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Registro CMI 43217 – Aulas 4 e 5 

 

QUESTÃO 01 

Seja na  uma sequência de números reais cujo termo geral é 
*,

4

1
Nnnan   . Qual das afirmações seguintes é 

verdadeira?  
a) na  é uma progressão aritmética de razão 1.     

b) na  é uma progressão geométrica de razão 
1

.
4

    

c) na  é uma progressão geométrica de razão 4.     

d) na  não é uma progressão (nem geométrica, nem aritmética).    

e) na  é simultaneamente uma progressão aritmética e geométrica.    

 

QUESTÃO 02 
Considere esses quatro valores x,  y,  3x,  2y  em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20,  então o terceiro termo é  

a) 9     
b) 12     
c) 15     
d) 18     

 
QUESTÃO 03 
A progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por na 5n 18,   tem razão igual a 5. 

 
QUESTÃO 04 
Na fabricação de mesas de reunião, uma fábrica trabalha com vários modelos e tamanhos. As mesas redondas são todas 

acompanhadas com uma certa quantidade de poltronas a depender do tamanho da mesa, conforme a figura abaixo: 

 

 
 

O primeiro modelo acompanha 3  poltronas, o segundo modelo acompanha 6  poltronas, o terceiro, 9  poltronas e assim 

sucessivamente, isto é, sempre um modelo de mesa acompanha 3  poltronas a mais em relação ao modelo anterior. 

Um cliente adquiriu uma unidade de cada um dos 10  primeiros modelos de mesa circular.  
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Como todo patrimônio da sua empresa é identificado a partir de uma etiqueta adesiva, o número de adesivos que 

devem ser confeccionados para que cada uma das mesas e poltronas adquiridas seja devidamente etiquetadas é menor que 177. 
 
QUESTÃO 05 
A sequência ( 30, 27, 24, 21, )     mantém esse padrão de comportamento para um determinado número de termos n.  A 

soma destes n  termos vale zero. 

 

Qual é esse número de termos?  
a) 19     
b) 20     
c) 21     
d) 22     
 
QUESTÃO 06 
Considere a sequência de números binários 101,  1010101,  10101010101,  101010101010101... .  

A soma de todos os algarismos dos 20  primeiros termos dessa sequência é um múltiplo de 17. 

 
QUESTÃO 07 

Na progressão geométrica ...,
243

1
,

729

1
 existem exatos 3 termos com exatos 3 algarismos. 

QUESTÃO 08 
Considere o padrão de construção representado pelos triângulos equiláteros abaixo. 

 

 
 

O perímetro do triângulo da etapa 1 é 3  e sua altura é h;  a altura do triângulo da etapa 2  é metade da altura do triângulo da 

etapa 1;  a altura do triângulo da etapa 3  é metade da altura do triângulo da etapa 2  e, assim, sucessivamente. 

 

Assim, a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos é  
a) 2.     
b) 3.     
c) 4.     
d) 5.     
e) 6.     

 
QUESTÃO 09 

O valor do número x  dado por 
2 3 4

7 4 4 4
x 3

10 10 10 10
       é  

a) 
90

.
337

    

b) 
223

.
32
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c) 
337

.
90

    

d) 
589

.
78

    

e) 
987

.
26

    

 
QUESTÃO 10 

Conta uma antiga história que dois amigos caminhavam por uma rua do interior, lá pelas 

dez e tanto da noite, e separaram-se diante da casa de um deles. 
Combinavam encontrar-se na manhã do dia seguinte, bem cedo como convém àqueles 

que trabalham no campo, quando um deles sugeriu o seguinte: 

“ Vamos nos encontrar, no ponto do ônibus, no exato instante em que  4/11 do que restar 

do dia for igual ao tempo decorrido do mesmo dia.” 

Julgue o item a seguir. 

Se  ambos acordaram  com a proposta, deveriam encontrar-se no ponto do ônibus às 6 h 

14 min. 

 
QUESTÃO 11 
José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas  uma certa quantidade de laranjas. Decidiram 

dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da  primeira parte eles redistribuiriam 

a quantidade de laranjas  que cada um carregava dependendo do cansaço de cada  um. Na primeira parte 

do trajeto José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 : 5 : 4, respectivamente. Na  segunda 

parte do trajeto José, Carlos e Paulo dividiram as  laranjas na proporção 4 : 4 : 2, respectivamente. 

Julgue o item a seguir. 

Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto,  a quantidade de laranjas que José, 

Carlos e Paulo,  nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto foi igual a 300, 300 e 150 

laranjas. 

 
QUESTÃO 12 
Uma mercadoria cujo preço de tabela é R$ 8.000,00 é vendida, à vista, com um desconto de x% ou em duas parcelas iguais de 

R$ 4.000,00, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. 

Suponha que o comprador dispõe do dinheiro necessário para pagar à vista e que ele sabe que a diferença entre o preço à 
vista e a primeira parcela pode ser aplicada no mercado financeiro a uma taxa de 25% ao mês. 
Nessas condições, qual o valor de x que torna indiferente comprar à vista ou a prazo ? 

 

a) 5%    b) 10%    c) 15%    d) 12,5%    e) 17,5% 

QUESTÃO 13 

 

 

O esquema acima mostra, passo a passo, a seqüência de operações a serem efetuadas a partir de um 

certo número, a fim de obter o resultado final 10,4. 

O número que deve ser considerado como ponto de partida está compreendido entre 

 

ponto de 
partida: ?

(dividir por 8) (somar     )1
5

(multiplicar
por 0,4) (subtrair 0,28) (dividir por 5)

10,4: resultado final
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(A) 1 000  e  1 050 

(B) 1 050  e  1 100 

(C) 1 100  e  1 150 

(D) 1 150  e  1 200 

        (E)    1 250  e  1 300 

 
QUESTÃO 14 
Uma pequena empresa fabrica camisas de um único modelo e as vende por R$ 80,00 a unidade. Devido ao 

aluguel e a  outras despesas fixas que não dependem da quantidade produzida, a empresa tem um custo 

fixo anual de R$ 9.600,00.  

Além do custo fixo, a empresa tem de arcar com custos que dependem da quantidade produzida, 

chamados custos variáveis, tais como matéria-prima, por exemplo; o custo variável por camisa é R$ 

40,00. 

O gráfico que melhor representa a função do lucro anual L em função do número n de camisas vendidas é: 
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QUESTÃO 15 
Do centro de uma cidade até o aeroporto são 40km por uma grande avenida. Os táxis que saem do aeroporto cobram R$3,60 
pela bandeirada e R$0,80 por quilômetro rodado.  
Os que saem do centro cobram R$2,00 pela bandeirada e R$0,60 por quilômetro rodado. Dois amigos se encontraram num 
restaurante que fica nessa avenida, sendo que um tomou o táxi que sai do aeroporto e o outro tomou o que parte do centro  
e, para surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. A distância do restaurante ao aeroporto é de 

 
a) 10 km 
b) 12 km 
c) 14 km 
d) 16 km 
e) 18 km 
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QUESTÃO 16 

 
QUESTÃO 17 
A tabela a seguir mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico (ao nível do Equador) em função da profundidade: 
 

(Profundidade) - (Temperatura) 

Superfície               27 °C 

100m                    21 °C 

500m                      7 °C 

1000m                       4 °C 

3000m                    2,8 °C 

 

Admitindo que a variação da temperatura seja aproximadamente linear entre cada duas das medições feitas para a profundidade, 

a temperatura prevista para a profundidade de 400 m é de:  

a)16 °C  
b)14 °C  
c)12,5 °C  
d)10,5 °C  
e) 8 °C  
 
QUESTÃO 18 
O gráfico abaixo representa a evolução populacional de Porto Alegre entre os anos de 1992 e 2010. 
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Considerando as seguintes retas: r,  determinada pelos pontos A  e B;  s,  pelos pontos B  e C;  t,  pelos pontos C  e D;  e u,  

pelos pontos D  e E,  cujos coeficientes angulares são, respectivamente, r s ta , a , a  e ua ,  é correto afirmar que  

a) r u t sa a a a       

b) r u s ta a a a       

c) u r t sa a a a       

d) u r s ta a a a       

 
QUESTÃO 19 

No plano cartesiano a seguir, estão representados o gráfico da função definida por 2f(x) x 2,   com x ,  e os vértices dos 

quadrados adjacentes ABCD  e DMNP.  

 

 
 

Observe que B  e P  são pontos do gráfico da função f  e que A,  B,  D  e M  são pontos dos eixos coordenados. 

 

Desse modo, a área do polígono ABCPNM,  formado pela união dos dois quadrados, é:  
a) 20     
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b) 28     
c) 36     
d) 40     

 
QUESTÃO 20 
O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente, com algum prejuízo, em 

um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de grau 2 da forma 2y ax bx c,    com a base da montanha no 

eixo das abscissas. 

 

 

 

Para que fique mais adequada essa representação, devemos 

ter  

a) a 0  e 2b 4ac 0      

b) a 0  e 2b 4ac 0      

c) a 0  e 2b 4ac 0      

d) a 0  e 2b 4ac 0      

 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Um restaurante francês oferece um prato sofisticado ao preço de p  reais por unidade. A quantidade mensal x  de pratos que é 

vendida relaciona-se com o preço cobrado através da função p 0,4x 200.    

Sejam 1k  e 2k  os números de pratos vendidos mensalmente, para os quais a receita é igual a R$21.000,00.  O valor de 

1 2k k  é:  

a) 450    
b) 500    
c) 550    
d) 600    
e) 650    
 
QUESTÃO 22 
A empresa SKY transporta 2 400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Bienvenuto. A passagem custa 20 reais, e a 

empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima que, a cada 1 real de aumento no preço da 

passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa.  

Nesse caso, qual é o preço da passagem, em reais, que vai maximizar o faturamento da SKY?   
a) 75     
b) 70     
c) 60     
d) 55     
e) 50    
 
QUESTÃO 23 
A empresa SKY transporta 2 400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Bienvenuto. A passagem custa 20 reais, e a 

empresa deseja aumentar o seu preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima que, a cada 1 real de aumento no preço da 

passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa.  

Nesse caso, qual é o preço da passagem, em reais, que vai maximizar o faturamento da SKY?   
a) 75     
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b) 70     
c) 60     
d) 55     
e) 50    
 
QUESTÃO 24 
Um modelo matemático simplificado para o formato de um vaso sanguíneo é o de um tubo cilíndrico circular reto. Nesse modelo, 

devido ao atrito com as paredes do vaso, a velocidade V do sangue em um ponto P no tubo depende da distância r do ponto P 

ao eixo do tubo. O médico francês Jean-Louis-Marie Poiseuille (1797-1869) propôs a seguinte lei que descreve a velocidade V em 

função de r: 

 
2 2v v(r) k(R r ),  

 
 

Onde Ré o raio do tubo cilíndrico e ké um parâmetro que depende da diferença de pressão nos extremos do tubo, do 

comprimento do tubo e da viscosidade do sangue.  

Considerando que k é constante e positivo, assinale a alternativa que contém uma representação possível para o gráfico da 

função v = v(r). 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
QUESTÃO 25 
Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada 

centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do 

álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. 

Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, arrecadado por dia com a 

venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é: 

 

a) V = 10.000 + 50x – x2.    

b) V = 10.000 + 50x + x2.    

c) V = 15.000 – 50x – x2.    

d) V = 15.000 + 50x – x2.    
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e) V = 15.000 – 50x + x2.    


