizzaria oferece, no cardápio, duas 
opções de tamanhos e preços: 
Pizza média (6 fatias): R$ 24,00 
Pizza grande (8 fatias): R$ 32,00 
Um grupo de jovens estava prestes a decidir o 
tipo de pizza com melhor custo-benefício, 
quando um dos amigos questionou ao garçom a 
respeito do diâmetro de cada uma das pizzas. A 
informação obtida foi de que os diâmetros das 
pizzas média e grande eram, respectivamente, 30 
cm e 40 cm. Considerando que os dois tamanhos 

e preços das pizzas atendem o grupo e que não 
haverá desperdício, iniciou-se um debate entre 
eles: 
• Alan: A pizza grande tem melhor custo-
benefício, pois a área de sua fatia é superior à 
área da fatia da pizza média. 
• Breno: A pizza média tem melhor custo-
benefício, pois, como é dividida em menos fatias, 
cada fatia tem uma maior quantidade de pizza. 
• Cleber: As duas apresentam a mesma relação 
custo-benefício, já que cada fatia custa R$ 4,00, 
independentemente da escolha do tamanho. 
• Davidson: Como a razão entre os diâmetros e 
os preços das pizzas é a mesma, nenhuma das 
pizzas tem melhor custo-benefício que a outra. 
• Eric: A pizza grande possui melhor relação 
custo benefício, pois, independentemente do 
diâmetro, ela é dividida em um número maior de 
fatias. 
Qual jovem apresentou o melhor argumento para 
a escolha da pizza? 
a) Alan. 
b) Breno. 
c) Cleber. 
d) Davidson. 
e) Eric. 
 
30. A piscina da casa de Suyanne tem o formato 
de um hexágono regular, conforme representado 
na figura a seguir. 

 
A distância entre lados paralelos desse hexágono 
é 25 metros. Assinale a alternativa que mais se 
aproxima da área da piscina. 
a) 508,356 m2 
b) 512,345 m2 
c) 524,007 m2 
d) 536,228 m2 
e) 540,625 m2 
 
31. Um terreno com formato de quadrilátero está 
representado na figura abaixo. 
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Sabe-se que AC = 100 m e BD = 120 m. 
Marcam-se os pontos médios dos lados desse 
terreno. Qual o perímetro do quadrilátero 
formado por esses pontos médios? 
a) 200 m 
b) 220 m 
c) 240 m 
d) 320 m 
e) 340 m 
 
32. Na representação em escala, os quadrados 
são iguais e cada centímetro representa 100 km. 
Um avião sai da cidade A, faz escala na cidade 
C, chegando à cidade B, conforme a figura. Das 
alternativas dadas, assinale o valor mais próximo 
da distância percorrida pelo avião, de A até B, 
passando por C. 
a) 1 000 km 
b) 950 km 
c) 1 150 km 
d) 1 400 km 
e) 1 250 km 
 
 
33. Um construtor pretende murar um terreno e, 
para isso, precisa calcular o seu perímetro. O 
terreno está representado no plano cartesiano, 
conforme a figura abaixo, no qual foi usada a 
escala 1: 500. Use 2,8 como aproximação 
para  . 

 
De acordo com essas informações, o perímetro 
do terreno, em metros, é 
a) 110. 
b) 120. 
c) 124. 
d) 130. 
e) 144. 
 

34. Observe a figura a seguir. O quadrado da 
esquerda tem área de 25 cm2 e o quadrado da 
direita tem área de 49 cm2. A área do quadrado 
do centro, que toca os outros dois em um de seus 
vértices e na linha horizontal é 
a) 71 
b) 72 
c) 73 
d) 74 
e) 75 
 
35. A bandeira representada na figura tem 4 m 
de comprimento por 3 m de largura. A faixa 
escura cobre 50% da superfície da bandeira. 

 
Qual a medida X? 
a) 1,0 m 
b) 1,2 m 
c) 1,4 m 
d) 1,6 m 
e) 1,8 m 
 
36. Para fazer o acabamento de moldura em 
vinte quadros de giz de medidas 4 m × 1,5 m, um 
marceneiro adquiriu 200 m de madeira própria 
para esse tipo de trabalho. 

 
Em relação à quantidade adquirida pelo 
trabalhador, pode-se dizer que 
a) sobrarão ainda 20 m. 
b) sobrará nada, pois a metragem adquirida 
foi suficiente para realizar o trabalho completo. 
c) ele precisará, no mínimo, de mais 15 m. 
d) ele precisará, no mínimo, de mais 20 m. 
e) ele precisará, no mínimo, de mais 40 m. 
 
37. A capacidade mínima, em BTU/h, de um 
aparelho de ar-condicionado, para ambientes sem 
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exposição ao sol, pode ser determinada da 
seguinte forma: 
• 600 BTU/h por m2, considerando-se até 
duas pessoas no ambiente; 
• para cada pessoa adicional nesse 
ambiente, acrescentar 600 BTU/h; 
• acrescentar mais 600 BTU/h para 
cada equipamento eletroeletrônico em 
funcionamento no ambiente. 
Será instalado um aparelho de ar-condicionado 
em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 
4 m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e 
possua um aparelho de televisão em 
funcionamento. 
A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho 
de ar-condicionado deve ser 
a) 12 000. 
b) 12 600. 
c) 13 200. 
d) 13 800. 
e) 15 000. 
 
38. (G1 - ifpe 2018)  Bruno, aluno do curso de 
Agricultura do IFPE - Vitória, começou um 
estágio na sua área, recebendo a remuneração 
mensal de um salário mínimo. Ele resolveu fazer 
algumas economias e decidiu poupar dois 
salários em 2017 e três salários em 2018. Se 
Bruno economizar exatamente o que planejou, 
tomando como base o salário mínimo, na 
imagem abaixo, podemos afirmar que ele 
poupará  
a) R$ 4.726,60.     
b) R$ 3.789,60.     
c) R$ 4.747,40.     
d) R$ 5.684,40.     
e) R$ 3.810,40.   
 
 
 
   
39. (G1 - ifba 2018)  Tertulino irá viajar e deseja 
guardar seus CDs de arrocha em sacolas 
plásticas. Para guardar os CDs em sacolas que 
contenham 60  unidades, serão necessárias 15  
sacolas plásticas. Na mesma proporção, se os 
CDs forem guardados em sacolas com 75  
unidades, quantas sacolas serão necessárias?  
a) 11    
b) 13     

c) 12     
d) 14     
e) 10     
 
40. (G1 - ifsc 2018)  Em um jogo eletrônico, a 
cada 10  moedas recolhidas, o jogador ganha 3  
segundos de vida. 
Calcule quantas moedas ele deve recolher para 
ganhar mais 2  minutos de vida (desconsidere o 
tempo que ele leva para recolher as moedas). 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) 60  moedas    
b) 400  moedas    
c) 120  moedas    
d) 200  moedas    
e) 300  moedas    
 
41. Considere as informações apresentadas no 
gráfico, com relação ao grau de instrução dos 
candidatos em um concurso público. 

 
Com base nas informações apresentadas, é 
correto afirmar que, necessariamente, 
(A) o número de candidatos com o mestrado 
completo é igual ao número de candidatos com 
apenas o superior completo. 
(B) o número de candidatos com o mestrado 
completo é diferente do número de candidatos 
com apenas o superior completo. 
(C) o número de mulheres com o mestrado 
completo é maior que o número de homens com 
apenas o superior completo. 
(D) 45% do total de candidatos são homens com 
apenas o superior completo. 
(E) 75% dos que têm o mestrado completo são 
mulheres. 
 
42. (G1 - ifba 2017)  Um produtor de cinema faz 
um documentário sobre os mistérios da natureza, 
composto por 60  curtas metragens de 8  minutos 
cada. Se ele resolvesse utilizar curtas metragens 
com duração de 3  minutos, o número de curtas 
metragens que comporiam o documentário seria 
de:  
a) 23     
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b) 60     
c) 90     
d) 160     
e) 260     
 
43. (G1 - cp2 2017) Nas palavras codificadas a 
seguir, há um algarismo omitido substituído por 
um ponto de interrogação e sendo zero :∅ =  
P E D R O D 6 E 4 P 2 O 2 R 8

E S C O L A C 6 S 4 E 2 A 12 L 1 O 8

R E G U L A R U 8 G 6 E 4 R 2 R 1? A 12 L 1

− ∅

− ∅

− ∅

  

a) 2.     
b) 4     
c) 8.     
d) .∅     
 
44. (G1 - ifsul 2017)  As corridas com 
obstáculos são provas de atletismo que fazem 
parte do programa olímpico e consistem em 
corridas que têm no percurso barreiras que os 
atletas têm de saltar. Suponha que uma prova 
tenha um percurso de 1.000  metros e que a 
primeira barreira esteja a 25  metros da largada, a 
segunda a 50  metros, e assim sucessivamente.  
Se a última barreira está a 25  metros da linha de 
chegada, o total de barreiras no percurso é  
a) 39     
b) 41    
c) 43     
d) 45     
 
45. (G1 - ifsp 2017)  O planeta Terra pertence ao 
nosso Sistema Solar. Segundo a Comunidade 
Científica, estima-se que o planeta Terra tenha 
cerca de 4  bilhões e 500  milhões de anos. 
Assinale a alternativa que apresenta como tal 
número é escrito.  
a) 4.000.000.005.     
b) 4.500.000.000.     
c) 4.000.500.000.     
d) 4.000.000.500.     
e) 4.050.000.000.    
  
46. (Enem PPL 2014)  Alunos de um curso de 
engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” 
que executa saltos somente nas direções norte, 
sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a 
posição inicial desse robô, no plano cartesiano, 
pela letra P,  na ilustração. 

 
A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo 
que o sentido norte é o sentido de crescimento de 
y,  e a direção leste-oeste é a mesma do eixo x,  
sendo que o sentido leste é o sentido de 
crescimento de x.  
Em seguida, esse aluno deu os seguintes 
comandos de movimentação para o robô: 4  
norte, 2  leste e 3  sul, nos quais os coeficientes 
numéricos representam o número de saltos do 
robô nas direções correspondentes, e cada salto 
corresponde a uma unidade do plano cartesiano. 
Depois de realizar os comandos dados pelo 
aluno, a posição do robô, no plano cartesiano, 
será  
a) (0; 2).     
b) (0; 3).     
c) (1; 2).     
d) (1; 4).     
e) (2; 1).    
  
47. (Unesp 2017)  Três cubos laranjas idênticos e 
três cubos azuis idênticos estão equilibrados em 
duas balanças de pratos, também idênticas, 
conforme indicam as figuras. 

 
A massa de um cubo laranja supera a de um cubo 
azul em exato  
a) 1,3 kg.     
b) 1,5 kg.     
c) 1,2 kg.     
d) 1,4 kg.     
e) 1,6 kg.     
 
48. (G1 - utfpr 2018) Dada a equação do 
segundo grau:  23x 20x 12 0− + = Assinale a 
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alternativa que apresenta o conjunto solução da 
equação dada.  

a) 2
6, .

3

 
 
 

    

b) 1
3, .

3

 
 
 

    

c) 1
6, .

3

 
 
 

    

d) 1
3, .

2

 
 
 

    

e) 3
2, .

2

 
 
 

    

 
49. (G1 - ifsul 2017)  Na reta a seguir, a 
distância entre quaisquer dois pontos 
consecutivos é a mesma.  

 
Considerando que a unidade de medida de x é em 
metros, o valor da distância é  
a) 4 m.     
b) 5 m.     
c) 6 m.     
d) 7 m.     
 
50. (G1 - utfpr 2015)  O valor da expressão 

50 18 98− +  é:  
a) 130.     
b) 5 2.−     
c) 9 2.     
d) 5 13.     
e) 15 2.     
 
51. (G1 - cftmg 2007)  Seja a expressão x 

= 3 5 3 5+ + − , então, o valor de 
2x

5
é  

a) 2    
b) 3    
c) 5    
d) 10    
 
52. (Ufc 2004)  O valor exato de 

32 10 7 32 10 7+ + −  é:  

a) 12    
b) 11    
c) 10    
d) 9    
e) 8    
 

53. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  Na 
figura abaixo, ABCD  é um retângulo tal que 
BC 6 cm=  e M  é ponto médio do lado AB.  Se os 
semicírculos no interior do retângulo são dois a 
dois tangentes entre si, nos pontos M,  P  e R,  
então a área de ABCD,  em centímetros quadrados, 
é  
a) 36 3     
b) 36 2     
c) 18 3     
d) 18 2     
   
 
 
 
54. (Uece 2016)  A medida da área, em 2m ,  de 
um hexágono regular inscrito em uma 
circunferência com raio que mede 2 m  é  
a) 3 3.     
b) 3 2.     

c) 3 3
.

2
    

d) 3 2
.

2
  

 
55. (Upe-ssa 3 2016)  A Pizzaria Italiana vende 
pizzas inteiras ou em porções (fatias). A tabela 
abaixo apresenta o número de fatias e o diâmetro 
de acordo com o tipo da pizza. 

Tipo da 
Pizza 

Número de 
Fatias 

Diâmetro 
(cm) 

Broto 6  30  
Grande 8  35  
Gigante 10  40  

Se uma pizza Broto inteira custa R$ 27,00,  qual 
deve ser o preço de cada fatia da pizza Gigante?  
a) R$ 6,50     
b) R$ 4,80     
c) R$ 4,50     
d) R$ 3,90     
e) R$ 3,50     
 
56. Se a soma dos n primeiros termos de uma 
progressão aritmética (PA) de termo geral an, 

com n ≥ 1, é dada por 

4

nn15
S

2

n
−

= , 
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então o vigésimo termo dessa PA é: 
a) –10. 
b) –6. 
c) 4. 
d) 12. 
e) 20. 
 
57. (Ufjf-pism 1 2016)  No retângulo ABCD  a 
seguir, tem-se que E  e F  são os pontos médios 
dos lados AB  e BC,  respectivamente. 
A razão entre as áreas do triângulo DEF  e do 
retângulo ABCD  é  

a) 2

5
    

b) 3

8
    

c) 1

2
    

d) 5

8
    

e) 3

4
   

  
58. SBT, em parceria com a Nestlé, criou um 
novo programa de perguntas e respostas chamado 
“UM MILHÃO NA MESA”. Nele o 
apresentador Silvio Santos faz perguntas sobre 
temas escolhidos pelos participantes. O prêmio 
máximo é de R$ 1.000.000,00 que fica, 
inicialmente, sobre uma mesa distribuídos em 50 
pacotes com 1.000 cédulas de R$ 20,00 cada um. 
Cada cédula de R$20,00 é um retângulo de 14 
cm de base por 6,5 cm de altura. Colocando 
todas as cédulas uma ao lado da outra, teríamos 
uma superfície de: 
a) 415m2 

b) 420m2 

c) 425m2 

d) 455m2 

e) 475m2 

 

59.  

 

Deseja-se dividir um terreno retangular, com 
lados medindo 14 metros e 8 metros, em três 
partes, como sugere a figura acima, de modo que 
a área prevista para os jardins (partes escuras) 
seja igual à área destinada ao passeio (parte 
clara). 
O valor de x, em metros, será: 
a)8,5      
b)8      
c)7,6       
d)7        
e)6,5 
 
60. Um município de 628 km2 é atendido por 
duas emissoras de rádio cujas antenas A e B 
alcançam um raio de 10 km do município, 
conforme mostra a figura: 

 
Para orçar um contrato publicitário, uma agência 
precisa avaliar a probabilidade que um morador 
tem de, circulando livremente pelo município, 
encontrar-se na área de alcance de pelo menos 
uma das emissoras. Essa probabilidade é de, 
aproximadamente: 
a) 20%.    
b) 25%.  
c) 30%.   
d) 35%.    
e) 40%. 
 
61. A sequência de números reais x – 2, 

11x 2
+ , x + 7, ... é uma progressão geométrica 

cujo oitavo termo é: 

a) 396 
b) 390 
c) 398 
d) 384 
e) 194 
 
62. Calcular a razão de uma P.A. de 12 
termos, cujos extremos são–28 e 60. 
a) 5 
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b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 
 
63. Numa progressão aritmética de 100 
termos, a3 =10 e a98 =90, a soma de 
todos os termos é: 
a) 10.000 
b) 9.000 
c) 4.500 
d) 5.000 
e) 7.500 
 
64. Dada a progressão geométrica (1, 3, 9, 27, 
...), se sua soma é 3280, então ela apresenta: 
a) 9 termos. 
b) 8 termos. 
c) 7 termos. 
d) 6 termos. 
e) 5 termos. 
 
65. A soma dos vinte primeiros termos de uma 
progressão aritmética é -15. A soma do sexto 
termo dessa P.A., com o décimo quinto termo, 
vale: 
a) 3,0 
b) 1,0 
c) 1,5 
d) -1,5 
e) -3,0 
 
66. Do Parque Halkfeld partem, às  5 horas da 
manhã, três ônibus A, B e C. Sabendo-se que os 
ônibus A, B e C voltam ao ponto de partida, 
respectivamente, a cada 30, 45 e 50 minutos, o 
próximo horário, após as 5 horas, em que os três 
ônibus partirão juntos será às: 
a) 7 horas e 30 minutos; 
b) 12 horas e 30 minutos; 

c) 15 horas; 
d) 20 horas; 
e) 11 horas da manhã do dia seguinte. 
 
67. (UEL PR) Três ciclistas percorrem um 
circuito saindo todos ao mesmo tempo, do 
mesmo ponto, e com o mesmo sentido. O 
primeiro faz o percurso em 40 s, o segundo em 
36 s e o terceiro em 30 s. 
Com base nessas informações, depois de quanto 
tempo os três ciclistas se reencontrarão 

novamente no ponto de partida, pela primeira 
vez, e quantas  voltas terá dado o primeiro, o 
segundo e o terceiro ciclistas, respectivamente? 
a) 5 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 13 voltas. 
b) 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas. 

c) 7 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 
d) 8 minutos, 8 voltas, 9 voltas e 10 voltas. 
e) 9 minutos, 9 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 
 
68. (UNICID SP) Dois ônibus, A e B, que 
fazem itinerários diferentes, partem 
simultaneamente de um mesmo terminal. O 
ônibus A retorna ao terminal a cada 40 minutos e 
o ônibus B retorna a cada 1 hora e 10 minutos. 
Então, o período de tempo com que os dois 
ônibus se encontrarão nesse terminal é a cada. 
a) 240 minutos.    
b)280 minutos.   

c) 310 minutos.     
d) 320 minutos.   
e)  400 minutos. 
 
69. (UEFS-06.2) Certo imperador romano 
nasceu no ano 63 a.C., assumiu o governo aos 36 
anos de idade e governou até morrer, no ano 14 
d.C. Seu império durou: 
a) 54 anos    
b) 41 anos    
c) 32 anos  
d)  25 anos  
e) 18 anos 
 
 
 
 

BOM RECESSO GALERA!!!BOM RECESSO GALERA!!!BOM RECESSO GALERA!!!BOM RECESSO GALERA!!!    

MUITA FORÇA!!!MUITA FORÇA!!!MUITA FORÇA!!!MUITA FORÇA!!!    

BOA VIAGEM!!!BOA VIAGEM!!!BOA VIAGEM!!!BOA VIAGEM!!!    

BOA COPA!!!BOA COPA!!!BOA COPA!!!BOA COPA!!!    

BONS ESTUDOS!!!BONS ESTUDOS!!!BONS ESTUDOS!!!BONS ESTUDOS!!!    

SRN!!!SRN!!!SRN!!!SRN!!!    
 


