
 
 

 

 

 

ATIVIDADES REVISIONAIS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática e suas Tecnologias                            

SÉRIE: 3ª Série / Ensino Médio 

 PROFESSOR: Wesley Moraes 

 

QUESTÃO 01 (C6H24) – FÁCIL 

(Insper 2013) Para estimular sua equipe comercial, uma empresa define metas de negócios de acordo com a região 

que cada vendedor atende. Na tabela estão apresentadas as metas mensais dos vendedores de três regiões e, 

respectivamente, o valor que falta para cada um vender na última semana de um determinado mês para atingir a 

meta. 

VENDEDOR META MENSAL VALOR QUE FALTA PARA ATINGIR A META 

Edu R$ 12.000,00 R$ 3.000,00 

Fred R$ 20.000,00 R$ 2.000,00 

Gil R$ 15.000,00 R$ 6.000,00 

 

Comparando os totais já vendidos nas três regiões, o gráfico que melhor compara os três vendedores é : 

a)  

b)  

 

 

 



 
 

 

c)   

d)  

e)  

 

QUESTÃO 02 (C4H16) – FÁCIL 

(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.  

 

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 

 



 
 

 

QUESTÃO 03 (C4H16) – INTERMEDIÁRIA  

(Upe-ssa 1 2016) Uma rua sem saída, às margens de um rio será calçada pelos proprietários dos seus quatro lotes e 

o custo da pavimentação será de R$ 60.000,00. Em uma reunião, eles chegaram ao seguinte acordo: os custos da 

pavimentação do primeiro lote serão divididos entre os proprietários dos quatro lotes; para o segundo lote serão 

divididos entre os proprietários dos lotes 2, 3 e 4; os custos da pavimentação para o terceiro lote, serão divididos 

entre os proprietários dos lotes 3 e 4, e os custos da pavimentação para o quarto lote caberão apenas ao seu 

proprietário. Nessas condições, quanto o proprietário do lote 4 pagou a mais que o do lote 2? 

 

a) R$ 12.500,00  

b) R$ 14.500,00  

c) R$ 16.500,00  

d) R$ 18.000,00  

e) R$ 22.500,00  

 

QUESTÃO 04 (C2H8) – AVANÇADA 

(Ucs 2016 - Adaptada) Uma ampulheta tem a forma de dois cones circulares retos idênticos (mesmo raio e mesma 

altura) no interior de um cilindro circular reto, conforme mostra a figura. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

O volume da parte do cilindro sem os dois cones é igual 

a) à soma dos volumes desses cones.  

b) ao dobro da soma dos volumes desses cones.  

c) à metade da soma dos volumes desses cones.  

d) a um terço da soma dos volumes desses cones.  

e) a dois terços da soma dos volumes desses cones. 

QUESTÃO 05 (C6H24) – INTERMEDIÁRIA 

(Ufrgs 2015 - Adaptada) Ana estava pesquisando sobre combustíveis fósseis para um trabalho da escola, a fim de 

enriquecer o trabalho, ela adicionou o gráfico abaixo que apresenta a evolução da emissão de Dióxido de carbono ao 

longo dos anos. 

 

Para apresentar o seu gráfico, a explicação mais correta que Ana deve usar, é: 

a) “Ao longo do período, a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante.” 

b) “Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram emissão de dióxido de carbono 30% maior.” 

c) “O ano de 2009 apresentou menor valor de emissão de dióxido de carbono da primeira década do século XXI.” 

d) “De 2000 a 2013, houve crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono.” 

e) “Em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior” 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 06 (C4H16) – FÁCIL 

(Uepb 2014) De acordo com o quadro, o número de canecas que enchem o balde é:  

 

a) 6 

b) 5 

c) 3 

d) 7 

e) 4 

QUESTÃO 07 (C6H25) – FÁCIL 

(Insper 2013) O gráfico abaixo mostra o nível de água no reservatório de uma cidade, em centímetros. 

 

Considerando o mês inteiro, o nível médio de água no reservatório é igual a  

a) 225 centímetros.    

b) 250 centímetros.    

c) 275 centímetros.    

d) 300 centímetros.    

e) 325 centímetros.    



 
 

 

QUESTÃO 08 (C2H8) – FÁCIL 

Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o seguinte 

experimento: pegou uma caixa de polietileno, na forma de um cubo com 1 metro de lado, e colocou nela 600 litros de 

água. Em seguida, colocou, dentro da caixa com água, um sólido que ficou completamente submerso.  

Considerando que, ao colocar o sólido dentro da caixa, a altura do nível da água passou a ser 80 cm, qual era o 

volume do sólido?  

Dica: Observe a variação. 

a) 0,2 m3 

b) 0,48 m3 

c) 4,8 m3 

d) 20 m3 

e) 48 m3 

QUESTÃO 09 (C6H25) – FÁCIL 

(Fatec 2016) Frota de carros no Brasil em 2013 

 

Admita que, em 2013, Águas de São Pedro (SP) possuía 4.000 habitantes e Vinhedo (SP), 70.000 habitantes. Assim, 

o número de carros que a cidade de Vinhedo possuía a mais que a cidade de Águas de São Pedro era igual a:  

a) 30.870 

b) 32.760 



 
 

 

c) 33.290 

d) 35.140 

e) 38.160 

QUESTÃO 10 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

Uma elipse é uma seção plana de um cilindro circular reto, em que o plano que intersecta o cilindro é oblíquo ao eixo 

do cilindro (Figura 1). É possível construir um sólido de nome elipsóide que, quando seccionado por três planos 

perpendiculares entre si, mostram elipses de diferentes semieixos a, b e c, como na Figura 2. O volume de um 

elipsóide de semieixos a, b e c é dado por 
4

V abc.
3

=   

 

 

 

Considere que um agricultor produz melancias, cujo formato é aproximadamente um elipsóide, e ele deseja embalar 

e exportar suas melancias em caixas na forma de um paralelepípedo retângulo. Para melhor acondicioná-las, o 

agricultor preencherá o espaço vazio da caixa com material amortecedor de impactos (palha de 

arroz/serragem/bolinhas de isopor). 

Suponha que sejam a, b e c, em cm, as medidas dos semieixos do elipsóide que modela as melancias, e que sejam 

2a, 2b e 2c, respectivamente, as medidas das arestas da caixa.  

Nessas condições, qual é o volume de material amortecedor necessário em cada caixa? 

Dica: Coloque abc em evidência em seus cálculos. 

a) V = 8abc cm3 

b)  34
V abc cm

3
=   

c)  34
V abc 8 cm

3

 
= + 

 
 

d)  34
V abc 8 cm

3

 
= − 

 
 

e)  34
V abc 8 cm

3

 
= − 

 
 



 
 

 

QUESTÃO 11 (C6H24) – FÁCIL 

(G1 - ifsul 2017 - Adaptada) As medidas do comprimento e da altura (em metros) do outdoor retangular, representado 

na figura abaixo, são exatamente as soluções da equação 2x 10x 21 0.− + =  

 

 

 

Dessa forma, é correto afirmar que a área desse outdoor é  
 

a) 210 m .     

b) 220 m .     

c) 221m .     

d) 224 m .  

e) 25 m²   

 

QUESTÃO 12 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(G1 - ifsc 2017)  Na figura a seguir, o lado do quadrado ABCD  mede a 6 cm;=  o lado do quadrado CEFG  mede 

b 2 cm=  e a altura do triângulo BCH  mede h 4 cm.=  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Com base nesses dados, a área da parte acinzentada da figura é  

a) 252 cm     

b) 240 cm     

c) 244 cm     

d) 248 cm     

e) 250 cm     

 

QUESTÃO 13 (C2H8) – FÁCIL 

 

(Uel 2012)  A dendrocronologia é a técnica que possibilita estimar a idade das árvores através da contagem dos 

anéis de crescimento. Cada anel do tronco corresponde a um ano de vida de uma árvore. Na primavera de 2011, 

uma árvore que foi plantada na primavera de 1991 apresenta 16 centímetros de raio na base do seu tronco. 

Considerando uma taxa de crescimento linear, o raio da base desse tronco, na primavera de 2026, será de:  

a) 22 cm 

b) 25 cm 

c) 28 cm 

d) 32 cm 

e) 44 cm 

QUESTÃO 14 (C4H16) – FÁCIL 

(Uema 2015) O proprietário de uma oficina mecânica presta serviços de manutenção e de recuperação de carros de 

passeio, além de troca e de reposição de óleos em geral. Ao analisar por um ano a troca regular de óleo do motor em 

45 carros de passeio de seus clientes com fidelidade, verificou que ela é efetuada em um período médio de quatro 

meses e que são utilizados 3 litros de óleo em cada troca. 



 
 

 

]Com base nessas informações, pode-se concluir que o consumo de litros de óleo nos carros de passeio dessa 

oficina dos clientes com fidelidade, em um semestre, é igual a 

a) 250,0 

b) 225,0 

c) 222,5 

d) 205,0 

e) 202,5 

QUESTÃO 15 (C2H8) – AVANÇADA 

(Unesp 2015)  Quando os meteorologistas dizem que a precipitação da chuva foi de  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 8m 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. 

 

Estando o tanque de armazenamento inicialmente vazio, uma precipitação de 10 mm no local onde se encontra a laje 

da casa preencherá: 

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.  



 
 

 

QUESTÃO 16 (C6H24) – FÁCIL 

(Ufrgs 2016 - Adaptada)  O gráfico a seguir representa a população economicamente ativa de homens e mulheres no 

Brasil de 2003 a 2015. 

 

Com base nos dados do gráfico, podemos inferir que, 

a) no ano de 2009, a população economicamente ativa de mulheres era cerca de 50% da população 

economicamente ativa de homens.    

b) de 2003 a 2015, em termos percentuais, a população economicamente ativa de homens cresceu mais do que a 

de mulheres.    

c) em relação a 2005, a população economicamente ativa de mulheres em 2011 cresceu cerca de 5%.   

d) de 2003 a 2015, em termos percentuais, a população economicamente ativa de mulheres cresceu mais do que 

a de homens.    

e) em relação a 2007, a população economicamente ativa de homens em 2015 cresceu cerca de 3% 

QUESTÃO 17 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(Cefet MG 2014) Um artesão resolveu fabricar uma ampulheta de volume total V constituída de uma semiesfera de 

raio 4 cm e de um cone reto, com raio e altura 4 cm, comunicando-se pelo vértice do cone, de acordo com a figura 

abaixo 

. 

 

  



 
 

 

Para seu funcionamento, o artesão depositará na ampulheta areia que corresponda a 25% de V. Portanto o volume 

de areia, em cm3, é 

a)16π   

b)64π/3   

c)32π   

d)128π/3   

e)64π 

QUESTÃO 18 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - ifal 2017)  Para colocar o piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são 6  metros de largura e 

8  metros de comprimento, gasta-se R$ 18,00  por cada metro quadrado. Qual o valor total do gasto para colocar o 

piso em todo o salão?  
 

a) R$ 486,00.     

b) R$ 648,00.     

c) R$ 684,00.     

d) R$ 846,00.     

e) R$ 864,00.     

 

QUESTÃO 19 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(G1 - cps 2017)  Um painel fotovoltaico converte energia solar em energia elétrica de forma sustentável. 

Suponha que, em uma região plana, será instalado um sistema de painéis fotovoltaicos para suprir uma comunidade 

com energia elétrica. 

 

Segue a descrição de alguns itens do projeto: 

- instalação de 5  filas paralelas entre si; cada fila contendo 10  painéis; 

- cada painel foi montado com 4  módulos fotovoltaicos congruentes entre si, conforme figura; 

- em cada módulo fotovoltaico, a superfície de captação da energia solar é de forma retangular, com dimensões de 

65 cm  por 150 cm;  

- os painéis deverão estar separados, de modo que um não faça sombra sobre o outro e, também, não sejam 

encobertos pela sombra de qualquer outro objeto; 

- os painéis são idênticos entre si e estão apoiados sobre o solo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

No projeto descrito, a área total da superfície de captação de energia solar é, em metros quadrados, 

a) 195.     

b) 185.     

c) 175.     

d) 165.     

e) 155.     

 

QUESTÃO 20 (C2H8) – FÁCIL 

Uma fábrica de rapadura vende seus produtos empacotados em uma caixa com as seguintes dimensões: 25 cm  de 

comprimento; 10 cm  de altura e 15 cm  de profundidade. O lote mínimo de rapaduras vendido pela fábrica é um 

agrupamento de 125  caixas dispostas conforme a figura. 

 

 

Qual é o volume do lote mínimo comercializado pela fábrica de rapaduras?  

a) 33.750 cm  

b) 318.750 cm  

c) 393.750 cm  

d) 3468.750 cm  

e) 32.343.750 cm  



 
 

 

 

QUESTÃO 21 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - ifpe 2016)  A piscina do Clube dos Folgados tem formato retangular e a área destinada às crianças está 

representada pelo setor pintado na figura abaixo. 

 

 

 

O setor infantil dessa piscina corresponde a quantos por cento da área total? (Dado: Considere 3)π =   

a) 25%     

b) 30%     

c) 20%     

d) 15%     

e) 35%     

 

QUESTÃO 22 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - ifsul 2016)  Segundo historiadores, o cálculo de áreas é uma prática muito antiga. Os primeiros desses cálculos 

foram realizados no Egito, muitos anos atrás. Naquela época, os agricultores se deparavam com o problema de 

dividir as terras que não estavam inundadas pelas cheias do rio Nilo, bem como, com problemas de demarcação de 

divisas, em virtude das altas taxas de impostos. Os registros desses cálculos estão no papiro de Rhind, documento 

matemático muito antigo, que mostra os problemas práticos de matemática do Egito antigo.  

 

Na figura abaixo, temos dois quadrados do mesmo tamanho sobrepostos a um círculo de raio 3 cm.  

 

 



 
 

 

 

Qual é a área da parte sombreada?  

a) 28( 1)cmπ −     

b) 26(2 1)cmπ −     

c) 29 25cmπ −     

d) 29( 2)cmπ −     

e) 12 cm² 

QUESTÃO 23 (C2H6) – FÁCIL 

(G1 - cp2 2016)  A Figura 1 representa a visão de um jogador de futebol na cobrança de um pênalti: 

 

 

 

Considere as medidas oficiais de uma baliza de futebol (Figura 2 ) como sendo 7,32 m  de comprimento e 2,44 m  de 

altura, sabendo que a área ocupada pelo goleiro é representada pelo retângulo ABCD  (Figura 3 ), com 1,80 m  de 

altura (lado AB ) e 2,0 m  de envergadura/largura (lado BC ). 

 

 

 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/campo_de_futebol.asp Acessado em: 19/11/2015. 

 

Deste modo, na cobrança de um pênalti, o goleiro ocupa uma porcentagem da área do gol aproximadamente igual a  

 

a) 12%.     



 
 

 

b) 15%.     

c) 20%.     

d) 24%.     

e) 26 % 

QUESTÃO 24 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - cps 2016)  Os condutos forçados em uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas, 

que escoam o líquido sob uma pressão diferente da atmosfera. 

Na imagem, temos a representação da secção transversal de um conduto forçado cilíndrico, na qual as 

circunferências são concêntricas (centro no ponto C) e a região ocupada entre a circunferência maior e a 

circunferência menor é chamada de coroa circular. 

 

 

 

Sabendo que, o raio da circunferência maior mede 15  metros e o raio da circunferência menor mede 10  metros, 

podemos afirmar que a área da coroa circular é, em 2m ,  

Lembre-se de que: 

- Área do círculo
2rπ=  

- Adote 3π =   

a) 75.     

b) 125.     

c) 225.     

d) 375.     

e) 675.     

 

QUESTÃO 25 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - ifsc 2016)  A região representada pela figura abaixo é formada pelos seguintes polígonos: um triângulo 

equilátero de lados 18 m,  um retângulo de lados 10 m  de largura por 20 m  de comprimento e um triângulo retângulo 

de catetos 15 m  e 20 m.  

  



 
 

 

 

 

 

Com base nessas informações e considerando 3 1,7,=  é CORRETO afirmar que a área e o perímetro dessa região 

são, respectivamente,  
 

a) 2437,7 m  e 148 m.     

b) 2457,7 m  e 118 m.     

c) 2437,7 m  e 156 m.     

d) 2487,7 m  e 118 m.     

e) 2487,7 m  e 138 m.     

 

QUESTÃO 26 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(Upe-ssa 3 2016) Brincando de construir circunferências e quadrados, Antônio construiu uma figura semelhante à 

que está representada abaixo. A área pintada dessa figura corresponde a quantos por cento da área total do 

quadrado? (Considere π = 3,14) 

 

a) 15,53%  

b) 17,00%  

c) 21,50%  

d) 33,40%  

e) 34,00% 



 
 

 

QUESTÃO 27 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(Unesp 2016)  Renata pretende decorar parte de uma parede quadrada ABCD com dois tipos de papel de parede, 

um com linhas diagonais e outro com riscos horizontais. O projeto prevê que a parede seja dividida em um quadrado 

central, de lado x, e quatro retângulos laterais, conforme mostra a figura. 

 

Se o total da área decorada com cada um dos dois tipos de papel é a mesma, então x, em metros, é igual a 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

QUESTÃO 28 (C4H16) – FÁCIL 

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: 

Tipo do piso Forma 
Preço do piso 

(em reais) 

I Quadrado de lado medindo 20 cm 15,00 

II Retângulo medindo 30 cm por 20 cm 20,00 

III Quadrado de lado medindo 25 cm 25,00 

IV Retângulo medindo 16 cm por 25 cm 20,00 

V Quadrado de lado medindo 40 cm 60,00 

 

 

 



 
 

 

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. 

QUESTÃO 29 (C4H16) – FÁCIL 

(G1 - cps 2016)  Segundo um pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a maioria 

das terras suscetíveis à desertificação no Brasil encontra-se nas áreas semiáridas e subúmidas do Nordeste. A 

quantificação dessas áreas mostra que cerca de 2181.000 km  encontram-se em processo de desertificação, o que 

corresponde a 20%  da área semiárida da região Nordeste, aproximadamente. 

<http://tinyurl.com/patnldo> Acesso em: 26.07.2015. Adaptado. 

 

De acordo com o texto, a área da região semiárida do Nordeste e, aproximadamente, em quilômetros quadrados,  

a) 181.000.     

b) 217.200.     

c) 362.000.     

d) 582.400.     

e) 905.000.     
 

QUESTÃO 30 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(G1 - cftmg 2016)  A área quadrada de um sítio deve ser dividida em quatro partes iguais, também quadradas, e, em 

uma delas, deverá ser mantida uma reserva de mata nativa (área hachurada), conforme mostra a figura a seguir. 

 

 



 
 

 

 

Sabendo-se que B  é o ponto médio do segmento AE  e C  é o ponto médio do segmento EF,  a área hachurada, em 

2m ,  mede 

 

a) 625,0     

b) 925,5.     

c) 1.562,5.     

d) 2.500,0.  

e) 2730,0    

 

QUESTÃO 31 (C2H6) – FÁCIL 

(G1 - ifsc 2016)  A figura a seguir representa um esboço de parte do trajeto do desfile realizado durante a 

Oktoberfest, pela Rua XV de Novembro. A área em cinza foi ocupada pelo público que assistia ao desfile. Segundo a 

polícia militar, em média, havia 2 espectadores para cada metro quadrado ocupado. 

 

 

Dessa maneira, é CORRETO afirmar que, neste local do desfile, o público estimado era de  

 

a) mais de 231 pessoas.    

b) 67  pessoas.    

c) 340  pessoas.    

d) 231 pessoas.    

e) menos de 67  pessoas.    

 

QUESTÃO 32 (C4H16) – FÁCIL 

(Ufpr 2016)  Na seguinte passagem do livro Alice no País das Maravilhas, a personagem Alice diminui de tamanho 

para entrar pela porta de uma casinha, no País das Maravilhas. 

 



 
 

 

“…chegou de repente a um lugar aberto, com uma casinha de cerca de um metro e vinte centímetros de altura… e 

não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a vinte e dois centímetros de altura”. 

Carrol, L. Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

Suponha que, no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as 

mesmas. Sabendo que a altura real de Alice é de 1,30 m, qual seria a altura aproximada da casa no mundo real? 

a) 3,5 m  

b) 4,0 m 

c) 5,5 m 

d) 7,0 m 

e) 8,5 m. 

QUESTÃO 33 (C1H1) – FÁCIL 

(Ufrgs 2016)  Observe o gráfico a direita. 

Nele está retratado o número de transplantes realizados no Rio Grande do Sul, até julho de 2015, e a quantidade de 

pessoas que aguardam na fila por um transplante no Estado, no mês de julho de 2015. 

A alternativa que está de acordo com as informações do 

gráfico é 

a) Mais de 50% dos transplantes realizados no RS, até julho 

de 2015, foram transplantes de córnea.    

b) O percentual de pessoas que aguardavam transplante de 

pulmão em julho de 2015 era 70% do total de pessoas na fila 

de espera por transplantes.    

c) O transplante de fígado é o que apresenta maior diferença 

percentual entre o número de transplantes realizados e o 

número de pessoas que aguardavam transplante.    

d) O número de transplantes de fígado realizados até julho 

de 2015 é 288% maior do que o número de transplantes de 

pulmão realizados no mesmo período.    

e) O transplante de córneas é o que tem a menor quantidade 

de pessoas aguardando transplante.  

 

 



 
 

 

QUESTÃO 34 (C2H8) – FÁCIL 

(G1 - ifsc 2015)  O fenômeno conhecido como Agroglifo, figuras geométricas ou grandes círculos, se repetiu em 2013 

na cidade de Ipuaçu, no Oeste do Estado de Santa Catarina. Moradores avistaram dois desenhos em formatos 

diferentes e maiores que os do ano passado. Segundo os moradores, o fenômeno acontece na cidade desde 2008, 

sempre nesta época do ano e atrai curiosos e especialistas. 

 

Texto disponível em: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/11/figuras-geometricas-e-circulos-surg mnovamente- na-cidade-

de-ipuacu-oeste-do-estado-4321378.html. Acesso: 10 ago. 2014. Adaptado. 

 

 

Suponha que uma das figuras encontradas na cidade de Ipuaçu seja a figura abaixo, formada por um círculo maior e 

dois semicírculos menores, cujas dimensões estão indicadas na figura. Sendo assim, é CORRETO afirmar que a 

área da região destacada em preto é de: 

(Use 3,14π = ) 

 

 

a) 250,24m     

b) 225,12m     

c) 212,56m     

d) 2100,48m     

e) 2200,96m     

 

QUESTÃO 35 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

(G1 - ifsc 2015) Como um relógio cuco funciona - Escrito por Brenton Shields | Traduzido por Cezar Rosa 

 

O pêndulo 

Toda vez que o pêndulo vai para frente e para trás, a mão dos segundos se move para frente 

uma vez, no relógio. Segundo a Antiques Merritt, o comprimento do eixo é o fator decisivo no tempo 

que o pêndulo leva para oscilar.  

 



 
 

 

 

Fabricantes de relógio calibram os eixos dos relógios para que um balanço seja igual a um segundo de tempo. 

 

Engrenagens 

Uma série de pesos e engrenagens dentro do relógio regula o movimento de suas mãos. Os pesos são 

amarrados em torno das engrenagens com correntes e descem como polias com o balanço do pêndulo. Em resumo, 

os pesos controlam o funcionamento interno do relógio. Um peso controla o movimento das mãos, outro controla o 

carrilhão ou sinal sonoro e um terceiro controla o pássaro cuco. 

 

Fonte: http://www.ehow.com.br/relogio-cuco-funciona-info_42814/ Acesso: 11 ago. 2014. 

(Adaptado) Imagem disponível em http://www.relogios-cuco.com/d/products/1-0119-01-c.jpg Acesso: 11 ago. 2014. 

 

 

A figura abaixo representa o esquema de uma casinha (vista de uma lateral e vista frontal) a ser construída em 

madeira para abrigar um relógio do tipo cuco. 

 

 

 

 

Sobre a quantidade de madeira necessária para construção da casinha, é CORRETO afirmar que:  

 

a) Está entre 0,5  e 20,6m     

b) É menor que 25000cm     

c) Está entre 6000  e 27000cm     

d) Está entre 7000  e 210.000cm     

e) É maior que 21m     

 



 
 

 

QUESTÃO 36 (C2H6) – FÁCIL 

(Ufjf-pism 2 2017)  Observe, abaixo, uma imagem desse vírus que tem a forma de um sólido geométrico. 

 

 

 

Qual é a planificação do sólido representado por esse vírus?  

 

a)     

b)     

c)     

d)     



 
 

 

 

e)     

 

QUESTÃO 37 (C6H25) – INTERMEDIÁRIA 

(Ufrgs 2008) Em grande parte das operações bancárias, é pago um imposto chamado Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF). 

Os gráficos abaixo referem-se à arrecadação da CPMF e ao seu percentual sobre o Produto Interno Bruto (PIB). 

 

De acordo com as informações desses gráficos, a estimativa para o PIB brasileiro, em 2007, em trilhões de reais, 

está entre 

a) 1,1 e 2. 

b) 2,1 e 3. 

c) 3,1 e 4. 

d) 4,1 e 5. 

e) 5,1 e 6. 



 
 

 

QUESTÃO 38 (C2H8) – INTERMEDIÁRIA 

Um posto de combustível inaugurado recentemente em Fortaleza usa tanque subterrâneo que tem a forma de um 

cilindro circular reto na posição vertical como mostra a figura abaixo. O tanque está completamente cheio com 342 m  

de gasolina e 330 m  de álcool. Considerando que a altura do tanque é de 12 metros, a altura da camada de gasolina 

é: 

 

 

a) 6 m  

b) 7 m  

c) 8 m  

d) 9 m  

e) 10 m  

QUESTÃO 39 (C4H16) – FÁCIL 

Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera com 6cm  de diâmetro e que a quantidade de suco que se 

obtém ao espremer cada laranja é 2 / 3  de seu volume, sendo o volume dado em litros. Nessas condições, se quiser 

obter 1 litro de suco de laranja, deve-se espremer no mínimo 

(Use 3,14.π = ) 

 

a) 13  laranjas 

b) 14  laranjas 

c) 15  laranjas 

d) 16  laranjas 

e)17 laranjas 



 
 

 

QUESTÃO 40 (C7H27) – FÁCIL 

(Epcar (Afa) 2017)  As notas de oito alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela 

como a que segue: 

 

Aluno A B C D E F G H 

Nota 6,5  10  8  9,4  8  6,4  x  7,4  

 

Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2.  

Considerando as notas dos oito alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G  é  

a) igual à moda.    

b) inferior a 9,8.     

c) superior à mediana.    

d) inferior à média aritmética das outras sete notas. 

e) o dobro da moda menos a mediana. 

 

QUESTÃO 41 (C2H8) – AVANÇADA 

(Mackenzie 2015) 

 

 

Na figura acima, as circunferências  e  são tangentes no ponto  e tangentes à reta  nos pontos  e  

respectivamente. Os centros,  e  das circunferências pertencem à reta  Sabe-se que  e  se interceptam 

no ponto  formando um ângulo de  

Se  mede  então os raios das circunferências  e  medem, respectivamente,  

a)  e  



 
 

 

b)  e  

c)  e  

d)  e  

e)  e  

QUESTÃO 42 (C6H24) – FÁCIL 

(Ueg 2017) Uma agência de viagem entrevistou 50  idosos perguntando-lhes quantas viagens eles tinham feito para 

o exterior. O gráfico a seguir apresenta os resultados dessas entrevistas. 

 

Baseando-se na informação do gráfico, a mediana do 

número de vezes que esses idosos viajaram para o 

exterior é de  

 

a) 0,5     

b) 0,0     

c) 2,0     

d) 1,0     

e) 1,5     

 

QUESTÃO 43 (C7H27) – FÁCIL 

(Ufjf-pism 2 2017)  Observe abaixo as alturas dos dez maiores atletas da delegação brasileira que participaram das 

olimpíadas no Rio de Janeiro. 

Atleta Esporte Altura (m)  

Anderson Varejão Basquete 2,11 

Augusto Lima Basquete 2,08  

Éder Vôlei 2,05  

Evandro 
Vôlei de 
praia 

2,10  

Evandro Vôlei 2,07  

Lucão Vôlei 2,10  

Marquinho Basquete 2,07  

Maurício Souza Vôlei 2,06  

Nenê Basquete 2,11 

Rafael Basquete 2,08  
Dados disponíveis em: <http://migre.me/uYvbm>. 

Acesso em: 13 set. 2016. 
 



 
 

 

 

A mediana das alturas desses atletas, em metros, é:  

 

a) 2,05     

b) 2,07     

c) 2,08     

d) 2,10     

e) 2,11    

 

QUESTÃO 44 (C7H27) – FÁCIL 

(Ufjf-pism 2 2017)  Um nutricionista indicou três dietas diferentes para grupos de pacientes que gostariam de perder 

peso (em quilogramas). A tabela a seguir indica a perda de peso (em quilogramas) por paciente de cada grupo. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2  2  3  

3  2  4  

4  2  4  

4  3  4  

5  3  5  

6  5  6  

8  8  6  

10  9  5  

 

A partir desses dados, a média de perda de peso do grupo 1, a mediana de perda de peso do grupo 3 e a moda da 

perda de peso do grupo 2 é dado, respectivamente, por:  

a) 5,25; 4,5; 2,0.     

b) 4,25; 4,5; 3,0.     

c) 4,75; 2,0; 4,0.     

d) 5,25; 3,0; 4,5.     

e) 4,75; 4,0; 4,5.    

 

QUESTÃO 45 (C2H8) - FÁCIL 

(G1 - ifsul 2017) O ano de 2016 ficará marcado na história do Brasil pelo fato de o Rio de Janeiro ter sediado o maior 

evento esportivo do mundo: as Olimpíadas.  

Aproveitando o tema, um grupo de estudantes construiu os 5  anéis olímpicos, conforme figura, reaproveitando 

mangueiras usadas. Cada aro construído mede 80 cm  de diâmetro. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os dados acima, a medida, em metros, do total de mangueiras utilizadas nesse trabalho, é  

 

a) 2 .π     

b) 4 .π     

c) 8 .π     

d) 16 .π     

e) 40𝜋 

 

 

 

 

 

GABARITO 23 C 

01 C 24 D 

02 B 25 E 

03 E 26 C 

04 B 27 B 

05 E 28 B 

06 A 29 E 

07 D 30 C 

08 A 31 D 

09 D 32 D 

10 D 33 A 

11 A 34 B 

12 C 35 B 

13 C 36 A 

14 E 37 B 

15 C 38 B 

16 D 39 B 

17 A 40 C 

18 E 41 C 

19 A 42 A 

20 D 43 C 

21 A 44 A 

22 D 45 B 


