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01.(2017) Um garçom precisa escolher uma bandeja de base 

retangular para servir quatro taças de espumante que precisam 
ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da 
bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A 
base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 
cm, respectiva mente.A bandeja a ser escolhida deverá ter uma 
área mínima, em centímetro quadrado, igual a  
a)192.  
b)300.   
c)304.   
d)320.   
e)400.  
 
02.(2017) Um casal realiza sua mudança de domicílio e 

necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico, de 
80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à 
disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme 
descrito: 
• Caixa 1: 86 cm x 86 cm x 86 cm 
• Caixa 2: 75 cm x 82 cm x 90 cm  
• Caixa 3: 85 cm x 82 cm x 90 cm 
• Caixa 4: 82 cm x 95 cm x 82 cm  
•Caixa 5: 80 cm x 95 cm x 85 cm  
O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de 
modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. 
A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número  
a)1      b)2     c)3    d)4    e)5  
 

03. (2017)  manchete demonstra que o transporte de grandes 

cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em 
vias urbanas. 
Caminhão entala em viaduto no Centro 
Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no 
cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da 
Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na 
capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e 
transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto. 

 
Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 
m e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte 
superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista 
traseira do empilhamento dos canos. 
 A margem de segurança recomendada para que um veículo 
passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga 
seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto. 
Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que 
esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu 

vão? Considere 1,7 como aproximação para  

a)2,82     
b)3,52     
c)3,70      
d)4,02     
e)4,20 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.(2107)Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas 

locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, 
fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes 
de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser 
construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros 
lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais.Quais 
devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da 
base do vivejro seja máxima? 
a)1 e 49    
b)1 e 99    
c)10 e 10   
d)25 e 25   
e)50 e 50 
 
 
 
 

05. (2017) Pivô central é um sistema de irrigação muito usado 

na agricultura, em que uma área circular é projetada para 
receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma 
tubulação vertical que transmite água através de um cano 
horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais 
giram, sobre rodas, em torno do centro do pivô, também 
chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre 
move-se com velocidade constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um pivô de três torres (T1, T2 e T3) será instalado em uma 
fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas bem 
como da base à torre T1são iguais a 50 m. O fazendeiro pretende 
ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue 
uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação 
para .Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres 
T1, T2 e T3 devem ser, em metro por hora, de 
a)12, 24 e 36.    c)2, 4 e 6.      e)600, 2 400 e 5 400 
b)6, 12 e 18.      d)300, 1 200 e 2 700. 
 

06. (2016) Para garantir a segurança de um grande evento 

público que terá início às 4 h da tarde, um organizador precisa 
monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. 
Para cada 2 000 pessoas se faz necessária a presença de um 
policial. Além disso, estima-se uma densidade de quatro 
pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 
h da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já 
ocupava equivale a um quadrado com lados medindo 500 m. 
Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente 
a uma taxa de 120 000 pessoas por hora até o início do evento, 
quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos 
policiais serão necessários no início do evento para garantir a 
segurança? 
a)360   b)485  c)560  d)740  e)860 

https://cdn.estuda.com/sis_questoes/posts/165399_pre.jpg?1510662756
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07. (2016) O proprietário de um restaurante deseja comprar um 

tampo de vidro retangular para a base de uma mesa, como 
ilustra a figura 

 
Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, 
tem a forma de um retângulo, cujos lados medem AC = 105 cm 
e AB = 120 cm.Na loja onde será feita a compra do tampo, 
existem cinco tipos de opções de tampos, de diferentes 
dimensões, e todos com a mesma espessura, sendo: 
Tipo 1: 110 cm x 125 cm           Tipo 4: 120 cm x 130 cm 
Tipo 2: 115 cm x 125 cm           Tipo 5: 120 cm x 135 cm 
Tipo 3: 115 cm x 130 cm 
 O proprietário avalia, para comodidade dos usuários, que se 
deve escolher o tampo de menor área possível que satisfaça a 
condição: ao colocar o tampo sobre a base, de cada lado da 
borda externa da base da mesa, deve sobrar uma região, 
correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um 
mínimo de 4 cm e máximo de 8 cm fora da base da mesa, de 
cada lado.Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de 
tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser 
escolhido? 
a)1   b)2    c)3      d)4    e)5 
 

08. (2016) Um terreno retangular de lados cujas medidas, em 

metro, são x e y será cercado para a construção de um parque 
de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens 
de um rio. Observe a figura.Para cercar todo o terreno, o 

proprietário gastará R$ 7 500,00. O material da cerca custa R$ 
4,00 por metro para os lados do terreno paralelos ao rio, e R$ 
2,00 por metro para os demais lados.Nessas condições, as 
dimensões do terreno e o custo total do material podem ser 
relacionados pela equação 
a)4(2x + y) = 7 500 
b)4(x + 2y) = 7 500 
c)2(x + y) = 7 500 
d)2(4x + y) = 7 500 
e)2(2x + y) = 7 500 
 
 
 
 
09. (2016) Um agricultor vive da plantação de morangos que são 

vendidos para uma cooperativa. A cooperativa faz um contrato 
de compra e venda no qual o produtor informa a área plantada. 
Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de 
morango são plantadas no centro de uma área retangular, de 10 
cm por 20 cm, como mostra a figura.Atualmente, sua plantação 

de morangos ocupa uma área de 10 000 m2, mas a cooperativa 
quer que ele aumente sua produção. Para isso, o agricultor 
deverá aumentar a área plantada em 20%, mantendo o mesmo 
padrão de plantio.O aumento (em unidade) no número de mudas 
de morango em sua plantação deve ser de 
a)10 000. 
b)60 000. 
c)100 000. 
d)500 000. 
e)600 000 
 
 
 

10. (2016) A London Eye é uma enorme roda-gigante na capital 

inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar 
a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como 
Roda do Milênio. Um turista brasileiro,em visita à Inglaterra, 
perguntou a um londrino o diâmetro (destacado na imagem) da 
Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés. 

 
Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua 
curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de 
medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 
polegada equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de 
conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido 
em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da 
Roda do Milênio, em metro? 
 a)53      b)94      c)113       d)135    e)145 
 
11. (2016) É comum os artistas plásticos se apropriarem de 

entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e 
imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma 
de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos 
pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de 
base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais 
deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? 
a)Quadrados, apenas. 
b)Triângulos e quadrados, apenas. 
c)Triângulos, quadrados e trapézios, apenas. 
d)Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, 
apenas. 
e)Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e 
pentágonos, apenas 
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