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Em um concurso de televisão, apresentam-se ao participante 3 fichas voltadas para baixo, estando representada em cada uma delas as 
letras T, V e E. As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer. O participante deve ordenar as fichas ao seu gosto, mantendo 
as letras voltadas para baixo, tentando obter a sigla TVE. Ao desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta ganhará um 
prêmio de R$ 200,00. 
 
01) A probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a: 

(A) 0 
(B) 1/3 
(C) 1/4 
(D) 1/2 
(E) 1/6 
 
02) A probabilidade de o concorrente ganhar exatamente o valor de R$400,00 é igual a: 

(A) 0 
(B) 1/3 
(C) 1/2 
(D) 2/3 
(E) 1/6 
 
03) Uma escola de ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na 1

a
, 2

a
 ou 3

a
 série. 32% dos alunos são homens e 40% 

dos homens estão na 1
a
 série. 20% dos alunos matriculados estão na 3

a
 série, sendo 10 alunos homens. Dentre os alunos da 2

a
 

série, o número de mulheres é igual ao número de homens. 

A tabela abaixo pode ser preenchida com as informações dadas: 
 

 1
a
 2

a
 3

a
 Total 

Mulher a b c a+b+c 

Homem d e f d+e+f 

Total 
a+d b+e c+f 250 

 
O valor de a é: 
 

(A) 10 
(B) 48 
(C) 92 
(D) 102 
(E) 120 
 
Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de 
alguns canais de televisão, entre 20h e 21h, durante uma determinada  noite. 
 
Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras ao lado: 
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04) O número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de: 

(A) 100 
(B) 135 
(C) 150 
(D) 200 
(E) 220 
 
05) A percentagem de entrevistados que declararam estar assistindo à TvB é aproximadamente igual a: 

(A) 15% 
(B) 20% 
(C) 22% 
(D) 27% 
(E) 30% 
 
06) Vinte anos depois da formatura, cinco colegas de turma decidem organizar uma confraternização. Para marcar o dia e o local da 

confraternização, precisam comunicar-se por telefone. Cada um conhece o telefone de alguns colegas e desconhece o de outros. 

No quadro abaixo, o número 1 indica que o colega da linha correspondente conhece o telefone do colega da coluna 

correspondente; o número 0 indica que o colega da linha não conhece o telefone do colega da coluna. Exemplo: Beto sabe o 

telefone do Dino que não conhece o telefone do Aldo. 

Aldo Beto Carlos Dino Ênio

Aldo 1 1 0 1 0

Beto 0 1 0 1 0

Carlos 1 0 1 1 0

Dino 0 0 0 1 1

Ênio 1 1 1 1 1
 

O número mínimo de telefonemas que Aldo deve fazer para se comunicar com Carlos é: 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 
07) Para convencer a população local da ineficiência da Companhia Telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político 

publicou no jornal local o gráfico I, abaixo representado. A Companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico II, onde 

pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram instaladas, 

efetivamente, 200 novas linhas telefônicas. 
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Ordenação Nº de votantes 

A B C 10 

A C B 04 

B A C 02 

B C A 07 

C A B 03 

C B A 07 

Total de Votantes 33 
 

 

Analisando os gráficos, pode-se concluir que 
 
(A) o gráfico II representa um crescimento real maior do que o do gráfico I. 
(B) o gráfico I apresenta o crescimento real, sendo o II incorreto. 
(C) o gráfico II apresenta o crescimento real, sendo o gráfico I incorreto. 
(D) a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. 
(E) os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. 
 
08) Imagine uma eleição envolvendo 3 candidatos A, B, C  e 33 eleitores 

(votantes). Cada eleitor vota fazendo uma ordenação dos três candidatos. Os 

resultados são os seguintes: 

A primeira linha do quadro descreve que 10 eleitores escolheram A em 1º 
lugar, B em 2º lugar, C em 3º lugar e assim por diante. 
Considere o sistema de eleição no qual cada candidato ganha 3 pontos quando é 
escolhido em 1º lugar, 2 pontos quando é escolhido em 2º lugar e 1 ponto se é 
escolhido em 3º lugar. O candidato que acumular mais pontos é eleito. Nesse 
caso, 

(A) A é eleito com 66 pontos. 
(B) A é eleito com 68 pontos. 
(C) B é eleito com 68 pontos. 
(D) B é eleito com 70 pontos. 
(E) C é eleito com 68 pontos. 
 
José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de 

Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no 

marco inicial da rodovia, onde chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1 

hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo 

outro, combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro, no 

máximo, meia hora; após esse tempo, seguirá viagem sozinho. 

Chamando de x o horário de chegada de José e de y o horário de chegada de Antônio, e 
representando os pares (x;y) em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR ao 
lado indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par (x;y): 
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09) Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento “José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no 

mesmo horário” corresponde 

(A) à diagonal OQ. 
(B) à diagonal PR. 
(C) ao lado PQ. 
(D) ao lado QR. 
(E) ao lado OR. 

 
10) Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que y – x 

 21   ou  que  x – y  21 . 

 
De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances de José e Antônio 
viajarem juntos são de: 
 

(A)     0% 
(B)   25% 
(C)   50% 
(D)   75% 
(E) 100% 
 
11) Assim como na relação entre o perfil de um corte de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de 

figuras planas em torno de um eixo. Girando-se as figuras abaixo em torno da haste indicada obtêm-se os sólidos de revolução 

que estão na coluna da direita. 

 
A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é: 

(A) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. 
(B) 1B, 2C, 3D, 4E, 5A. 
(C) 1B, 2D, 3E, 4A, 5C. 
(D) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C. 
(E) 1D, 2E, 3B, 4C, 5A. 
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O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é 

responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar, e pelo ciclo do carbono que ocorre através da fotossíntese dos 

vegetais, da decomposição e da  respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. 

 

Proveniente do Sol

200 bilhões de MW

Aquecimento do solo Aquecimento do arEvaporação da água Absorção pelas plantas

Energia Potencial (chuvas) Petróleo, gás e carvão

Usinas hidroelétricas

100 000 MW

Usinas termoelétricas

400 000 MW

Eletricidade

500 000 MW

 
 
 

12) De acordo com o diagrama, a humanidade aproveita, na forma de energia elétrica, uma fração da energia recebida como 

radiação solar, correspondente a:  

(A) 4 10
-9

  
(B) 2,5 10

-6
 

(C) 4 10
-4  

 
(D) 2,5 10

-3
  

(E) 4 10
-2

 
 
Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a 
velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam 
em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade 
permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a 
elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua 
velocidade aproximada. 
 
13) A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de: 

(A) 35 km/h 
(B) 44 km/h 
(C) 55 km/h 
(D) 76 km/h 
(E) 85 km/h 
 
 
 
 



 

 

                 NDMAT – Núcleo de Desenvolvimentos Matemáticos                                      Profº Eliton Mendes 

 

ndmat.wordpress.com     Pág 6 
 

14) Um apostador tem três opções para participar de certa modalidade de jogo, que consiste no sorteio aleatório de um número 

dentre dez. 

1
a
 opção: comprar três números para um único sorteio. 

2
a
 opção: comprar dois números para um sorteio e um número para um segundo sorteio.  

3
a
 opção:  comprar um número para cada sorteio, num total de três sorteios. 

 
Se X, Y, Z representam as probabilidades de o apostador ganhar algum prêmio, escolhendo, respectivamente, a 1

a
, a 2

a
 ou a 3

a
 opções, 

é correto afirmar que: 
(A) X < Y < Z. 
(B) X = Y = Z. 
(C) X >Y = Z. 
(D) X = Y > Z. 
(E) X > Y > Z. 
 
15) Escolhendo a 2

a
 opção, a probabilidade de o apostador não ganhar em qualquer dos sorteios é igual a: 

(A) 90%. 
(B) 81%. 
(C) 72%. 
(D) 70%. 
(E) 65%. 
 
Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de 
pessoas desse público que conhecem o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em 
outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e x o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se: 
R(x) = k.x.(P-x), onde k é uma constante positiva característica do boato. 

16) O gráfico cartesiano que melhor representa a função R(x), para x real, é:  

(A) 

 

(B) 

 
(C) 

 

(D) 

 
(E) 
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17) Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44.000 pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá 

quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a: 

(A) 11.000. 
(B) 22.000. 
(C) 33.000. 
(D) 38.000. 
(E) 44.000. 
 
 

No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo, em 
cerca de 50%, a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos 
vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de 
algumas marcas de água mineral que contêm flúor. O excesso de flúor - fluorose - nos dentes pode ocasionar desde efeitos estéticos até 
defeitos estruturais graves. 

Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos como em outras, abastecidas 
por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. 

(Adaptado da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD, vol. 53, nº.1, jan./fev. 1999) 
 

18) Determinada Estação trata cerca de 30.000 litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de 

fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligrama por litro de água. 

A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança, no volume de água tratada em uma hora, 
nessa Estação, é:  

(A) 1,5 kg. 
(B) 4,5 kg. 
(C) 96 kg. 
(D) 124 kg. 
(E) 162 kg. 

 
19) O esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. 

 

 
Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar, em toneladas, que teve de 
ser colhida para esse fim foi aproximadamente 

(A) 1,7 x 10
8
  

(B) 1,2 x 10
9
 

(C) 1,7 x 10
9
 

(D) 1,2 x 10
10

 
(E) 7,0 x 10

10
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20) O Brasil, em 1997, com cerca de 160 X 10
6
 habitantes, apresentou um consumo de energia da ordem de 250.000 TEP (tonelada 

equivalente de petróleo), proveniente de diversas fontes primárias. 
O grupo com renda familiar de mais de vinte salários mínimos representa 5% da população brasileira e utiliza cerca de 10% da 
energia total consumida no país. 
O grupo com renda familiar de até três salários mínimos representa 50% da população e consome 30% do total de energia. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que o consumo médio de energia para um indivíduo do grupo de renda superior 
é x vezes maior do que para um indivíduo do grupo de renda inferior. O valor aproximado de x é: 

(A) 2,1 
(B) 3,3. 
(C) 6,3. 
(D) 10,5. 
(E) 12,7. 

 
21) Uma empresa de alimentos imprimiu em suas embalagens um cartão de apostas do seguinte tipo: 

 
Cada cartão de apostas possui 7 figuras de bolas de futebol e 8 sinais de “X” distribuídos entre os 15 espaços possíveis, de tal 
forma que a probabilidade de um cliente ganhar o prêmio nunca seja igual a zero. 
Em determinado cartão existem duas bolas na linha 4 e duas bolas na linha 5. Com esse cartão, a probabilidade de o cliente  
ganhar o prêmio é 

(A) 1/27. 
(B) 1/36.  
(C) 1/54.  
(D) 1/72.   
(E) 1/108. 
 
22) Um fabricante de brinquedos recebeu o projeto de uma caixa que deverá conter cinco pequenos sólidos, colocados na caixa por 

uma abertura em sua tampa. A figura representa a planificação da caixa, com as medidas dadas em centímetros. 

 
Os sólidos são fabricados nas formas de 

I. um cone reto de altura 1 cm e raio da base 1,5 cm. 

II. um cubo de aresta 2 cm. 

III. uma esfera de raio 1,5 cm. 

IV. um paralelepípedo retangular reto, de dimensões 2 cm, 3 cm e 4 cm. 



 

 

                 NDMAT – Núcleo de Desenvolvimentos Matemáticos                                      Profº Eliton Mendes 

 

ndmat.wordpress.com     Pág 9 
 

V. um cilindro reto de altura 3 cm e raio da base 1 cm. 

O fabricante não aceitou o projeto, pois percebeu que, pela abertura dessa caixa, só poderia colocar os sólidos dos tipos 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e V. 
(C) I, II, IV e V. 
(D) II, III, IV e V. 
(E) III, IV e V. 
 
23) A pesca não predatória pressupõe que cada peixe retirado de seu hábitat já tenha procriado, pelo menos uma vez. Para algumas 

espécies, isso ocorre depois dos peixes apresentarem a máxima variação anual de seu peso. O controle de pesca no Pantanal é 
feito com base no peso de cada espécie.  A tabela fornece o peso do pacu, uma dessas espécies, em cada ano.  

Idade (anos) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Peso (kg) 1,1 1,7 2,6 3,9 5,1 6,1 7 7,8 8,5 8,9 9,1 9,3 9,4 

 
Considerando esses dados, a pesca do pacu deve ser autorizada para espécimes com peso de, no mínimo,  
 

(A) 4 kg.  
(B) 5 kg. 
(C) 7 kg. 
(D) 9 kg. 
(E) 11 kg. 
 
24) O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância como a maratona 

(42,2 km), a meia-maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais 
perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no 
gráfico: 

 
 
Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 kg e com altura igual a 1,59m, que tenha corrido uma 
meia-maratona, pode estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo na prova em 
 

(A) 0,32 minuto. 

(B) 0,67 minuto. 

(C) 1,60 minuto. 

(D) 2,68 minutos. 

(E) 3,35 minutos. 
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25) Um estudo realizado com 100 indivíduos que abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos X, Y ou Z mostrou que: 

 
Se um dos postos encerrar suas atividades, e os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é 
possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertencerá a 
 

(A) X. 
(B) Y. 
(C) Z. 
(D) X ou Y. 
(E) Y ou Z. 

 
26) O código de barras, contido na maior parte dos produtos industrializados, 

consiste num conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com cor 
escura ou não. Quando um leitor óptico passa sobre essas barras, a leitura de 
uma barra clara é convertida no número 0 e a de uma barra escura, no 
número 1. Observe abaixo um exemplo simplificado de um código em um 
sistema de código com 20 barras. 
 
Se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita irá ler: 01011010111010110001 
Se o leitor óptico for passado da direita para a esquerda irá ler: 10001101011101011010 
 
No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se levar em consideração 
que alguns códigos podem ter leitura da esquerda para a direita igual à da direita para a esquerda, como o código 
00000000111100000000, no sistema descrito acima. 
 
Em um sistema de códigos que utilize apenas cinco barras, a quantidade de códigos com leitura da esquerda para a direita igual à 
da direita para a esquerda, desconsiderando-se todas as barras claras ou todas as escuras, é 
 

(A) 14 

(B) 12 

(C) 8 

(D) 6 

(E) 4 

Existem muitas diferenças entre as culturas cristã e islâmica. Uma das principais diz respeito ao Calendário. Enquanto o Calendário 
Cristão (Gregoriano) considera um ano como o período correspondente ao movimento de translação da Terra em torno do Sol – 
aproximadamente 365 dias, o Calendário Muçulmano se baseia nos movimentos de translação da Lua em torno da Terra – 
aproximadamente 12 por ano, o que corresponde a anos intercalados de 254 e 255 dias. 

 
27) Considerando que o Calendário Muçulmano teve início em 622 da era cristã e que cada 33 anos muçulmanos correspondem a 32 

anos cristãos, é possível estabelecer uma correspondência aproximada de anos entre os dois calendários, dada por: 
(C = Anos Cristãos e M = Anos Muçulmanos) 
 

(A) C = M + 622 – (M/33). 
(B) C = M – 622 + (C - 622/32).  
(C) C = M – 622 – (M/33).  
(D) C = M – 622 + (C - 622/33).   
(E) C = M + 622 – (M/32). 
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28) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e em pontos diametralmente opostos no globo 
terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 
km/h, descontando as paradas de escala, chega a Cingapura em aproximadamente 
 

(A) 16 horas.  
(B) 20 horas. 
(C) 25 horas. 
(D) 32 horas. 
(E) 36 horas. 

 
29) A eficiência de anúncios num painel eletrônico localizado em uma certa avenida movimentada foi avaliada por uma empresa. Os 

resultados mostraram que, em média: 

– passam, por dia, 30000 motoristas em frente ao painel eletrônico; 
– 40% dos motoristas que passam observam o painel; 
– um mesmo motorista passa três vezes por semana pelo local. 

 
Segundo os dados acima, se um anúncio de um produto ficar exposto durante sete dias nesse painel, é esperado que o número 
mínimo de motoristas diferentes que terão observado o painel seja: 

(A) 15000 
(B) 28000 
(C) 42000 
(D) 71000 
(E) 84000 
 
30) Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado “Mineirinho”, conseguiu realizar a manobra 

denominada “900”, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A 
denominação “900” refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, 
corresponde a 

(A) uma volta completa. 
(B) uma volta e meia. 
(C) duas voltas completas. 
(D) duas voltas e meia. 
(E) cinco voltas completas. 
 
31)  

 

VENDEDORES JOVENS 

Fábrica de LONAS – Vendas no Atacado 

10 vagas para estudantes, 18 a 20 anos, sem experiência. 

Salário: R$ 300,00 fixo + comissão de R$ 0,50 por m
2 

vendido. 

Contato: 0xx97-43421167 ou atacadista@lonaboa.com.br 

 

 
Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser 

resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se vendessem 500 m de tecido com largura de 1,40 m, e no 

segundo mês, se vendessem o dobro. Foram bem sucedidos os jovens que responderam, respectivamente, 
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(A) R$ 300,00 e R$ 500,00. 
(B) R$ 550,00 e R$ 850,00. 
(C) R$ 650,00 e R$ 1000,00. 
(D) R$ 650,00 e R$ 1300,00. 
(E) R$ 950,00 e R$ 1900,00. 
 
32) Em quase todo o Brasil existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor 

correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez a 
funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários 
clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota 
dos clientes fosse multiplicado por  
 

(A) 0,54. 
(B) 0,65. 
(C) 0,70. 
(D) 1,28. 
(E) 1,42. 

 
33) No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia 

de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e 
amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme a 
figura.  
O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a palmeira, nas 
cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de 
contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é 
 

(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 
(E) 10. 

 
34) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo.  Pense na 

situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. 

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 KWh é de R$ 0,40, 
o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, é de 
aproximadamente 
(A) R$ 135.  
(B) R$ 165. 
(C) R$ 190.  
(D) R$ 210. 
(E) R$ 230. 
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35) As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 

10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias 
delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, 
de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico 
abaixo.  Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-
alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido 
um(a) filho(a) único(a) é 
 

(A) 1/3. 
(B) 1/4.  
(C) 7/15.  
(D) 7/23.  
(E) 7/25. 

 
36) Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma 

altura e o mesmo diâmetro da boca.  Neles são colocados líquido até 
a metade de sua altura, conforme indicado nas figuras.  
Representando por V1, V2 e V3 o volume de líquido em cada um dos 
recipientes, tem-se 
 

(A) V1 = V2 = V3  
(B) V1 < V3 < V2  
(C) V1 = V3 < V2  
(D) V3 < V1 < V2  
(E) V1 < V2 = V3 

 
37) Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 

20 cm x 10 cm (conforme ilustram as figuras abaixo). Unindo dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã forma 
cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. 

 
Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo I, em 
relação ao custo da vela do tipo II, será  

 
(A) o triplo.  
(B) o dobro.  
(C) igual.  
(D) a metade.  
(E) a terça parte. 
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38) Eclusa e um canal que, construído em aguas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de 
embarcações. No esquema abaixo, esta representada a descida de uma embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível 
mais alto do rio Paraná ate o nível da jusante. 

 
A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 m e largura igual a 17 m. A vazão aproximada da agua durante o 
esvaziamento da câmara e de 4.200 m

3
 por minuto.  Assim, para descer do nível mais alto ate o nível da jusante, uma 

embarcação leva cerca de 
 
(A) 2 minutos. 
(B) 5 minutos. 
(C) 11 minutos. 
(D) 16 minutos. 
(E) 21 minutos. 

 
39) Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. 

 
Deseja-se realizar um estudo comparativo entre três dessas espécies de mamíferos — uma do grupo Cetáceos, outra do grupo 
Primatas e a terceira do grupo Roedores.  O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para 
esse estudo é igual a 

 
(A) 1.320. 
(B) 2.090. 
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(C) 5.845. 
(D) 6.600. 
(E) 7.245. 

 
40) O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, 

mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira 
ameaçadas de extinção. 

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no 
gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a 

 
(A) 465. 
(B) 493. 
(C) 498. 
(D) 538. 
(E) 699. 

 
 

Álcool, crescimento e pobreza 
 

O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Nos anos 80, esse trabalhador cortava 
cinco toneladas de cana por dia.  A mecanização da colheita o obrigou a ser mais produtivo.  O corta-cana derruba agora oito toneladas 
por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. Usa roupas mal-ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para 
que não seja lanhado pelas folhas da planta. O excesso de trabalho causa a birola: tontura, desmaio, cãibra, convulsão. A fim de aguentar 
dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes 
por exaustão nos canaviais.  O setor da cana produz hoje uns 3,5% do PIB. Exporta US$ 8 bilhões. Gera toda a energia elétrica que 
consome e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e 
equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool. As pesquisas, privada e pública, na área agrícola (cana, laranja, eucalipto etc.) 
desenvolvem a bioquímica e a genética no país. 

Folha de S. Paulo, 11/3/2007 (com adaptações). 
 

41) Considere-se que cada tonelada de cana-de-açúcar permita a produção de 100 litros de álcool combustível, vendido nos postos 
de abastecimento a R$ 1,20 o litro.  Para que um corta-cana pudesse, com o que ganha nessa atividade, comprar o álcool 
produzido a partir das oito toneladas de cana resultantes de um dia de trabalho, ele teria de trabalhar durante 
 

(A) 3 dias. 
(B) 18 dias. 
(C) 30 dias. 
(D) 48 dias. 
(E) 60 dias. 

 
42) A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera, causa alteração do 

clima e contribui para o aumento de doenças respiratórias. A tabela abaixo apresenta números relativos a pacientes internados 
em um hospital no período da queima da cana. 
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Escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados pelas queimadas, a 
probabilidade de que ele seja uma criança é igual a  

 
(A) 0,26, o que sugere a necessidade de implementação de medidas que reforcem a atenção ao idoso internado com problemas 

respiratórios.  
(B) 0,50, o que comprova ser de grau médio a gravidade dos problemas respiratórios que atingem a população nas regiões das 

queimadas.  
(C) 0,63, o que mostra que nenhum aspecto relativo à saúde infantil pode ser negligenciado.  
(D) 0,67, o que indica a necessidade de campanhas de conscientização que objetivem a eliminação das queimadas.  
(E) 0,75, o que sugere a necessidade de que, em áreas atingidas pelos efeitos das queimadas, o atendimento hospitalar no setor de 

pediatria seja reforçado. 
 

43) A figura ao lado mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 6 m de 
altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer, por um dia, 
900 casas cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Suponha que, um certo dia, após uma 
campanha de conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse 
reservatório tenham feito economia de 10% no consumo de água. Nessa situação, 
 

(A) a quantidade de água economizada foi de 4,5 m
3
.  

(B) a altura do nível da água que sobrou no reservatório, no final do dia, foi igual a 60 cm.  
(C) a quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer, no máximo, 90 casas cujo consumo 

diário fosse de 450 litros.   
(D) os moradores dessas casas economizariam mais de R$ 200,00, se o custo de 1 m

3
 de água para o 

consumidor fosse igual a R$ 2,50.   
(E) um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, teria 

água suficiente para abastecer todas as casas. 
 
44) Em uma padaria, há dois tipos de forma de bolo, formas 1 e 2, como mostra a figura abaixo. 

 
 

Sejam L o lado da base da forma quadrada, r o raio da base da forma redonda, A1 e A2 as áreas das bases das formas 1 e 2, e V1 e 
V2 os seus volumes, respectivamente.  Se as formas têm a mesma altura h, para que elas comportem a mesma quantidade de 
massa de bolo, qual é a relação entre r e L? 
 

(A) L = r 
(B) L = 2r 
(C) L = r 

(D) L = r√  
(E) L = ( r

2
)/2 
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45)  

Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base 
de 5 cm e altura de 30 cm está parcialmente ocupado por 625  cm

3
 

de álcool.  Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na 
forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 6 
cm, conforme ilustra a figura 1.  O conjunto, como mostra a figura 2, 
é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool até o 
fundo do vasilhame. 

Volume do cone:  Vcone = 
    

 
 

Considerando-se essas informações, qual é o valor da distância H? 
(A) 5 cm 
(B) 7 cm 
(C) 8 cm 
(D) 12 cm 
(E) 18 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


