“Obedecendo a Deus, tudo o que se faz é grande.”
Bem-aventurado Pe. Pierre Vigne.
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA E SUAS
PARTE I – QUESTÕES DO DIA
01.

A empresa fornecedora de água de
determinada região lançou uma campanha
para lavagem das caixas d’água.
Programe o dia da lavagem da sua caixa
d’água:

Dê preferência para o fim de semana;
Inicie o fechamento do registro da entrada da
casa ou amarre a boia;
Reserve água para uso durante o período em que
estiver limpando;
Deixe um palmo de água na caixa d’água;
Feche a saída de água;
Lave as paredes e o fundo da caixa com escova
de fibra vegetal;
Nunca use sabão, detergente ou outro produto;
Utilize panos limpos para secar o fundo e evite
passá-los nas paredes.

02. Anne decidiu produzir panetones para vender
no Natal. Ela e seu marido Thiago, trabalhando 2
dias na semana, durante 4 horas produzem 90
panetones. Se ela convidar mais duas pessoas
para ajudar e trabalharem dois dias a mais,
durante 6 horas por dia, quantos panetones serão
produzidos?
a) 540
b) 210
c) 200
d) 180
e) 135
03. Um trabalhador da construção civil recebe,
em média, mensalmente um salário bruto de R$
2500,00 e gasta cerca de R$ 1800,00 por mês
com escola, supermercado, plano de saúde e etc.
Uma pesquisa recente mostrou que um
trabalhador desse setor tem seu salário bruto
tributado em 13,3% e paga 31,5% de tributos
sobre o valor dos produtos e serviços que
consome. Nesse caso, o percentual total do
salário gasto com tributos é cerca de:
a) 30%
b) 36%
c) 40%
d) 41%
e) 45%

Diante do anúncio dado, o síndico de um
condomínio resolveu secar as caixas cúbicas de
água, por etapa. Primeiro, esvaziou a caixa
menor gastando um tempo de 2h para o
esvaziamento. Querendo saber qual o tempo
gastará no para esvaziar a caixa maior, resolveu
medir o lado de cada uma e verificou que o lado
da caixa maior é 3 vezes o lado da caixa menor.
Diante do exposto, e sabendo que a torneira
de esvaziamento tem mesma vazão, o tempo
gasto no esvaziamento da caixa maior é:

04. Em uma grande rede de lojas do comércio
varejista, foi lançada uma promoção a fim de
aumentar as vendas de final de ano. Dentre os
vários produtos que foram colocados com preços
promocionais, está uma Smart TT que custa, à
vista R$3800,00. Porém, também existe a opção
de pagá-la sob o regime de juros compostos, em
5 prestações mensais, e o preço total será de R$
4940,00. Nesse caso, qual a taxa de juros
cobrados?
Dados: log 1,3 ≅ 0,114; 10 0,0228 ≅ 1,05

a)
b)
c)
d)
e)

a) 2,5%
b) 3%
c) 3,5%
d) 4%
e) 5%

2 horas
6 horas
9 horas
27 horas
54 horas

2

06.
05. Dez candidatos: Amauri, Bernardo, Carlos,
Denis, Evandro, Fernando, Gabriel, Humberto,
Ítalo e José, prestaram exame em um
concurso público, em Salvador, e as notas
obtidas por eles são as apresentadas na
tabela abaixo:
Amauri

8,3

Bernardo

7,9

Carlos

8,3

Denis

7,8

Evandro

7,7

Fernando

8,8

Gabriel

8,3

Humberto

7,9

Ítalo

7,5

José

7,8

A família de João é formada por 5 pessoas:
ele, sua esposa Maria e mais 3 filhos, que
são Caio, Arthur e July. Eles desejam tirar
uma foto da família para enviar como
presente ao avô paterno das crianças.
Determine a probabilidade da família
escolher uma foto em que os filhos Caio e
Arthur não estejam juntos:

a) 1/5
b) 2/5
c) 3/5
d) 4/5
e) 1
07. Vocês podem não saber, mas a professora
Edna Nunes é uma grande artista plástica,
uma das suas esculturas representa a paixão
pela matemática. Chamada de UNIVERSO
PURIFICADO, essa obra de arte trata-se de
um cone reto, maciço, com um espaço oco, no
formato de esfera inscrita, em seu interior,
como podemos observar na figura a seguir.

Um comitê de regulamentação estabeleceu os
seguintes critérios para a aprovação no referido
concurso:
I) Nota superior à média da distribuição das
notas de todos os candidatos.
II) Nota maior ou igual à mediana da
distribuição das notas de todos os
candidatos.
III) Nota maior ou igual a maior moda da
distribuição das notas de todos os
candidatos.
Mediante as exigências propostas pelo comitê
de regulamentação, podemos afirmar que o
número de candidatos aprovados é:
a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
e) 6

Em uma de suas aulas, a professora
encheu completamente o interior da escultura
com água (exceto o canal por onde a água
passa), utilizando uma torneira que tem uma
vazão de 1,5 litros por segundo. Considerando
que as medidas, em decímetros, do raio da base
e da altura do cone são respectivamente 6 e 8,
qual o tempo necessário para encher
completamente o
interior
da escultura?
Adote π = 3,0
a) 50 segundos
b) 1 minuto
c) 1 minuto e 12 segundos
d) 1 minuto e 38 segundos
e) 2 minutos
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08. Ondas são um tipo de perturbação ou
distúrbio transmitido através do vácuo ou de um
meio material (sólido, líquido ou gasoso) que
carregam alguma forma de energia. Uma onda
harmônica simples pode ser produzida, por
exemplo, numa corda longa movendo-se uma de
suas extremidades para cima e para baixo, com
igual deslocamento vertical. Após algumas
oscilações da corda, sua configuração se tornará
periódica como ilustra a figura abaixo:

Sabendo que a amplitude de uma onda pode
2𝜋
ser representada por f(x) = 3 + 2sen( 𝑥), com x
3
em radianos e f(x) em metros, podemos afirmar
que o período e o valor máximo da amplitude
dessa onda são respectivamente:

a) 3 rad e 5 m.
b) 3 rad e 3m.
c) 2 rad e 1m.
d) 5 rad e 10m.
e) 2 rad e 3 m.
09. Um terreno retangular de lados cujas
medidas, em metro, são x e y, será cercado para
a construção de um parque de diversões. Um dos
lados do terreno encontra-se às margens de um
rio. Observe a figura.
Para cercar todo o terreno, o proprietário
gastará R$ 7 500,00. O material da cerca custa
R$ 4,00 por metro para os lados do terreno
paralelos ao rio, e R$ 2,00 por metro para os
demais lados.

Sabendo que a largura y do terreno é de 160
metros, pode se afirmar que o comprimento x
desse terreno em quilômetros é de:
a) 857,5
b) 85,75
c) 8,575
d) 0,8575
e) 0,08575

10. Em uma entrevista com os professores do
Colégio Sacramento para saber se eles
utilizariam os produtos A, B ou C, chegou-se à
seguinte conclusão: 300 professores utilizariam
o produto A; 250 utilizariam o produto B; 190
utilizariam o produto C; 70, utilizariam os
produtos A e B; 80, os produtos A e C; e 60, os
produtos B e C. Os três produtos seriam
utilizados por 30 professores, e 50 não
utilizariam nenhum dos produtos. Nessas
condições, é correto afirmar que:
a) 400 professores utilizariam somente um dos
produtos.
b) 140 professores utilizariam somente o
produto B.
c) 80 professores utilizariam os produtos A e C,
mas não utilizariam o produto B.
d) 600 professores foram entrevistados.
e) 150 professores utilizariam pelo menos dois
produtos.
11. Três amigos compraram um bilhete da Mega
Sena: Anderson entrou com R$ 20,00, Caio
Porto, com R$ 12,00 e Davi Moura com
R$ 8,00. O bilhete foi premiado.
O prêmio de R$ 50 000,00 foi repartido em
partes proporcionais aos valores pagos na
compra. Assim, podemos dizer que:
a) Anderson recebeu R$ 20 000,00
b) Caio recebeu R$ 12 000,00
c) Davi recebeu R$ 8 000,00
d) Anderson recebeu R$ 25 000,00
e) Caio recebeu R$ 20 000,00
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12. Uma piscina pública tem a forma de um
triângulo retângulo ABC e está sendo
reformada. A região triangular foi dividida em
duas partes, conforme a figura abaixo. A
região formada pelo triângulo CDE será
destinada a uma piscina infantil e a região
formada pelo quadrilátero ABED será usada
para uma piscina de adultos.

Sabendo-se que as dimensões são 𝐴𝐵 = 2𝑢𝑐,
𝐴𝐶 = 2√3 𝑢𝑐 e AD  4DE, a razão entre a área
destinada a piscina de adultos e
a área da
piscina infantil é igual a:
a) 11/6
b) 11/2
c) 11/4
d) 11
e) 11/5

15. Sabe-se que 5 funcionários, com as mesmas
condições de trabalho, são capazes de fabricar
500 itens de determinado produto em 5 dias, se
trabalharem 5 horas por dia. Se 10 funcionários
com a mesma eficiência dos primeiros
trabalhassem 10 horas por dia durante 10 dias,
o número de itens produzidos seria:
a) 8000
b) 5000
c) 4000
d) 3000
e) 2000
16. A duração do efeito de alguns fármacos está
relacionada à sua meia-vida, que é o tempo
necessário para que a quantidade original do
medicamento no organismo se reduza à metade.
Numa prescrição médica, esse tempo representa
uma das variáveis a serem analisadas e por ele é
possível prever a quantidade do fármaco que
ainda se encontra presente no organismo do
paciente. Graficamente, como indicado na figura
abaixo, a relação das meias-vidas de um
fármaco, em função da % do fármaco, no
organismo, gera a curva de uma função
exponencial.

13. Manoel Gonçalves possui uma empresa com
8 funcionários que trabalham 6 horas por dia
durante 10 dias para realizar determinado
serviço. Se dois desses funcionários forem
fazer um curso, em quantos dias os
funcionários restantes realizarão o mesmo
trabalho, trabalhando 8 horas diárias?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14
14. O programador, Marconi, antes de rodar um
programa, fez uma estimativa no computador
para ver o tempo de finalização da tarefa. No
caso, o resultado dado pelo computador foi de
7.776.000 segundos. Isso corresponde a
quantos dias?

A Prednisona é um medicamento antiinflamatório, antialérgico e antirreumático que
serve para o tratamento de reumatismo,
alergias, doenças dermatológicas, tumores,
entre outras indicações. Possui meia-vida de
aproximadamente 3 horas e pode ser
encontrada nas farmácias, em embalagem
contendo comprimidos de 20 mg.

a) 24 dias
b) 36 dias
c) 54 dias
d) 72 dias
e) 90 dias
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Se, no tratamento de determinado paciente,
foram prescritos 3 comprimidos de 20 mg de
Prednisona, administrados às 8 horas, pode-se
prever que a quantidade do fármaco presente no
organismo do paciente às 23 horas do mesmo dia
será de, APROXIMADAMENTE:
a) 0,6 mg
b) 2 mg
c) 3 mg
d) 6 mg
e) 8 mg

17. João Olegário foi a uma Concessionária e
comprou um carro no valor de R$ 50.000,00.
Após 12 meses, resolveu vender o veículo que
sofreu uma desvalorização de 20% durante esse
período. Calcule o preço de revenda desse carro:
a) R$ 25.000,00
b) R$ 30.000,00
c) R$ 35.000,00
d) R$ 40.000,00
e) R$ 45.000,00
18. A renda mensal da família de Caio Freitas é
R$ 2 000,00. O dinheiro é utilizado da seguinte
maneira:
Alimentação: R$ 800,00
Saúde: R$ 300,00
Transporte: R$ 200,00
Educação: R$ 300,00
Lazer: R$ 200,00
Gastos eventuais: R$ 100,00
Poupança: R$ 100,00
No mês de maio, o gasto com alimentação
diminuiu 15%, o gasto com transporte aumentou
15% e o gasto com educação aumentou 10%.
Para continuar utilizando os R$ 2 000,00, o que a
família deverá decidir com relação ao valor
destinado à poupança, mantendo as demais
despesas inalteradas?
a) Aumentá-lo em 40%.
b) Aumentá-lo em 60%.
c) Aumentá-lo em 16%.
d) Diminuí-lo em 40%.
e) Diminuí-lo em 48%.

19.

Com base na propaganda, o desconto real para
compras realizadas nesse site é:
a) 100%
b) 84%
c) 90%
d) 92%
e) 85%
20. Sabrina Nunes aplicou, num investimento
bancário, determinado capital que, no regime de
juro composto, durante um ano e seis meses, à
taxa de 8% ao mês, gerou um juro de R$ 11
960,00. Qual foi o capital aplicado por ela nesse
investimento?
Utilize (1,08)18 = 3,99.
a) R$ 3800,00
b) R$ 4000,00
c) R$ 4600,00
d) R$ 5000,00
e) R$ 5200,00
21. Certo capital foi aplicado em regime de juros
compostos. Nos quatro primeiros meses, a taxa
foi de 1% ao mês e, nos quatro meses seguintes,
a taxa foi de 2% ao mês. Sabendo-se que, após
os oito meses de aplicação, o montante
resgatado foi de R$ 65.536,00, então o capital
aplicado, em reais, foi aproximadamente igual a
Dado: 65536  216
a) 3,668.
b) 3,728.
c) 3,788.
d) 3,888.
e) 3,968.

6

22. Juliano, professor de Matemática do Ensino
Médio, mantém um banco de dados com as notas
dos seus alunos. Após a avaliação da 1ª unidade,
construiu as Tabelas abaixo, referentes à
distribuição das notas obtidas pelas turmas A e B
do 3º ano.

Aberta a temporada de negociações, as
conversas do clube correram bem com todos os 5
jogadores. Entretanto, o clube tinha capacidade
para contratar apenas um deles. Com a decisão
em suas mãos, o técnico optou por aquele com a
melhor média de gols. Qual jogador foi
contratado?
a) Jogador A.
b) Jogador B.
c) Jogador C.
d) Jogador D.
e) Jogador E.
24. Preocupada com o hábito de leitura na escola
onde trabalha, uma bibliotecária aplicou uma
pesquisa, num grupo de 200 estudantes
escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade
de livros que cada aluno havia solicitado por
empréstimo no primeiro semestre de 2015. Os
dados coletados na pesquisa estão apresentados
na tabela a seguir:
Livros Emprestados por Aluno
Número de
Número de
Livros
Alunos

Ao calcular a média das notas de cada turma,
para motivar, Juliano decidiu sortear um livro
entre os alunos da turma que obteve a maior
média. A média da turma que teve o aluno
sorteado foi:
a) 63,0.
b) 59,5.
c) 64,5.
d) 58,0.
e) 60,0.
23. Para início da temporada 2015, o técnico de
um time de futebol estava à procura de um
atacante. Por isso, pesquisou a respeito de 5
jogadores diferentes. A tabela a seguir mostra o
número de gols feitos por esses jogadores nos
três anos anteriores.

3
2
1
0

Total

90
55
30
25
200

Para esses dados, a média, a moda e a
mediana são respectivamente:
a) 1,50; 2,00; 3,00
b) 1,50; 3,50; 2,00
c) 1,50, 3,00; 3,00
d) 2,05; 3,00; 2,00
e) 2,05; 3,00; 3,00
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25. A matemática é vista de várias formas no
nosso dia-dia, inclusive na arte como na
exposição de forma virtual no Museu do Amanhã,
chamada de “A Beleza da Matemática”. Nessa
exposição, o belo é celebrado como simetria
matemática, como exemplificado na imagem a
seguir.

26. Uma indústria produz dois produtos, A e B, e
os comercializa com preços diferentes. Uma rede
de supermercado fez dois pedidos com prazos de
entrega diferentes. O primeiro pedido consiste de
500 unidades do produto A e 300 unidades do
produto B, e o valor total dessa encomenda é de
R$ 1350,00. Já no segundo pedido se faz uma
encomenda de 400 unidades de A e 400
unidades de B, resultando num valor de R4
1400,00. Qual é o preço praticado pela indústria
por unidade do produto A?
a) R$ 1,40
b) R$ 1,50
c) R$ 1,90
d) R$ 2,00
e) R$ 3,00

Usando o conceito de simetria aplicado ao
plano cartesiano, temos dois pontos distintos P e
Q simétricos em relação a uma reta r se as
seguintes condições forem simultaneamente
atendidas:
I. a distância de P a r é igual à distância de Q a r
II. a reta que contém P e Q é perpendicular à reta
r.
Suponha que, no plano que contém a imagem
da borboleta, o eixo de simetria r seja dado pela
equação de reta y + x = 2. Se P = (-2,0) é um
ponto desse plano, assinale a alternativa que
apresenta, corretamente, o ponto simétrico a P
em relação à reta r.
a) (0,2)
b) (2,0)
c) (2,2)
d) (2,4)
e) (4,2)

27. Maria Eduarda Piau não se recorda da senha
que definiu no computador. Sabe apenas que é
constituída por cinco letras seguidas, com pelo
menos uma consoante. Se considerarmos o
alfabeto como constituído de 26 letras e sem
diferença no uso de maiúsculas e minúsculas,
quantos códigos dessa forma é possível compor?
a) 265
b) 265 . 215
c) 265 − 55
d) 26. 54
e) 55
28. O auditório do Colégio Nossa Senhora de
Fátima dispõe de 7 portas, que podem ser
utilizadas tanto para a entrada como para a
saída. De quantos modos distintos uma pessoa
que se encontra fora do auditório pode entrar e
sair dele, utilizando como porta de saída uma
porta diferente da que utilizou para entrar?
a) 49
b) 42
c) 35
d) 28
e) 20
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29. Everton Ribeiro convidou para sua festa 270
pessoas. Todos os convidados compareceram e
colocaram sua data de aniversário em um livro.
Everton Ribeiro propôs o seguinte desafio para
os convidados: “Entre todos que colocaram a
data de nascimento, quantos, no mínimo,
nasceram no mesmo mês”? Um dos convidados
respondeu prontamente e acertou. O valor
encontrado pelo convidado foi:
a) 20
b) 21
c) 22
d) 23
e) 24
30. Uma urna possui um total de cinco bolas,
sendo 2 pretas e 3 vermelhas. Qual a
probabilidade de que três bolas, uma preta e
duas vermelhas, sejam retiradas uma após a
outra?
a) 60%
b) 50%
c) 40 %
d) 30%
e) 20%
31. Um estudante da Rede Sacramentinas –
Colégio São Carlos prestou vestibular para os
cursos de medicina e direito. Suponha que, para
o curso de direito, a probabilidade de que ele seja
aprovado é de 40%, enquanto que para o curso
de medicina, pelo fato de a prova ter sido mais
difícil, a probabilidade de sua aprovação cai para
30%. Nessas condições, a probabilidade de que
esse estudante seja aprovado em pelo menos um
dos cursos é de:

Com cuidado, ele colocou o castelo dentro do
aquário e percebeu que o nível da água subiu 10
cm. Lembrando-se de suas aulas de Matemática,
ele resolveu calcular o volume de castelo. Depois
de efetuados os cálculos, ele percebeu que o
volume do castelo era, em dm³:
a) 0,105
b) 1,05
c) 10,5
d) 105
e) 1050
33. Anne é uma confeiteira renomada na cidade
onde mora. Herdou de sua mãe, Norma, uma
receita de brigadeiro que faz o maior sucesso. Os
ingredientes da receita enchem uma panela, de
forma cilíndrica, com 22,5 cm de altura e 40 cm
de diâmetro. Para inovar e atrair mais clientes,
em vez de vender os brigadeiros na forma de
bolinhas, decidiu fazê-los na forma de cones.
Para isso, utiliza forminhas cônicas de 10 cm de
altura e raio de 1,5 cm. A cada receita produzida,
a quantidade de cones de brigadeiro que Anne
consegue obter é:
a) 1000
b) 1100
c) 1200
d) 1300
e) 1400
34. Uma mesa de passar roupa possui pernas
articuladas AB e CD, conforme indica a figura.
Sabe-se que AB  CD  1m, e que M é ponto
médio dos segmentos coplanares AB e CD.
Quando a mesa está armada, o tampo fica
paralelo ao plano do chão e a medida do ângulo
ˆ é 60.
AMC

a) 12%
b) 18%
c) 28%
d) 58%
e) 66%

32. Laís pediu ao seu pai, o Sr. Aderbal, para
montar um aquário em seu quarto. Os dois foram
a uma loja especializada e compraram os
equipamentos necessários. As dimensões do
aquário eram 1,5 metro de comprimento, 0,7
metro de largura e 0,7 metro de altura. Depois
que o aquário estava com água, o Sr. Aderbal
percebeu que tinha se esquecido de colocar um
castelo de pedra para enfeite.
9

Considerando-se desprezíveis as medidas dos
pés e da espessura do tampo e adotando
3  1,7, a altura do tampo dessa mesa armada
em relação ao plano do chão, em centímetros,
está entre
a) 96 e 99.
b) 84 e 87.
c) 80 e 83.
d) 92 e 95.
e) 88 e 91.
35. A erosão é o processo de desgaste,
transporte e sedimentação das rochas e,
principalmente, dos solos. Ela pode ocorrer por
ação de fenômenos da natureza ou do ser
humano.
A imagem mostra uma fenda no solo, proveniente
de erosão.

Sabendo-se que BC  5 m, CD  3 m, DF  2 m
e ED  4,5 m, então, a distância entre os pontos
A e B é, em metros,
a) 6,25.
b) 6,50.
c) 6,75.
d) 7,25.
e) 7,75.

36. Quando os meteorologistas dizem que a
precipitação da chuva foi de 1mm, significa que
houve uma precipitação suficiente para que a
coluna de água contida em um recipiente que não
se afunila como, por exemplo, um paralelepípedo
reto-retângulo, subisse 1mm. Essa precipitação,
se ocorrida sobre uma área de 1m2, corresponde
a 1 litro de água.
O esquema representa o sistema de captação de
água da chuva que cai perpendicularmente à
superfície retangular plana e horizontal da laje de
uma casa, com medidas 8 m por 10 m. Nesse
sistema, o tanque usado para armazenar apenas
a água captada da laje tem a forma de
paralelepípedo reto-retângulo, com medidas
internas indicadas na figura.

Para determinar a distância entre os pontos A
e B da fenda, pode-se utilizar o modelo
matemático da figura.

Estando o tanque de armazenamento
inicialmente vazio, uma precipitação de 10 mm no
local onde se encontra a laje da casa preencherá
Na figura, tem-se:
- os triângulos AFC e EFD;
- o ponto E pertencente ao segmento AF;
- o ponto D pertencente ao segmento CF;
- os pontos C, D e F pertencentes ao terreno
plano que margeia a borda da fenda; e
- as retas AC e ED que são paralelas entre si.

a) 40% da capacidade total do tanque.
b) 60% da capacidade total do tanque.
c) 20% da capacidade total do tanque.
d) 10% da capacidade total do tanque.
e) 80% da capacidade total do tanque.
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37. O trato respiratório de uma pessoa é
composto de várias partes, dentre elas os
alvéolos pulmonares, pequeninos sacos de ar
onde ocorre a troca de oxigênio por gás
carbônico. Vamos supor que cada alvéolo tem
forma esférica e que, num adulto, o diâmetro
médio de um alvéolo seja, aproximadamente,
0,02 cm. Se o volume total dos alvéolos de um
adulto é igual a 1 618 cm3, o número aproximado
de alvéolos dessa pessoa, considerando π = 3, é:

39. Um animal, submetido à ação de uma droga
experimental, teve sua massa corporal registrada
nos sete primeiros meses de vida. Os sete pontos
destacados no gráfico mostram esses registros e
a reta indica a tendência de evolução da massa
corporal em animais que não tenham sido
submetidos à ação da droga experimental. Sabese que houve correlação perfeita entre os
registros coletados no experimento e a reta
apenas no 1º e no 3º mês.

a) 1 618 × 103.
b) 1 618 × 104.
c) 5 393 × 102.
d) 4 045 × 104.
e) 4 045 × 105.
38. Dado o gráfico abaixo:

Se a massa registrada no 6º mês do
experimento foi 210 gramas inferior à tendência
de evolução da massa em animais não
submetidos à droga experimental, o valor dessa
massa registrada é igual a
a) 3,47 kg.
b) 3,27 kg.
c) 3,31 kg.
d) 3,35 kg.
e) 3,29 kg.
Assinale a alternativa verdadeira:
a) as raízes são: -1, 0, 2 e 5.
b) a função é crescente para valores
menores que zero.
c) a função é decrescente para valores
maiores que zero.
d) a função é crescente para valores de x
2 e 5.
e) a função é crescente para valores de x
0 e 2.

de x
de x
entre

40. O corte transversal de um túnel, de pista
única, em que a base tem 20 m de largura e a
altura máxima é de 8 m, tem o formato de um
arco de parábola, conforme representado na
ilustração e no gráfico a seguir, sendo V o
vértice da parábola.

entre
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Um caminhão, cujo formato do corte
transversal de sua carroceria é um retângulo, tem
altura do chão até seu ponto mais alto igual a
6 m. O ponto mais alto desse caminhão está em
sua carroceria. Para que ele consiga passar no
túnel, a maior largura possível para a carroceria
do caminhão, dentre as opções abaixo, em
metros, é
a) 6
b) 8
c) 11
d) 12
e) 15

41. Um fotógrafo cobra, pelo serviço de edição de
fotos, um valor fixo de R$ 10,00, mais R$ 0,50
por foto a ser editada em cada pedido. Por
exemplo: um cliente que pretende editar 12 fotos
gastará: 10 +(12.0,5). Sabendo que esse
fotógrafo admite no máximo 5 pedidos por dia e
que cada pedido deve contemplar a edição de, no
máximo, 30 fotos, o maior valor que pode
arrecadar em uma semana (7 dias) é:
a) R$ 125,00
b) R$ 200,00
c) R$ 625,00
d) R$ 700,00
e) R$ 875,00
42. Uma central de acolhimento de animais tem
capacidade para abrigar, no máximo, 220
animais. A análise de fluxos anteriores permite
prever que após t dias do início do período de
férias o total F(t) de animais resgatados pela
central é dado por F(t) = 8t + 40. Uma
modelagem que relaciona o total R(t) de animais
acolhidos que são encaminhados a lares
permanentes após t dias do início do período de
férias é dada por R(t) = 2t + 60. Segundo as
relações apresentadas, do início das férias até
que a central não possa mais acolher animais,
por ter atingido sua capacidade máxima, terão se
passado:
a) 12 dias
b) 22,5 dias
c) 40 dias
d) 80 dias
e) 220 dias

43. A reprodução de bactérias assim como o
contágio por bactérias ou vírus se dá de forma
exponencial. Logo esse crescimento se dá em
uma curva ascendente. Em um experimento em
laboratório o aumento do número de bactérias em
função do tempo foi observado e posto em
função matemática.
Em um mesmo instante
colocam-se 5 bactérias de um certo tipo em um
recipiente e 5 bactérias de um segundo tipo em
outro recipiente. Representando por f(t) a
quantidade de bactérias do primeiro tipo e por g(t)
a do segundo tipo, t minutos após o início do
experimento, observa-se que f(t) = 9t + 4 e
g(t) = 5 x 3t.
Após iniciado o experimento, as quantidades
de bactérias nos dois recipientes voltam a se
igualar quando em ambos recipientes existirem
quantas bactérias?
a) 7
b) 8
c) 10
d) 12
e) 20
44. Em 2014 os professores do ensino médio da
Sacramentinas de Senhor do Bonfim decidiram
disputar partidas de CS: GO. Ao final do
decorrente ano, foram contabilizadas todas as
partidas, e o vencedor geral claro, foi o Prof. Y.
Cansados das derrotas frequentes, alguns profs.
adotaram medidas para tentar sobrepor a
soberania do Y nos anos seguintes. Um deles foi
o prof. João Grassi, que apostou no grande
investimento em SKINS, “Se não sou o mais
vitorioso, serei, com certeza, o mais estiloso”
dizia ele. O gráfico abaixo mostra o
comportamento do investimento feito por João
em função dos anos. Observando o gráfico e
considerando 2015 como ano 1, 2016 como ano
2 e assim sucessivamente, qual foi o valor
investido pelo prof. João Grassi em milhares de
reais no ano de 2018?
a) 8,4
b) 10,2
c) 11,2
d) 12,5
e) 14

Obs: Dizem as más línguas que João comprou até
uma AWP sabedoria do dragão.
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45. A Baldwin Street, na Nova Zelândia, é a rua
mais inclinada do mundo, tendo, em sua parte
mais inclinada, um ângulo de 19º em relação ao
eixo
horizontal
e
comprimento
de
aproximadamente 350 metros. Um turista sai do
nível mais baixo da Baldwin Street em direção ao
nível mais alto e percorre 310 m na parte mais
inclinada da rua.
Dados:
𝑠𝑒𝑛19° = 0,32; 𝑐𝑜𝑠19° = 0,94 𝑒 𝑡𝑔19° = 0,34.
O deslocamento vertical que esse turista ainda
precisa superar para chegar ao final desse trecho
é de aproximadamente:
a) 12,8 m
b) 13,6 m
c) 37,6 m
d) 99,2 m
e) 105,4 m
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GABARITO DE MATEMÁTICA:
01. E
02. A
03. B
04. E
05. C
06. C
07. C
08. A
09. E
10. E
11. D
12. D
13. A
14. E
15. C
16. B
17. D
18. B
19. B
20. B
21. E
22. A
23. E
24. D
25. D
26. B
27. C
28. B
29. D
30. A
31. D
32. D
33. C
34. B
35. A
36. C
37. E
38. E
39. E
40. B
41. E
42. C
43. E
44. B
45. A
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