
 
Determinante lista 08 

1) O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. 

Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4 

300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de 

trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Considerando-se que y e x 

representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o 

primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses 

meses é 

 

a) y = 4300x 

b) y = 884905x 

c) y = 872005 + 4300x 

d) 876305 + 4300x 

e) 880605 + 4300x 

 

2) Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e, no 

segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante de R$ 3 

800,00 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de 

 

a) R$ 4.222,22. 

b) R$ 4.523,80. 

c) R$ 5.000,00. 

d) R$ 13.300,00. 

e) R$ 17.100,00. 

 

3) Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede a. Depois de derretida, a 

parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base 

medem, cada uma, a/2. Considerando-se essas informações, pode-se inferir que, com a parafina armazenada em 

apenas uma dessas caixas, enche-se um total de 

 

a) 6 moldes. 

b) 8 moldes. 

c) 24 moldes. 

d) 32 moldes. 

e) 16 moldes. 

 

4) Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de 

diferentes estilos, assim agrupadas: 4 de MPB, 3 de Rock e 3 de Pop. Sem tempo para fazer essa programação, ele 

decide que, em cada um dos programas da emissora, serão tocadas, de forma aleatória, todas as 10 músicas. Assim 

sendo, é CORRETO afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por 

estilo é dado por 

 

a) 4! x 3! x 3! x 3! 

b) 10!/7! 

c) 4! x 3! x 3! 

d) 10!/(7! x 3!) 

 



 
5) Nesta figura, está representada a região T, do plano cartesiano, limitada pelo eixo y e pelas retas y = x + 1 e y = 3x. 

Seja S o sólido obtido pela rotação da região T em torno do eixo y. Então, é CORRETO afirmar que o volume de S é 

 

    

a) π/24 

b) π/12 

c) π/8 

d) π/4 

 

6) Dois jovens partiram, do acampamento em que estavam, em direção à Cachoeira Grande e à Cachoeira Pequena, 

localizadas na região, seguindo a trilha indicada neste esquema. 

Em cada bifurcação encontrada na trilha, eles escolhiam, com igual probabilidade, qualquer um dos caminhos e 

seguiam adiante. Então, é CORRETO afirmar que a probabilidade de eles chegarem à Cachoeira Pequena é 

 
a) 1/2 

b) 2/3 

c) 3/4 

d) 5/6 

e) 1/4 
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7) Considere um reservatório, em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 m de comprimento, 5 m 

de largura e 120 cm de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório, inicialmente vazio, a uma 

taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, para se encher completamente 

esse reservatório, serão necessários 

 

a) 40 min. 

b) 240 min. 

c) 400 min. 

d) 480 min. 

e) 600 min. 

 

8)  Após se fazer uma promoção em um clube de dança, o número de freqüentadores do sexo masculino aumentou 

de 60 para 84 e, apesar disso, o percentual da participação masculina passou de 30% para 24%. Considerando-se 

essas informações, é CORRETO afirmar que o número de mulheres que freqüentam esse clube, após a promoção, 

teve um aumento de 

 

a) 76%. 

b) 81%. 

c) 85%. 

d) 90%. 

 

9) Considere uma prova de Matemática constituída de quatro questões de múltipla escolha, com quatro alternativas 

cada uma, das quais apenas uma é correta. Um candidato decide fazer essa prova escolhendo, aleatoriamente, uma 

alternativa em cada questão. Então, pode-se concluir que a probabilidade de esse candidato acertar, nessa prova, 

exatamente uma questão é 

 

a) 27/64 

b) 27/256 

c) 9/64 

d) 9/256 

e) ¼ 

 

10) Considere uma prova de Matemática constituída de quatro questões de múltipla escolha, com quatro 

alternativas cada uma, das quais apenas uma é correta. Um candidato decide fazer essa prova escolhendo, 

aleatoriamente, uma alternativa em cada questão. Então, pode-se concluir que a probabilidade de esse candidato 

acertar, nessa prova, exatamente uma questão é 

 

a) 27/64 

b) 27/256 

c) 9/64 

d) 9/256 

e) 1/4 

 

 

 

 

 

 



 
11) Um carro bicombustível percorre 8 km com um litro de álcool e 11 km com um litro do combustível constituído 

de 75% de gasolina e de 25% de álcool, composição adotada, atualmente, no Brasil. Recentemente, o Governo 

brasileiro acenou para uma possível redução, nessa mistura, da porcentagem de álcool, que passaria a ser de 20%. 

Suponha que o número de quilômetros que esse carro percorre com um litro dessa mistura varia linearmente de 

acordo com a proporção de álcool utilizada. Então, é CORRETO afirmar que, se for utilizado um litro da nova mistura 

proposta pelo Governo, esse carro percorrerá um total de 

 

a) 11,20 km. 

b) 11,35 km. 

c) 11,50 km. 

d) 11,60 km. 

e) 11,70 km 

 

12) Na Figura I, está representado um retângulo, cuja base mede 25 cm e cuja altura mede 9 cm. Esse retângulo está 

dividido nas regiões α, β e γ. Sem que haja qualquer superposição delas, essas regiões podem ser reagrupadas, 

formando um quadrado, como mostrado na Figura II. Então, pode-se concluir que a área da região α mede 

 
a) 24 cm². 

b) 28 cm². 

c) 30 cm². 

d) 32 cm². 

e) 36 cm². 

 

13) A magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada 

pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, na base 10, do inverso da 

concentração de íons H+. 

Considere as seguintes afirmações: 

I. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas. 

II. A concentração de íons H+ de uma solução ácida com pH 4 é 10 mil vezes maior que a de uma solução alcalina com 

pH 8. 

III. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera duas vezes mais energia que outro, de magnitude 3. 

 

Está correto o que se afirma somente em 

 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) I e III. 



 
14) Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$ 50.000,00. Para isso, tomou emprestados R$ 10.000,00 de Edson e 

R$ 10.000,00 de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro, após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, 

respectivamente. A casa valorizou 3% durante este período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e 

pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de 

 

a) R$ 400,00. 

b) R$ 500,00. 

c) R$ 600,00. 

d) R$ 700,00. 

e) R$ 800,00. 

 

15) Os comprimentos dos lados de um triângulo ABC formam uma PA. Sabendo-se também que o perímetro de ABC 

vale 15 e que o ângulo Â mede 120°, então o produto dos comprimentos dos lados é igual a 

 

a) 25 

b) 45 

c) 75 

d) 105 

e) 125 

 

16) Um lotação possui três bancos para passageiros, cada um com três lugares, e deve transportar os três membros 

da família Sousa, o casal Lúcia e Mauro e mais quatro pessoas. Além disso, 

1. a família Sousa quer ocupar um mesmo banco; 

2. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. 

Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os nove passageiros no lotação é igual a 

 

a) 928. 

b) 1152. 

c) 1828. 

d) 2412. 

e) 3456. 

 

17) Um biólogo está analisando a reprodução de uma população de bactérias, que se iniciou com 100 indivíduos. 

Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula. Os resultados obtidos, na primeira hora, são mostrados na 

tabela. 

Supondo-se que as condições de reprodução continuem válidas nas horas que se seguem, após 4 horas do início do 

experimento, a população de bactérias será de 

 
a) 51.200 

b) 102.400 

c) 409.600 

d) 819.200 

e) 1.638.400 



 
18) Participam de um torneio de voleibol, 20 times distribuídos em 4 chaves, de 5 times cada. 
Na 1ª fase do torneio, os times jogam entre si uma única vez (um único turno), todos contra todos em cada chave, 
sendo que os 2 melhores de cada chave passam para a 2ª fase. 
Na 2ª fase, os jogos são eliminatórios; depois de cada partida, apenas o vencedor permanece no torneio. Logo, o 
número de jogos necessários até que se apure o campeão do torneio é 
 
a) 39 
b) 41 
c) 43 
d) 45 
e) 47 
 

19) Três empresas devem ser contratadas para realizar quatro trabalhos distintos em um condomínio. Cada trabalho 
será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser 
distribuídos os trabalhos? 
 
a) 12 
b) 18 
c) 36 
d) 72 
e) 108 
 
20) Uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de dois tipos, A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de 
chapas metálicas retangulares de lados a e 2a, soldando lados opostos dessas chapas, conforme ilustrado ao lado. Se 
VA e VBindicam os volumes dos barris do tipo A e B, respectivamente, tem-se: 

 
a) VA = 2VB. 
b) VB = 2VA. 
c) VA = VB. 
d) VA = 4VB. 
e) VB = 4VA. 
 

 

 

 

http://tireduvida.plataformasocial.com.br/bo/find_question_by_id?utf8=%E2%9C%93&id=1780#modal-picture


 
21) A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo gráfico. Com base no gráfico, pode-se concluir 
que a média de idade dos alunos é de aproximadamente 
  

 
a) 16 anos e 10 meses. 
b) 17 anos e 1 mês. 
c) 17 anos e 5 meses. 
d) 18 anos e 6 meses. 
e) 19 anos e 2 meses. 
 
22) Observe a figura que representa um jardim.  Nela, a circunferência maior C tem raio 2 m, e cada uma das 
circunferências menores, C1, C2, C3 e C4, é tangente a C e a um lado do quadrado inscrito. Os centros de C1, C2, C3 e 
C4 estão em diâmetros de C perpendiculares a lados do quadrado. Serão plantadas nas circunferências menores, 
certo tipo de flor. A área total em m2 coberta pelas flores será de 

 
a) 8π(3+ 2√2) 

b) π(3+ 2√2) 

c) π(3− 2√2) 

d) 2π(3− 2√2) 

e) 2π(3+ 2√2) 
 
23) Dois irmãos herdaram um terreno com a forma e medidas mostradas na figura. 
Para dividir o terreno em duas partes de mesma área, eles usaram uma reta perpendicular a 
AB¯¯¯¯¯ 

. Para que a divisão seja feita corretamente, a distância dessa reta ao ponto A, em metros, deverá ser: 
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a) 31 
b) 32 
c) 33 
d) 34 
e) 35 
 

24) A representação de ginastas de certo país compõe-se de 6 homens e 4 mulheres. Com esses 10 atletas, formam-
se equipes de 6 ginastas de modo que em nenhuma delas haja mais homens do que mulheres. A probabilidade de 
uma equipe, escolhida aleatoriamente dentre essas equipes, ter igual número de homens e de mulheres é:  
 
a) 13/19 
b) 14/19 
c) 15/19 
d) 16/19 
e) 12/19 
 
25) Um fazendeiro dispõe de 2.400 metros de tela para cercar um campo retangular na margem de um rio, conforme 
figura abaixo. Sabendo-se que o lado do rio não será cercado, o campo com maior área possível terá largura e 
comprimento, respectivamente, em metros, iguais a 
 

 
 
a) 600 e 1200 
b) 650 e 1100 
c) 700 e 1000 
d) 750 e 900 
e) 800 e 800 
 
26) Uma lanchonete prepara sucos de 3 sabores: laranja, abacaxi e limão. Para fazer um suco de laranja, são 
utilizadas 3 laranjas e a probabilidade de um cliente pedir esse suco é de 1/3. Se, na lanchonete, há 25 
laranjas, então a probabilidade de que, para o décimo cliente, não haja mais laranjas suficientes para fazer o suco 
dessa fruta é 
 
a) 1 
b) 1/39 
c) 1/38 
d) 2/3 
e) 2/37 

27) A figura representa a maquete de uma escada que foi construída com a retirada de um paralelepípedo reto-
retângulo, de outro paralelepípedo reto-retângulo de dimensões, em centímetros, iguais a 12, 4 e 6. O menor 
volume, em centímetros cúbicos, possível  para essa maquete é 
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a) 190. 
b) 180. 
c) 200. 
d) 194. 
e) 240. 
 
28) Considere dois números naturais, cada um deles com três algarismos diferentes. O maior só tem algarismos 
pares e o menor só tem algarismos ímpares. Se a diferença entre eles é a maior possível, qual é essa diferença? 
 
a) 997 
b) 777 
c) 507 
d) 531 
e) 729 
 

29) A parábola da figura, de vértice V, mostra as temperaturas observadas em um certo período, em função do 
número de dias transcorridos. O número de dias decorridos para que a temperatura volte a ser igual àquela do início 
das observações é 
 

 
a) 3,5 
b) 5,0 
c) 5,5 
d) 4,5 
e) 6,0 
 
30) O rendimento bruto R(q) de uma empresa em função da quantidade q de produtos fabricados mensalmente, 
está representado na parábola da imagem. 
Os valores de R são expressos em milhares de reais e a quantidade produzida q em milhares de unidades. A partir 
das informações contidas no gráfico, pode-se inferir que 

 
 
a) o rendimento bruto correspondente à fabricação de 4.000 unidades será o mesmo para a fabricação de 12.000 
unidades. 
b) o rendimento bruto máximo ocorrerá com a fabricação de 8 unidades. 
c) a fabricação de mais de 16 mil unidades não gerará lucro nem prejuízo para a empresa. 
d) a empresa só terá lucro se fabricar até 8.000 unidades. 
e) a empresa terá prejuízo se fabricar mais de 8.000 unidades e menos de 16.000 unidades. 
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