
 

LISTA 06 – DETERMINANTE 
 
1) O gráfico abaixo informa a quantidade de calorias gastas por uma pessoa, no período 
de 1 hora, quando faz determinada atividade. 

 

 

A imagem e os dados do gráfico acima foram obtidos em www.viverbem.fmb.unesp.br. 

Baseado nos dados do gráfico é verdade afirmar que: 

a) A razão entre as quantidades de calorias gastas ao ficar sentado e ao jogar 

basquetebol é de 2/5.  

b) A razão entre as quantidades de calorias gastas ao cavalgar e ao correr é de 1/5. 

c) A razão entre as quantidades de calorias gastas ao nadar e ao pedalar é de 1/2. 

d) A razão entre as quantidades de calorias gastas ao nadar e ao jogar basquetebol é 

2/5. 

e) A razões entre as quantidades de calorias gastas ao pedalar e ao correr é de 1/3. 

2). Como mostram vários censos, nossa civilização habita o globo terrestre de maneira muito 
desigual. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de seus habitantes 
e a sua área. Através desse índice, é possível estudar a ocupação de um território por uma 
determinada população. 
Com relação à densidade demográfica, assinale a afirmativa incorreta. 

         a)    Se o número de habitantes de uma região dobra e sua área permanece a mesma,          

então a  densidade  demográfica dessa região também dobra. 

b)     Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior 

área possui uma densidade demográfica maior. 

c)      Se duas regiões possuem a mesma área, então a região com maior número de 

habitantes possui uma densidade demográfica maior. 

d) Se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, então elas 

possuem a mesma densidade demográfica. 

e) Se uma região tem 150 000 000 de habitantes e área igual a 7 500 000 km2, então sua 

densidade demográfica é igual a 20 habitantes/km2. 



 

3) Com o intuito de fazer uma liquidação, um comerciante anuncia seus produtos 
acrescentando 60% ao preço de custo. Em seguida, oferece descontos de 20% sobre os 
preços anunciados. Após conceder os descontos, o lucro do comerciante sobre o preço de 
custo é da ordem de: 
a) 92% 

b) 60% 

c) 32% 

d) 28% 
e) 26% 

 
4) A parede lateral de uma garagem foi revestida com ladrilhos quadrados brancos e 

pretos, conforme a figura.  

 

 
 

Cada ladrilho branco custou R$ 7,34 e cada ladrilho preto custou R$ 6,52. Quanto foi 

gasto, em reais, na compra dos ladrilhos utilizados no revestimento dessa parede? 

 

a) 420,60 
b) 332,52 
c) 475,02 
d) 410,76 
e) 501,16 

 
5) O gráfico a seguir apresenta informações sobre o impacto causado por 4 tipos de monocultura 

ao solo. Para cada tipo de monocultura, o gráfico mostra a quantidade de água, em litros, e a de 

nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio), em quilogramas, consumidos por hectare para a 

produção de 1kg de grãos de soja ou 1kg de milho ou 1kg de açúcar ou 1kg de madeira de 

eucalipto. Sobre essas monoculturas, pode-se afirmar que: 
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A) O eucalipto precisa de cerca de 1/3 da massa de nutrientes necessários de que a cana-de-

açúcar precisa para se desenvolver. 

B) O eucalipto é a que mais seca e empobrece o solo, causando desequilíbrio ambiental. 

C) A soja é cultura que mais precisa de nutrientes. 

D) O milho precisa do dobro do volume de água de que precisa a soja. 

E) A cana-de-açúcar é a que necessita do ambiente mais úmido para crescer.     

6) (UFG) Alguns agricultores relataram que, inexplicavelmente, suas plantações apareceram 
parcialmente queimadas e a região consumida pelo fogo tinha o padrão indicado na figura a 
seguir, correspondendo às regiões internas de três círculos, mutuamente tangentes, cujos 
centros são os vértices de um triângulo com lados medindo 30, 40 e 50 metros. 

 

 

Nas condições apresentadas, a área da região queimada, em m², é igual a: 
 
A) 1100 𝜋 
B) 1200 𝜋 
C) 1300 𝜋 
D) 1400 𝜋    
E) 1550 𝜋 
 

    7) O consumo de energia de uma família no decorrer do ano de 2015 está representado 

no gráfico a seguir. 

 

Sendo assim, é correto afirmar que: 



 

a) O consumo se manteve constante no segundo semestre. 

b) O consumo aumentou durante o primeiro semestre. 

c) O consumo médio mensal  de 325 kWh. 

d) Em fevereiro, em relação a janeiro, o consumo caiu cerca de 21%. 

e) O mês de maior consumo foi julho. 

   8) Uma torneira mal fechada goteja 2450 vezes em uma hora. Admitindo que cada gota 

tenha volume 0,0003 litros, pode-se afirmar que o volume de água que vaza dessa torneira por 

hora, em litros, é: 

a) menor que meio litro 

b) maior que meio e menor que um litro 

c) maior que um litro e menor que um litro e meio 

d) maior que dois litros 

e) menor que um terço de um litro 

9) (UFG) Pretende- se decorar uma parede retangular com quadrados pretos e brancos, 
formando um padrão quadriculado semelhante ao de um tabuleiro de xadrez e preenchendo 
toda a parede de maneira exata (sem sobrar espaços ou cortar quadrados). A figura a seguir 
ilustra uma parte desse padrão quadriculado 

 

Considerando-se que a parede mede 8,80 m por 5,50 m, o número mínimo de quadrados que 
se pode colocar na parede é: 
 
A) 40 
B) 55 
C) 70 
D) 95 
E) 110 

10) (UERJ) João abriu uma caderneta de poupança e, em 1º de janeiro de 2006, depositou R$ 
500,00 a uma taxa de juros, nesse ano, de 20%. Em 1º de janeiro de 2007, depositou mais R$ 
1.000,00. Para que João tenha, nessa poupança, em 1º de janeiro de 2008, um montante de R$ 
1.824,00, a taxa de juros do segundo ano deve corresponder a: 
 
A) 12% 
B) 14% 
C) 16% 
D) 18% 
E) 19% 
 



 

11) (ENEM) 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. 

 

12) 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%.             

e) 95% 

 

13) Em uma corrida de taxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma 

quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 

28,50 e por uma corrida de 5 km paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é 

 

a) R$ 7,50.  

b) R$ 6,50.  

c) R$ 5,50.  

d) R$ 4,50.  

e)     R$ 4,80. 

 

14) (UERJ – adaptada) Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho 
Federal de Medicina(CFM) e o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), 
para cada mil habitantes, 
nas cinco regiões do Brasil. 
 



 

 
 
O SUS oferece 1,0 médico para cada grupo de x habitantes. Na região Norte, o valor de x é 
aproximadamente igual a: 
 
A) 660 
B) 1000 
C) 1334 
D) 1515 
E) 1960 
 
15) (UERJ – adaptada) Na figura a seguir, estão representados o triângulo retângulo ABC e os 
retângulos semelhantes I, II e III, de alturas h1, h2 e h3 respectivamente proporcionais às bases 
BC , AC e AB. 
 

 
 

Se AC = 4m e AB = 3m, a razão  
4h2 + 3h3

h1
  é igual a: 

A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 1 
 

16) (Insper) O preço de um produto na loja A é 20% maior do que na loja B, que ainda oferece 
10% de desconto para pagamento a vista. Sérgio deseja comprar esse produto pagando à 
vista. Nesse caso, para que seja indiferente para ele optar pela loja A ou pela B, o desconto 
oferecido pela loja A para pagamento a vista deverá ser de:  

 
a)10% 

b)15% 

c)20% 

d)25% 

e)30%                      



 

17)  (UFMG- adaptada) Observe a figura. 

 

 

 

Nela, a, 2a, b, 2b, e x representam as medidas, em graus, dos ângulos assinalados. O valor de x, 

em graus, é: 

a) 100 

b) 110 

c) 115 

d) 120 

e) 135 

 
18)A planta de uma residência,cujos cômodos são retangulares, apresentada no desenho, 
abaixo, tem escala 1:80, ou seja, cada medida de 1 cm corresponde a uma medida de 80 cm na 
dimensão real.  
 

 
 
Considerando informações e ilustração, acima, é CORRETO afirmar que a área real, em m2,  da 
parte ocupada pela copa é igual a: 
 

a)75,01 
b)79,36 
c)86,12 
d)90,40 
e)98,45 



 

19) A figura mostra um quadrado, um hexágono regular e um pentágono regular que, dois a 
dois, têm um lado comum. 
 
 
 

 
 
O valor, em graus, do ângulo  𝛼  é:  
 
 

a)40 
b)42 
c)44 
d)46 
e)48 

 
 

 

20) Três linhas de ônibus passam por um mesmo ponto. Os ônibus da linha A passam a cada 10 

minutos, os ônibus da linha B, a cada 15 minutos e os ônibus da linha C, a cada 25 minutos. Um 

observador percebeu que, às 7 horas, os ônibus das três linhas passaram ao mesmo tempo 

nesse ponto. O próximo horário em que os ônibus das três linhas passaram juntos nesse ponto 

será: 

a) 8h10min 

b) 9h15min 

c) 9h30min 

d) 10h25min 

e) 11h 

 

 

 


