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Aluno(a): __________________________________________________     NOTA: ______________ 

Turma: ______________________________       Sala: _______       Unidade: ________ 

 

1. Observe a figura. 

 

Nessa figura, o segmento AC é paralelo ao segmento 

ED, AB = BC = 3 cm e 
BC

ED
= 2. 

A área do triângulo ABE é igual a 3 cm
2
. A área do 

trapézio BCDE, em cm
2
, é  

a) 
9

2
    

b) 6    

c) 9    

d) 
11

2
    

e) 12    

   

2. Observe a figura. 

 

Nessa figura, AB  contém os centros O e O' das 
circunferências que se tangenciam no ponto T. Sendo 
AB = 44, O'B = 16, AC = 6, a medida TD é  

a) 8 2     

b) 15    

c) 6 3     

d) 20    

e) 16 3     

3. Observe a figura. 

 

Nessa figura, AB = BD = DE e o segmento BD é bissetriz 

de E B̂ C. 

A medida de AÊB, em graus, é  

a) 96    

b) 100    

c) 104    

d) 108    

e) 110    

   

4. Observe a figura a seguir. Nessa figura, a região 
hachurada está delimitada pelos arcos BC, AC e AB das 
circunferências de centros A, B e C, respectivamente, e 

a medida do segmento BC é 2 . 

A área dessa região é 
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a) π - 
 3 3

8

 
 
 
 

    

b) π -
 3

4

 
 
 
 

    

c) π - 3     

d) π +
 3

4

 
 
 
 

    

e) π + 3     

   

5. As dimensões de uma caixa retangular são 3 cm, 20 
mm e 0,07 m. 

O volume dessa caixa, em mililitros, é  

a) 0,42    

b) 4,2    

c) 42    

d) 420    

e) 4200    

   

6. Observe a figura.  

 

Se a medida de CE é 80, o comprimento de BC é:  

a) 20    

b) 10    

c) 8    

d) 5    

   

7. Observe a figura:  

 

Nela, AB = 8, BC = 12 e BFDE é um losango inscrito no 
triângulo ABC. A medida do lado do losango é:  

a) 4    

b) 4,8    

c) 5    

d) 5,2    

   

8. A base de uma caixa retangular tem dimensões 2 
cm e 3 cm. Colocam-se 21,6 gramas de um certo 
líquido nessa caixa. Se cada 0,9 grama desse líquido 
ocupa 1 cm

3
, o nível do líquido na caixa é:  

a) 3,5 cm    

b) 4 cm    

c) 4,5 cm    

d) 5 cm    

   

9. Observe a figura. 

 

Um prisma reto de base pentagonal foi desdobrado 
obtendo-se essa figura, na qual as linhas pontilhadas 
indicam as dobras. O volume desse prisma é:  

a) 6 + 
 9 3

4
    

b) 
 45 3

4
    

c) 30 +
 9 3

4
    

d) 30 +
 45 3

4
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10. O preço de venda de determinado produto tem a 
seguinte composição: 60% referentes ao custo, 10% 
referentes ao lucro e 30% referentes a impostos. 

Em decorrência da crise econômica, houve um 
aumento de 10% no custo desse produto, porém, ao 
mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no valor 
dos impostos. 

Para aumentar as vendas do produto, o fabricante 
decidiu, então, reduzir seu lucro à metade. 

É CORRETO afirmar, portanto, que, depois de todas 
essas alterações, o preço do produto sofreu redução 
de  

a) 5%.    

b) 10%.    

c) 11%.    

d) 19%.    

   

11. Recentemente, alguns cientistas anunciaram a 
descoberta do GL 581c, um novo planeta localizado a 
20,5 anos-luz da Terra. Sabe-se que ano-luz é a 
distância percorrida pela luz, a uma velocidade de 
3,0.10

8
 m/s, durante um ano. 

Estima-se que a nave New Horizons, a mais rápida já 
construída pela NASA, levaria 400.000 anos para ir da 
Terra até o GL 581c. Então, é correto afirmar que, para 
tanto, essa nave teria de desenvolver uma velocidade 
média compreendida entre:  

a) 15,0 km/s e 15,25 km/s.    

b) 15,25 km/s e 15,50 km/s.    

c) 15,50 km/s e 15,75 km/s.    

d) 15,75 km/s e 16,0 km/s.    

   

12. No período de um ano, certa aplicação financeira 
obteve um rendimento de 26%. No mesmo período, 
porém, ocorreu uma inflação de 20%.  

Então, é correto afirmar que o rendimento efetivo da 
referida aplicação foi de:  

a) 3%.    

b) 5%.    

c) 5,2%.    

d) 6%.    

   

13. Seja S o conjunto dos números naturais maiores 
que 1 que são divisores de 360 e não possuem fatores 
primos em comum com 147. 

Então, é correto afirmar que S contém  

a) 6 elementos.    

b) 7 elementos.    

c) 8 elementos.    

d) 9 elementos.    

14. Seja N o menor número inteiro pelo qual se deve 
multiplicar 2.520 para que o resultado seja o quadrado 
de um número natural. 

Então, a soma dos algarismos de N é  

a) 9.    

b) 7.    

c) 8.    

d) 10.    

   

15. Neste gráfico, estão representadas informações 
referentes aos períodos de chuva (outubro a abril) de 
2002-2003 a 2005-2006, em Belo Horizonte: 

 

Obs.: Os dados sobre ações preventivas no período 
2002-2003 não foram disponibilizados. 

 

Considere estas afirmativas referentes aos dados 
contidos nesse gráfico: 

 

I. O número de famílias removidas de áreas de risco foi 
proporcional à precipitação pluviométrica verificada 
nos períodos pesquisados. 

II. A precipitação pluviométrica foi superior a 1.700 
mm no período 2002-2003. 

III. O número de ações preventivas no período 2005-
2006 foi, pelo menos, 30% maior que no período 
2003-2004. 

IV. O número de famílias removidas de áreas de risco 
no período 2002-2003 foi, pelo menos, 10 vezes maior 
que no período 2005-2006. 

 

Com base nessas informações, conclui-se, 
corretamente, que  

a) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.    

b) apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.    

c) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.    

d) apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
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16. Este gráfico representa o resultado de uma 
pesquisa realizada com 1 000 famílias com filhos em 
idade escolar: 

 
Considere estas afirmativas referentes às famílias 
pesquisadas: 
I. O pai participa da renda familiar em menos de 850 
dessas famílias. 
II. O pai e a mãe participam, juntos, da renda familiar 
em mais de 500 dessas famílias. 
 
Então, é CORRETO afirmar que  
a) nenhuma das afirmativas é verdadeira.    
b) apenas a afirmativa I é verdadeira.    
c) apenas a afirmativa II é verdadeira.    
d) ambas as afirmativas são verdadeiras.    
   
17.   Francisco deve elaborar uma pesquisa sobre dois 
artrópodes distintos. Eles serão selecionados, ao 
acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata, 
lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha, 
carrapato, escorpião e gafanhoto. 
Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes 
escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam 
insetos?  

a) 
49

144
    

b) 
14

33
    

c) 
7

22
    

d) 
5

22
    

e) 
15

144
    

   
18. Suponha que nos Jogos Olímpicos de 2016 apenas 
um representante do Brasil faça parte do grupo de 
atletas que disputarão a final da prova de natação dos 
100 metros livres. Considerando que todos os oito 
atletas participantes têm a mesma chance de vencer, a 
probabilidade de que o brasileiro receba uma das 
medalhas (ouro, prata ou bronze) é de:  
a) 12,75%    
b) 25,50% 
c) 37,50%    
d) 42,25%    

19. Seis reservatórios cilíndricos, superiormente 
abertos e idênticos (A, B, C, D, E e F) estão apoiados 
sobre uma superfície horizontal plana e ligados por 
válvulas (V) nas posições indicadas na figura. 
 

 
 
Com as válvulas (V) fechadas, cada reservatório 
contém água até o nível (h) indicado na figura. Todas 
as válvulas são, então, abertas, o que permite a 
passagem livre da água entre os reservatórios, até que 
se estabeleça o equilíbrio hidrostático. 
Nesta situação final, o nível da água, em dm, será igual 
a  
a) 6,0 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório 
F.    
b) 5,5 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório 
F.    
c) 6,0 em todos os reservatórios.    
d) 5,5 em todos os reservatórios.    
e) 5,0 nos reservatórios de A a E e 3,0 no reservatório 
F.    
   
20. A tabela a seguir apresenta o número de ônibus 
utilizados no transporte público de um município e o 
número de passageiros transportados num período de 
cinco dias. 
 

Número de ônibus Número de passageiros 

47 1.410 

50 1.400 

48 1.536 

52 1.352 

49 1.666 

 
Os dados da tabela indicam que o número médio de 
passageiros transportados por ônibus nesse município 
durante esse período é   
a) superior a 30 e inferior a 40     
b) inferior a 30     
c) superior a 40 e inferior a 50     
d) superior a 50     
 


