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1. O cartão pré-pago de um usuário do metrô tem R$ 8,90 de crédito. Para uma viagem, foi 
debitado desse cartão o valor de R$ 3,25, correspondente a uma passagem. Em seguida, o 
usuário creditou mais R$ 20,00 nesse mesmo cartão. Admitindo que o preço da passagem 
continue o mesmo, e que não será realizado mais crédito algum, determine o número máximo de 
passagens que ainda podem ser debitadas desse cartão. 
 
 
2. Leia a tirinha: 

 
Suponha que existam exatamente 700 milhões de analfabetos no mundo e que esse número seja 
reduzido, a uma taxa constante, em 10% ao ano, totalizando n milhões daqui a três anos. Calcule 
o valor de n. 
 
 
3. Uma ferramenta utilizada na construção de uma rampa é composta pela seguinte estrutura: 
• duas varas de madeira, correspondentes aos segmentos AE e AD, que possuem comprimentos 

diferentes e formam o ângulo igual a 45º;  
• uma travessa, correspondente ao segmento BC, que une as duas varas e possui uma marca em 
seu ponto médio M; 
• um fio fixado no vértice A e amarrado a uma pedra P na outra extremidade; 
• nesse conjunto, os segmentos AB e AC são congruentes. 
Observe o esquema que representa essa estrutura: 
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Quando o fio passa pelo ponto M, a travessa BC fica na posição horizontal. Com isso, obtém-se, 
na reta que liga os pontos D e E, a inclinação a desejada. Calcule a, supondo que o ângulo AÊD 
mede 85º. 
 
 
4. Um cubo de aresta EF medindo 8 dm contém água e está apoiado sobre um plano a de modo 
que apenas a aresta EF esteja contida nesse plano. A figura abaixo representa o cubo com a 
água.   

 
 
Considere que a superfície livre do líquido no interior do cubo seja um retângulo ABCD com área 

igual a 32√5 dm2. Determine o volume total, em dm3, de água contida nesse cubo. 

 
 
5. Em uma escola circulam dois jornais: Correio do Grêmio e O Estudante. Em relação à leitura 
desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que: 
• 10% não leem esses jornais; 
• 520 leem o jornal O Estudante; 
• 440 leem o jornal Correio do Grêmio. 
Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais. 
 
 
6. Ao digitar corretamente a expressão log10(−2) em uma calculadora, o retorno obtido no visor 
corresponde a uma mensagem de erro, uma vez que esse logaritmo não é um número real. 
Determine todos os valores reais de x para que o valor da expressão log0,1(log10(log0,1(x))) seja 
um número real. 
 
 
7. Um tubo cilíndrico cuja base tem centro F e raio r rola sem deslizar sobre um obstáculo com a 
forma de um prisma triangular regular. As vistas das bases do cilindro e do prisma são mostradas 
em três etapas desse movimento, I, II e III, nas figuras a seguir. 
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Admita que: 
• as medidas do diâmetro do círculo de centro F e da altura do triângulo ABC são respectivamente 

iguais a 2√3 decímetros; 

• durante todo o percurso, o círculo e o triângulo sempre se tangenciam. 
Determine o comprimento total, em decímetros, do caminho descrito pelo centro F do círculo que 
representa a base do cilindro. 
 
 
8. Considere a função real f, de variável real x, definida pelo seguinte determinante: 

 

 
 
Observe o gráfico da função f. 
 

 
 
Determine os valores de x para os quais f(x) = 1. 
 
 
9. Uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes dos 
centros A e B de dois municípios. Em seu projeto de construção, utilizou-se o plano cartesiano, 
com coordenadas em quilômetros, em que A = (1, 2) e B = (7, 14). Observe o gráfico: 
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Determine, utilizando esse sistema referencial, a equação da reta suporte desse trecho retilíneo 
da ferrovia. 
 
 
10. Cada uma das 28 peças do jogo de dominó convencional, ilustradas abaixo, contêm dois 
números, de zero a seis, indicados por pequenos círculos ou, no caso do zero, por sua ausência. 

 
 

Admita um novo tipo de dominó, semelhante ao convencional, no qual os dois números de cada 
peça variem de zero a dez. Observe o desenho de uma dessas peças: 

 
Considere que uma peça seja retirada ao acaso do novo dominó. Calcule a probabilidade de essa 
peça apresentar um número seis ou um número nove. 


