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01) Em uma aula de Matemática... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual das alternativas completa a frase do 

professor corretamente? 

(A) ângulos e lados iguais 

(B) ângulos iguais e lados proporcionais  

(C) lados iguais e ângulos proporcionais 

(D) ângulos e lados proporcionais 

(E) ângulos, lados e áreas proporcionais 

 

02) Em julho de 2011, um fotógrafo se 

surpreendeu com as imagens feitas por um 

macaco da espécie nigra, que roubou sua câmera 

e acabou fazendo um 'sorridente' autorretrato em 

um pequeno parque nacional na ilha de Sulawesi, 

na Indonésia. A famosa selfie do macaco tem sido 

utilizada inúmeras vezes por meios de 

comunicação e nas redes sociais. Desde então, 

há uma disputa judicial pelos direitos autorais da 

fotografia entre o fotógrafo David Slater e 

advogados da organização Pessoas pelo 

Tratamento Ético de Animais (Peta), que 

representa o macaco. Os ativistas defendiam que 

os direitos das imagens pertenciam ao macaco, 

uma vez que o próprio animal as teria registrado 

com a câmera do fotógrafo. Em 2017, as partes 

entraram em acordo, Slater concordou em doar 

25% dos rendimentos futuros obtidos com as 

fotografias para instituições de caridade 

dedicadas à proteção de espécies do gênero 

Macaca na Indonésia, onde a selfie foi tirada. 

Para a divulgação do parque, um ativista decidiu 

fazer um pôster da 

famosa selfie, se o 

pôster tem largura de 

150cm, qual deverá ser 

sua altura? 

(A) 200cm 

(B) 184cm 

(C) 160cm 

(D) 144cm 

(E) 96cm 

03) É possível medir a altura da 

bandeira hasteada usando um 

espelho plano e uma fira métrica. 

Observe esta figura: 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a figura, os triângulos ABC e CDE 

são semelhantes, assim para calcular a altura de 

medida x a pessoa precisa apenas conhecer a 

própria altura, sua distância ao espelho e a 

distância entre o espelho e o mastro da bandeira, 

quando a pessoa vê no espelho o topo da 

bandeira, a que altura ela se encontra?  

(A) 3,06m 

(B) 2,58m 

(C) 1,84m 

(D) 0,87m 

(E) 0,72m 

 

04) No estudo de ângulos determinados por retas 

paralelas e uma transversal vimos algumas 

regras: regra dos ângulos internos de um 

triângulo, regra da meia-lua, regra do elevador, 

regra da tesoura, regra do “z” e regra do duplo “y”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As retas r, s, t, u são paralelas, m, n, p, q são 

retas transversais. Utilizando tais regras de 

modo conveniente, passe pelo labirinto e 

encontre o valor de x, em graus: 

(A) 95º 

(B) 100º 

(C) 105º 

(D) 110º 

(E) 115º 



05) Para calcular a largura de um rio, Marta 

observa as duas árvores, uma em cada margem. 

Em seguida, ela situa-se a certa distância da 

árvore mais próxima de tal forma que ela esconda 

a outra. Marta caminha então para o rio, 

perpendicularmente a ele, e conta 21 passos até 

a margem; vai então até a árvore, contando 18 

passos e continua a caminha na mesma direção, 

até ficar em frente à árvore da outra margem. 

Nesse trecho ela andou 66 passos. Qual é a 

largura do rio, 

se 40 passos 

de Marta cor-

respondem a 

30m?  

(A) 40m 

(B) 30, 25m 

(C) 57,75m  

(D) 66, 5m 

(E) 77m 

 

 

06) Para ir à escola, Juquinha sai de sua casa, 

segue pela Av. das Tulipas e vira na Rua das 

Margaridas. No fragmento de mapa algumas 

medidas são conhecidas, desta forma, quantos 

metros o Juquinha precisa caminhar para chegar 

à escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 195m 

(B) 225m 

(C) 240m 

(D) 330m 

(E) 410m 

 

07) O professor de Matemática ditou quatro 

números: menos três mil setecentos e cinquenta 

e dois, três quartos, raiz cúbica de oito, raiz 

quadrada de sete. Os alunos deveriam 

classificar tais números de acordo com todos os 

conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 

racionais e reais) aos quais pertencem. A sala 

foi dividida em cinco grupos e os representantes 

entregaram uma tabela preenchida, qual grupo 

acertou a classificação de todos os números? 

 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(E)  

 

 

 

 

 

 



08) Determine a distância entre as duas árvores 

de acordo com a medidas no esquema abaixo: 

 

(A) 36m 

(B) 58m 

(C) 64m 

(D) 72m 

(E) 81m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09) Na figura abaixo temos quatro números que 

estão representados na reta numérica por setas 

identificadas por algarismos romanos. 

 

 

 

 

 

As quatro setas que representam os quatro 

números são: 

(A) I, IV, VI, VII 

(B) I, IV, VI, VIII 

(C) I, III, VI, VII 

(D) II, III, V, VIII 

(E) II, IV, VII, VIII 

 

10) A duplicação do cubo ou o problema de Delos 

é o problema de geometria que consiste em obter 

um método para, dada a aresta de um cubo, 

construir, com régua e compasso, a aresta do 

cubo cujo volume é o dobro do cubo inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado um cubo de lado 2, descubra qual o lado 

do cubo que possui o dobro do volume do cubo 

inicial. 

(A) 4 

(B) √4096
3

 

(C) 2√2
3

 

(D) √2
3

 

(E) 16 

 

11) Cecília costuma compra um pacote de 45kg 

de ração para alimentar seus 5 gatos durante 

um mês. Neste mês, quando voltava da casa de 

rações ela encontrou um gato abandonado e o 

adotou. Agora com mais um gato,  

para que o pacote de ração  

dure um mês, o consumo  

diário de cada gato  

deverá ser de: 

(A) 450gr 

(B) 400gr 

(C) 350gr 

(D) 300gr 

(E) 250gr 

 

12) As granjas utilizam lâmpadas para “tapear” as 

galinhas, assim elas permanecem acordadas por 

mais tempo e produzem mais ovos. Chico decidiu 

aumentar a produção de ovos e instalou 

lâmpadas no galinheiro em seu quintal, aumentou 

a quantidade de galinhas e reduziu a quantidade 

de ovos em cada caixa. Se antes ele tinha 4 

galinhas, que acordas 4 horas por dia, produziam 

4 fardos, cada fardo com 4 caixas de ovos, com 

12 ovos em cada caixa, no período de 4 dias por 

semana, durante 4 semanas e, agora com 6 

galinhas acordadas 6 horas por dia, quantos 

fardos com 6 caixas de ovos com 6 ovos em cada 

caixa serão produzidas, em um período de 6 dias 

por semana durante 6 semanas?  

(A) 6 fardos 

(B) 10 fardos 

(C) 24 fardos  

(D) 27 fardos 

(E) 36 fardos 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais 

importante que a velocidade.”           Clarice Lispector 


