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Matemática e suas Tecnologias 
 
46. O gráfico a seguir mostra o número de carros chamados (recall) pelas montadoras para 
reparo ou reposição de peças. 

 
MORA. R. Atenda ao Chamado. Caderno de veículos. Folha de S.Paulo, 23 nov. 2014, p. 4. 

 
De acordo com o gráfico, no período analisado, os anos em que ocorreram, respectivamente, o 
maior e o menor número de carros chamados para recall foi em 

a) 2002 e 2014. 
b) 2003 e 2004 
c) 2003 e 2010. 
d) 2008 e 2010 
e) 2010 e 2003 

  
 
47. Um asteróide gigantesco apelidado pelos cientistas de “The Beast” (A Fera) passou próximo à 
Terra no dia 8 de junho. O asteroide, cujo nome oficial é 2014 HQ124, possui um formato de 
batata e um tamanho aproximado de 366 metros e passou a 1,25 milhão de quilômetros de 
distância da Terra. O que, segundo os cientistas, é “muito perto” em termos cósmicos. 
Disponível em: <noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/06/16/radares-da-nasa-

revelam-imagens-de-asteroide-gigantesco.htm>. Acesso em: 5 mar. 2015. (adaptado). 
 
Usando a notação do sistema internacional, a distância que o asteroide passou da terra em 
megametro (Mm) é dada por 
Dado: 1 Mm = 103 km. 

a) 1,25 Mm 
b) 1,25·102 Mm 
c) 1,25·103 Mm 
d) 1,25·104 Mm 
e) 1,25·106 Mm 
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 48. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate 

Rendimento: 20 porções 
Tempo de preparo: 15 minutos + 50 minutos para assar 
Para fazer o bolo: 
Ingredientes: 
3 cenouras 
4 ovos 
1 xícara (chá) de óleo de canola, milho ou girassol 
1 e ½ xícara (chá) de açúcar 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 colher (sopa) de fermento 
1 pitada de sal 
1 colher (chá) de manteiga 
Para fazer a calda: 
Ingredientes: 
½ xícara (chá) de chocolate em pó 
1/3 de xícara (chá) de açúcar 
1 colher (sopa) de manteiga 
1/3 de xícara (chá) de água 

LOBO, R. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate.  
Disponível em: <gnt.globo.com/receitas/receitas/bolo-de-cenoura-com-cobertura-de-

chocolate.htm>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
 
Um confeiteiro deseja seguir a receita acima para servir 120 porções. Portanto, para o preparo da 
calda serão necessárias: 

a) 3 xícaras (chá) de chocolate em pó, 2 xícaras (chá) de açúcar, 6 colheres (sopa) de 
manteiga e 2 xícaras (chá) de água. 

b) 6 xícaras (chá) de chocolate em pó, 4 xícaras (chá) de açúcar, 12 colheres (sopa) de 
manteiga e 4 xícaras (chá) de água. 

c) 15 xícaras (chá) de chocolate em pó, 10 xícaras (chá) de açúcar, 30 colheres (sopa) de 
manteiga e 10 xícaras (chá) de água. 

d) 30 xícaras (chá) de chocolate em pó, 20 xícaras (chá) de açúcar, 60 colheres (sopa) de 
manteiga e 20 xícaras (chá) de água. 

e) 60 xícaras (chá) de chocolate em pó, 40 xícaras (chá) de açúcar, 120 colheres (sopa) de 
manteiga e 40 xícaras (chá) de água. 

 
 
49. A expectativa de vida no mundo aumentou em média seis anos entre 1990 e 2012, segundo 
as estatísticas anuais da Organização Mundial da Saúde. Um homem nascido em 2012 pode 
viver até os 68 anos e uma mulher até os 73. Seis anos a mais que os nascidos em 1990. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/05/expectativa-de-vida-
aumentou-em-media-seis-anos-no-mundo-diz-oms.html>. Acesso em: 16 jun. 2014. 

 
Analise os gráficos a seguir, que comparam a expectativa de vida de homens e mulheres no 
Brasil e no mundo entre 1990 e 2012. 
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Disponível em: <http://migre.me/jVFJm>Acesso em 20 de junho de 2014. 

 
Pelos dados do gráfico é possível verificar que, no período considerado, 

a) a expectativa de vida dos homens no Brasil foi sempre maior que a do mundo. 
b) a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens no Brasil e no mundo. 
c) a expectativa de vida das mulheres no Brasil foi sempre menor que a do mundo. 
d) a expectativa de vida dos homens foi maior que a das mulheres até meados de 2000. 
e) a expectativa de vida dos homens é igual a das mulheres. 

 
 
50. Um professor de matemática, para avaliar seus alunos, pediu a eles que fizessem 7 exercícios 
por dia durante uma semana. Nos primeiros seis dias, um aluno resolveu 7, 5, 3, 7, 8, 6 
exercícios. 
Para cumprir o que seu professor pediu, o aluno deverá resolver no último dia 

a) nenhum exercício. 
b) 6 exercícios. 
c) 13 exercícios. 
d) 20 exercícios. 
e) 36 exercícios. 
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 51. Entre agosto e dezembro de um determinado ano, o tempo gasto com ligações locais na casa 

de uma família é mostrado na seguinte tabela: 

 
A média do tempo mensal gasto em ligações locais na casa dessa família, de agosto a dezembro, 
em minutos, é 

a) 98 
b) 99 
c) 100,4 
d) 110 
e) 125,5 

 
 
52. O pêndulo de Newton é um dispositivo formado por uma sequência de pêndulos adjacentes, 
todos presos a uma armação por duas cordas de igual comprimento e angulação, conforme 
ilustrações a seguir: 

 
Figura 01                Figura 02       Figura 03 

As esferas, inicialmente em repouso (figura 01) têm seu estado inicial alterado quando a primeira 
é deslocada (figura 02) e, em seguida, é liberada, chocando-se com as demais. Como resultado 
da transferência da quantidade de movimento, a última esfera se afasta do conjunto (figura 03). 
Considere que a luz está incindindo perpendicularmente acima do pêndulo de Newton, por meio 
da análise do movimento, a figura que mais se assemelha à sombra das esferas, no plano 
horizontal é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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 53. Em uma aula de química orgânica na faculdade, ao fazer um experimento da síntese de um 

polímero, os alunos devem entregar um relatório com gráfico da concentração de equilíbrio em 
relação ao tempo. Ao realizar o experimento, Bruna notou que nas primeiras 3 horas a taxa de 
variação da concentração pelo tempo foi decrescente e não linear e, apenas a partir daí, passou a 
ser linear e constante. 
Dos gráficos a seguir, o que melhor representa a concentração do polímero pelo tempo desse 
experimento é: 
 

a)  

b)  

c)  

d)  
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e)  
 
 
54. Antes de fazer regime radical, veja os perigos à saúde. O verão está logo aí. E, com a 
chegada da estação mais quente do ano, surge aquela necessidade de emagrecer o quanto antes 
para caber nos arejados e reveladores modelitos que imperam na época. 
O problema é que continua sendo muito comum a busca por alternativas rápidas de 
emagrecimento, o que leva ao perigo das dietas restritivas. Soluções mágicas, como as dietas da 
proteína (também conhecida como Atkins), do tipo sanguíneo e da lua, podem até surtir efeito, 
dependendo do seu metabolismo. Mas nutricionistas alertam para os efeitos colaterais. 

Disponível em: <http://entretenimento.r7.com/receitas-e-dietas/noticias/dietas-restritivas-podem-
causar-danos-fisicos-e-mentais-20111110.html?question=0>. Acesso em: 6 mar. 2014. 

 
Sandra deseja iniciar um regime que restringe sua alimentação diária ao consumo exclusivo de 
frutas. Nele, Sandra deve ingerir pelo menos quatro porções de frutas diferentes e de modo a não 
ultrapassar 600 calorias diárias. A tabela a seguir mostra algumas frutas e a quantidade de 
calorias estimadas por porção: 

 
Com base nessas informações, em um determinado dia Sandra pode alimentar-se com porções 
unitárias de 

a) banana, caju e figo. 
b) abacate, abacaxi, caju e goiaba. 
c) abacaxi, banana, goiaba e mamão. 
d) abacaxi, figo, manga e pêra. 
e) figo, goiaba, graviola e manga. 
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 55. Origami é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de 

determinados seres ou objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la 
ou colá-la. 

Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Origami>. Acesso em: 19 jun. 2014 (fragmento). 
 
Em uma aula de matemática, a professora Gislaine estava ensinando origami aos seus alunos. 
Ela deu a cada um uma folha sulfite de 21 cm por 29,7 cm e disse para cortarem a folha do 
tamanho y por x, que era o que eles utilizariam para fazer o origami. Veja a figura a seguir: 

 
Depois de terminaram de cortar, a professora pediu a eles que calculassem a área da parte que 
não seria utilizada em função de x e y, que é dada em cm2 por 

a) xy 
b) 623,7 – xy 
c) 623,7 + xy 
d) 623,7xy 
e) 623,7 – 21x – 29,7y + xy 

 
 
56. Em uma competição de matemática, ao comparar-se os dados de duas questões, 30 alunos 
acertaram apenas uma delas, 28 acertaram a primeira, 10 acertaram as duas e 35 erraram a 
segunda. 
Dessa maneira, o número de alunos que participaram dessa competição foi 

a) 30 
b) 33 
c) 37 
d) 57 
e) 103 

 
 
57. Um policial trabalha em escala 12 × 36, ou seja, 12 horas de trabalho para 36 horas de folga. 
A soma das horas que ele trabalha com as horas em que ele folga, deve ser igual ao total de 
horas em um mês, e se essa soma for inferior ou superior ao número de horas do mês, elas 
podem ser acumuladas ou reduzidas das férias. 
 
Supondo que em junho (30 dias), um policial trabalhou 182 horas, qual o saldo seria acumulado 
para as férias? 

a) -16 horas 
b) 0 horas 
c) 2 horas 
d) 6 horas 
e) 8 horas 
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 58. Uma operadora de televisão fechada oferece o seguinte plano de assinatura mensal para 

novos clientes: R$ 80,00 mensais com 90 canais pré-determinados e a opção de uma cobrança 
adicional de R$ 1,50 por mês para cada canal a mais que o assinante escolher entre aqueles que 
não constam na seleção inicial. 
Se P é o valor que será pago em 1 mês e c é o total de canais extra que serão desbloqueados, 
qual a expressão que permite calcular, em reais, a conta de uma pessoa? 

a) P = 80 
b) P = 80 – 1,5  
c) P = 80 + 1,5 
d) P = 80 – 1,5c 
e) P = 80 + 1,5c 

 
 
59. Na construção civil, é muito comum a utilização de vigas cilíndricas para a sustentação de 
diversas estruturas. Em geral são maciças e podem ser compostas por concreto armado, madeira 
ou ferro. Sabe-se que seu volume pode ser calculado pelo produto entre da área da base e a 
altura da viga. 
Considere uma viga cilíndrica maciça e homogênea. Sendo constante a altura, qual dos gráficos a 
seguir melhor representa a variação do volume com o raio de sua base? 

a)  

b)  

c)  
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 d)  

e)  

 
 
 
60. “Uma pipa ou papagaio de papel, também chamada de papagaio, pandorga ou raia, é um 
brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pelo 
operador. É composta de papel que tem a função de asa, sustentando o brinquedo. Conforme o 
modelo pode contar com uma rabiola que pode ser de sacola, que é um adereço preso na parte 
inferior para proporcionar estabilidade [...]. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, 
adolescentes e até adultos.” 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pipa_(brinquedo). Acesso em: 3 mar. 2015. 
 
Para construir uma pipa é necessário desenhar em um papel a “asa” da pipa, que é um polígono 
que tem todos os lados congruentes e suas diagonais se cruzam formando um ângulo de 90°. 
Rodrigo pediu a seu irmão mais velho para desenhar para ele o polígono para fazer a pipa, que é 
um 

a) hexágono. 
b) icoságono. 
c) losango. 
d) eneágono. 
e) undecágono. 

 
 
61. Guilherme deseja forrar um quarto retangular com dimensões 4 m x 6 m, utilizando um tipo de 
piso. Em uma pesquisa inicial, ele selecionou 5 tipos de pisos disponíveis nos seguintes formatos 
e dimensões: 

 Tipo I: triângulos retângulos isósceles, com catetos medindo 0,8 m. 

 Tipo II: quadrados, com 0,5 m de lado. 

 Tipo III: quadrados, com 0,4 m de lado. 
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 Tipo IV: triângulos isósceles, com 1 m de lado. 

 Tipo V: circunferências, com 2 m de raio. 
 
Após analisar a pesquisa, o pedreiro recomenda a Guilherme, que ele escolha um tipo de piso 
que utilize o menor número de peças e não acarrete sobreposições ou cortes. 
O tipo de piso que o pedreiro recomendou que fosse comprado é 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
 
62. Um guia turístico está planejando uma viagem com destino a Ubatuba (SP) e fretou um ônibus 

com 48 lugares. Do total de lugares ele reservou  para seus familiares e para seus amigos. 
Sabendo que os demais lugares não serão ocupados, nesse ônibus sobrarão 

a) 14 lugares. 
b) 16 lugares. 
c) 34 lugares. 
d) 47 lugares. 
e) 48 lugares. 

 
 
63. A seguir encontra-se um gráfico sobre o consumo de água por habitante, por dia, no Brasil, 
publicado pela revista Superinteressante em 2012. 

 
Disponível em: <super.abril.com.br/blogs/superlistas/files/2013/01/info1.jpg>. Acesso em: 5 mar. 

2015. 
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 Um estudante de Geografia deseja realizar um projeto de iniciação científica para avaliar os 

hábitos de consumo de água nas cinco regiões do Brasil. Com base no gráfico acima, ele decide 
começar a sua pesquisa pela região em que a mediana dos consumos diários por habitante, em 
cada Estado, mais se aproxima da média do gasto por brasileiro. 
 
Após determinar tais medianas, ele conclui, corretamente, que o estudo deve começar pela região 

a) Norte. 
b) Centro-Oeste. 
c) Nordeste. 
d) Sudeste. 
e) Sul. 

 
 
64. Os atiradores de elite precisam ser muito precisos nos tiros e são chamados principalmente 
em casos em que há os reféns sob a mira de uma arma, entrando em ação caso não haja 
sucesso na negociação com o sequestrador. Os treinamentos destes atiradores acontecem em 
campo aberto para que eles acostumem com o efeito causado pela ação do vento. Com um vento 
leste a 20 nós (37 km/h), um atirador muito experiente percebeu que é necessário atirar 5°18’ à 
direita do alvo. 
Sabendo que 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60’’, a representação angular da diferença do alvo 
sob a ação do vento na forma decimal é 

a) 5,02° 
b) 5,03° 
c) 5,18° 
d) 5,2° 
e) 5,3° 

 
 
65. Paulo foi ao banco em busca de opções para investir R$ 100 000,00, com a intenção de 
resgatar esse dinheiro necessariamente em três anos. O gerente do banco ofereceu-lhe cinco 
diferentes opções de investimento de renda fixa, cujo prazo de resgate e cálculo de montante, 
podem ser observados na tabela abaixo. Nas equações, x representa o valor investido: 
 

 
Qual das opções de investimento Paulo deve escolher de forma a obter o maior montante? 

a) Opção 1. 
b) Opção 2. 
c) Opção 3. 
d) Opção 4. 
e) Opção 5. 
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 66. O arquiteto Marcelo esboçou a planta da área de lazer da família Souza. Esse desenho 

acabou se misturando com esboços de outros projetos e Marcelo não se lembrava qual seria o 
correto para mostrar ao cliente na reunião de logo mais. 
Entretanto, em suas anotações constava a área do projeto: 75 m2. Como Marcelo sempre utiliza o 
mesmo papel quadriculado para todos os esboços e indica em cada um a escala utilizada para 
transformação da área do quadrado do papel em m², ele conseguiu distinguir dentre os 5 esboços 
que possuía qual deveria mostrar na reunião com sr. e sra. Souza. 
Qual foi o desenho apresentado à família Souza? 

a)  

b)  

c)  

d)  
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e)  
 
 
67. Em um baralho convencional existem 54 cartas, com quatro naipes diferentes sendo treze 
cartas diferentes de cada naipe e dois coringas. Sabe-se que os naipes de copas e ouros são 
cartas vermelhas, os naipes de espada e paus são cartas pretas e os coringas incolores, e 
também que cada naipe possui quatro letras. 
Certo dia Renata estava na escola e um colega chegou com um baralho com as mesmas 
características do citado acima, propondo participar de um jogo, no qual ele tiraria uma carta 
aleatória do baralho. Para tanto antes de ser retirada esta carta Renata teria que escolher uma 
das seguintes opções: 
1 - Sair um coringa. 
2 - Sair uma letra. 
3 - Sair uma carta vermelha. 
4 - Sair uma carta preta. 
5 - Sair um número. 
Considerando o baralho não viciado, ou seja, possui a mesma chance de sair qualquer carta, qual 
das opções Renata deve escolher para ter maior probabilidade de acertar? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 
68. Todos os anos, no Brasil, tem ocorrido, no último dia do ano, um sorteio especial da Loteria 
Federal. 
Neste evento, o apostador deve escolher, no mínimo, 6 números e comparar sua escolha com os 
6 números sorteados pela Loteria Federal. Se acertar todos os 6 números sorteados, o jogador 
ganharia o que é chamado de “sena”; caso acerte 5 números, o jogador ganharia a “quina”; e 
caso o acerto seja de apenas 4 números, ganharia a “quadra”. 
A seguir, temos a probabilidade de acerto de cada um dos tipos de prêmios (sena, quina ou 
quadra), segundo o site da empresa organizadora deste sorteio, de acordo com a quantidade de 
números escolhidos pelo jogador: 
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Sabe-se ainda que o prêmio total é dividido, caso haja mais que uma aposta que acerte os 6 
números. 
Um jogador deseja fazer todas as combinações possíveis de apostas com 6 números, cada uma 
custando R$ 2,50, e, dessa forma, garantir que uma de suas apostas seja a premiada. Sabendo 
que este sorteio, em 2014, tinha um prêmio principal (sena) estimado de R$260.000.000,00, qual 
é o número máximo de outras apostas que poderiam dividir este prêmio com ele para que, mesmo 
assim, o valor recebido seja maior que o valor gasto por este jogador? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 
69. Prédio histórico de Campinas que recebeu imperador está em ruínas 
Casarão do Jambeiro é de 1887 e foi projetado por Ramos de Azevedo. Prefeitura promete 
assumir a limpeza do entorno do local e plantar grama.  
De acordo com a notícia e supondo que o aniversário do prédio acontece no dia 1º de janeiro, 
quantos dias de idade o Casarão do Jambeiro completou no último aniversário? 
Dado: 1 ano = 365 dias 

a) 46355 dias 
b) 46300 dias 
c) 36355 dias 
d) 28870 dias 
e) 36500 dias 

 
 
70. O técnico de um time de futebol resolveu analisar em cinco dias de treino o número de 
cobranças de pênaltis que eram convertidos em gol. A tabela abaixo mostra os resultados obtidos 
na contagem das cobranças convertidas e o desvio padrão de cada jogador. 
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A escolha de quem será o cobrador de pênaltis do time dependerá da maior média de acertos 
nesta análise e, no caso de empate neste critério, o técnico escolherá o jogador com menor 
desvio padrão. 
Com base no critério do técnico, qual jogador deve ser escolhido? 

a) A, pois obteve maior média e desvio padrão. 
b) A, pois obteve média menor que o jogador C. 
c) B, pois obteve maior média e menor desvio padrão. 
d) B, pois obteve menor média e menor desvio padrão. 
e) C, pois tem o menor desvio padrão em relação a A. 

 
 
71. Um estudante de engenharia comprou uma calculadora gráfica e, para aprender como utilizá-
la, resolveu plotar o gráfico de três curvas que encontrou em seu material de estudos. As curvas, 
em um sistema de coordenadas cartesianas (x, y), eram as seguintes: 

1. I. x2 + y2 = 16 
2. II. (x - 2)2 + y2 = 9 
3. III. x2 + (y - 5)2 = 4 

 
Qual das figuras foi exibida pela calculadora? 

a)  
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b)  

c)  

d)  

e)  
 
 
72. A distância média entre a Terra e o Sol é cerca de 150 000 000 km ou 1 unidade astronômica. 
Esta distância varia com o ano, de um mínimo de 147,1 milhões de km e no máximo de 152,1 
milhões de km. 

Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Sol>. Acesso em: 5 mar. 2015. (adaptado). 
 
Quantos centímetros é a distância média entre a Terra e o Sol? 
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 a) 1,5·1012 cm 

b) 299,2·1010 cm 
c) 1,5·1013 cm 
d) 299,2·1011 cm 
e) 15·1013 cm 

 
 
73. Atualmente existem várias ferramentas de gestão de tarefas para empresas. Embora cada 
uma funcione de uma determinada maneira, as ferramentas possuem a mesma concepção: a 
cada tarefa terminada, ganham-se pontos e, quanto mais pontos, maior o nível de experiência. 
Em uma dessas ferramentas são necessárias 150 tarefas finalizadas para atingir o nível 1 de 
experiência. Realizadas mais 200 tarefas, atinge-se o nível 2 e com mais 250 tarefas, o nível 3 é 
alcançado e assim por diante com esse padrão. 
Um trabalhador que já realizou 850 tarefas está no nível 

a) 1 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 17 

 
 
74. O diretor de uma empresa resolveu realizar uma pesquisa para averiguar possíveis defeitos 
nos equipamentos produzidos e sua relação com o tempo de experiência dos funcionários que 
fazem a montagem do aparelho. Segue abaixo a tabela dos dados obtidos na pesquisa realizada 
em um dia de serviço normal. 

 
Ao escolher um equipamento produzido por um funcionário com até 6 meses de experiência, qual 
a probabilidade de ele apresentar defeito? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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 75. Uma empresa de jogos, encomenda dados em formato de cubo de lado a, como ilustra a 

figura a seguir. 

 

A empresa decidiu diminuir o comprimento dos lados do dado para da fabricada originalmente. 
A fração que representa a razão entre o volume do dado menor com o original é 1 

a)  

b)  

c)  
d) 1 
e) 3 

 
 
76. A reportagem publicada pelo jornal Folha de S Paulo (2 de dezembro de 2014) mostra que o 
volume de chuva acumulado nos sistemas da Grande São Paulo, em outubro e novembro de 
2014, representa 55% da média desde 2003. O gráfico a seguir mostra o nível dos 6 principais 
sistemas que abastecem a grande São Paulo, em porcentagem. 

 
TOMÉ.P. Início do período de chuvas nas represas é o pior em 12 anos. Caderno cotidiano. Folha 

de S Paulo, 02 dez. 2014. C4. 
 
Dos sistemas apresentados, o que registrou a maior variação do “nível (ontem)**” em relação ao 
nível em 1º dezembro de 2013 é 

a) Alto Cotia 
b) Alto Tietê. 
c) Cantareira. 
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 d) Rio Claro. 

e) Rio Grande. 
 
 
77. Um cavalo encontra-se amarrado a uma estaca situada em um dos vértices de um pasto que 
tem a forma de um quadrado. A corda que amarra o cavalo tem comprimento igual a metade do 
lado do quadrado. 

Qual é o percentual aproximado da área do pasto em que o cavalo pode pastar? Utilize  
a) 0,2% 
b) 4,9% 
c) 19,6% 
d) 25,0% 
e) 78,5% 

 
 
78. Um clube com capacidade para 5 000 pessoas sedia um evento cujo ingresso custou R$ 
35,00. No momento do evento, o clube estava com 80% de sua capacidade, sendo que 152 
pessoas não pagaram o ingresso. 
A operação que deve ser feita para determinar o valor arrecadado com a venda de ingressos para 
o evento, em reais, é 

a) (0,8.5000 – 152).35  
b) 0,8.(5000 – 152).35 
c) 0,8.5000.35 – 152 
d) 80.(5000 – 152). 35 
e) (80.5000 – 152). 35 

 
 
79. Um engenheiro elétrico foi contratado para dimensionar o circuito de iluminação de um salão 
de festas. A tabela abaixo apresenta a potência, em watts (W), que deve ser consumida pelas 
lâmpadas, de acordo com a área A de cada ambiente. 

 
A planta baixa do salão de festas no qual será feita a instalação, com todas as medidas dadas em 
metros, é a seguinte: 
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Qual a potência total que deverá ser consumida pelo circuito de iluminação do salão de festas 
para que todos os ambientes estejam corretamente iluminados? 

a) 180 W 
b) 360 W 
c) 380 W 
d) 400 W 
e) 500 W 

 
 
80. O depósito de uma empresa estava com 50 m³ de álcool no momento em que se deu início a 
um vazamento estimado em 20 litros por minuto. Após 10 minutos do início do vazamento, um 
grupo técnico chegou ao local e levou 1 hora para consertar a tubulação e o vazamento parar. 
Qual foi o volume de álcool que sobrou no depósito, em m³, no momento em que o vazamento 
parou? 

a) 1,4 m³ 
b) 20 m³ 
c) 48,6 m³ 
d) 1 400 m³ 
e) 48 600 m³ 

 
 
81. Uma gráfica, para imprimir uma edição de uma revista sobre doenças, tem 5 profissionais 
responsáveis para a impressão de 30000 exemplares por dia. Após a ocorrência de muitas mortes 
devido ao ebola, a procura por essa revista aumentou e a produção foi aumentada para 60 000 
exemplares por dia. 
Considerando que o número de funcionários responsáveis deve crescer proporcionalmente ao 
aumento no número de revistas impressas, para atender a nova demanda, a gráfica deve 
contratar 

a) 1 funcionário. 
b) 2 funcionários. 
c) 3 funcionários. 
d) 5 funcionários. 
e) 10 funcionários. 

 
 
82. Uma pesquisa de preços realizada para determinar onde é mais vantajoso comprar castanha 
de caju foi realizada em três mercados, A, B e C. No mercado A é possível comprar castanhas de 
caju a R$ 43,00 o quilograma, o mercado B vende embalagens com 100 gramas a R$ 4,48 e o 
mercado C vende cada 200 gramas de castanhas a R$ 9,00. Os mercados foram ordenados 
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 conforme os valores do preço por quilograma, do maior valor para o menor valor. A sequência 

obtida nesta foi 
a) A, B, C. 
b) A, C, B. 
c) B, A, C. 
d) C, A, B. 
e) C, B, A. 

 
 
83. Bruna ganhou um aquário de seus pais e comprou uma tartaruga e um enfeite para colocar 
nele. O aquário tem as seguintes medidas: 

 
Sabendo que o aquário já está com 25 cm da sua altura preenchida com água e o enfeite e a 
tartaruga têm, juntos, aproximadamente 5 000 cm³, calcule quantos centímetros o nível da água 
se eleva, ao colocar o enfeite e a tartaruga no aquário. Assuma que ambos ficarão 
completamente submersos após colocados neste sistema. 

a) 3,5 cm 
b) 4,15 cm 
c) 5 cm 
d) 29,15 cm 
e) A água transborda, pois passa do máximo da altura do aquário. 

 
 
84. Por que não dá para dobrar uma folha de papel ao meio mais de seis vezes? 
Na verdade, dá para dobrar mais de oito vezes. Essa lenda urbana ganhou força porque, para 
desmenti-la, é necessário usar um papel de medidas que você não encontra por aí facilmente. 
Basicamente, o número de dobras possíveis depende do tamanho e da espessura do papel. “O 
problema é que a cada dobra a espessura duplica e a área cai pela metade. Portanto, para 
conseguir mais dobras precisa-se usar um papel muito fino ou extenso e, de preferência, bastante 
maleável”, diz o físico Cláudio Furukawa, da USP. Foi justamente o que fez a estudante 
americana Britney Gallivan, que, depois de criar uma fórmula para calcular as medidas 
necessárias para um determinado número de dobras, decidiu botar a teoria em prática e, em 
2002, atingiu a marca recorde de 12 dobras. Ela não revelou o tamanho exato do papel usado, 
mas, usando a fórmula, concluímos que ele tinha pelo menos 400 metros de comprimento. [...] 
Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-nao-da-para-dobrar-uma-folha-

de-papel-ao-meio-mais-de-seis-vezes. Acesso em: 10 abr. 2015 
 
Considerando as informações do texto acima, após 12 dobras em um papel, pode-se representar 
sua espessura e sua área, respectivamente, como 

a) 12 vezes a espessura original e da área original. 

b) 122 vezes a espessura original e da área original. 
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c) 400 vezes a espessura original e da área original. 

d) 211 vezes a espessura original e da área original. 

e) 212 vezes a espessura original e da área original. 
 
 
85. Em abril, os custos de um escritório foram de R$ 25 600,00. O dinheiro foi gasto da seguinte 
forma: 

 Água: R$ 1 200,00 
 Energia elétrica: R$ 3 500,00 
 Transporte: R$ 1 900,00 
 Materiais: R$ 1 700,00 
 Pagamento de funcionários: R$ 15 300,00 
 Outros: R$ 2 000,00 

No mês de maio, o gasto com energia elétrica foi reduzida em 10%, o gasto com água aumentou 
em 20% e o gasto com transporte aumentou em 5%. 
Para continuar utilizando os R$ 25 600,00 em maio, o que o escritório deverá decidir em relação 
ao gasto com materiais, mantendo as outras despesas inalteradas? 

a) Manter o mesmo. 
b) Diminuir 15 reais. 
c) Aumentar 15 reais. 
d) Aumentar 255 reais. 
e) Aumentar 685 reais. 

 
 
86. A seguir, há o resultado de seis pesquisas de intenção de voto realizadas pelo instituto 
Datafolha acerca do segundo turno das eleições presidenciais de 2014. O gráfico apresenta 
apenas os chamados votos válidos, ou seja, exclui as respostas dos eleitores que se declararam 
indecisos ou que afirmaram que votariam em branco ou nulo. 

 
Sabe-se que, segundo o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral, a vitória foi da candidata 
Dilma Rousseff (PT), com 51,64% dos votos válidos, enquanto o candidato Aécio Neves (PSDB) 

obteve 48,36% dos votos. Após analisar os dados acima, pode-se concluir que: 
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 a) o gráfico apresentado não é fiel ao resultado da apuração, já que mostra a candidata Dilma 

Rouseff vencendo com uma diferença de mais de 10 pontos percentuais em relação ao 
candidato Aécio Neves. 

b) as pesquisas eleitorais apresentadas não refletem a realidade, já que, na maioria dos 
resultados, o candidato Aécio Neves aparece à frente. 

c) a partir da pesquisa do dia 20/10, a oscilação de votos válidos de cada candidato se 
manteve menor que 5 pontos percentuais. 

d) a data em que Aécio Neves aparece com seu menor percentual de intenções de voto é a 
mesma em que o percentual também é mínimo para Dilma Rouseff. 

e) Em nenhum momento do gráfico, Dilma Rousseff aparece com intenção de voto menor que 
50 pontos percentuais. 

 
 
87. [...] A primeira volta ao mundo foi realizada por mar, em uma tentativa de encontrar caminhos 
alternativos da Europa até a Indonésia, grande fornecedor de especiarias e outras mercadorias 
para o continente europeu. A viagem foi iniciada pelo navegador português Fernão de Magalhães, 
em 1519, e concluída pelo navegador espanhol Juan Sebastián Elcano, em 1522. 
Disponível em: <360graus.terra.com.br/expedicoes/?did=26791&action=reportagem>. Acesso em: 

04 fev. 2015 
Como pode-se observar no texto acima, a primeira viagem ao redor da Terra durou 
aproximadamente quatro anos. Suponha que uma pessoa resolva fazer o mesmo hoje, porém em 
um avião comercial cuja velocidade é de 800 km/h. Sabendo que o raio da Terra é de 6 370 km, 
qual é o tempo aproximado da viagem, ignorando as escalas? Considere que a viagem ocorra 

sobre a linha do Equador e, se necessário, utilize  
a) 8 h 
b) 16 h 
c) 25 h 
d) 50 h 
e) 100 h 

 
 
88. A imagem a seguir representa uma chave de campeonato de futebol em sua fase eliminatória. 

 
Levando em consideração que uma equipe deve vencer cada partida (não pode haver empates), 
qual dos possíveis cenários não podem acontecer na final do campeonato? 

a) A contra N 
b) J contra O 
c) C contra L 
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 d) H contra J 

e) E contra P 
 
 
89. Em certo município houve um concurso público, cujo trecho do edital é reproduzido abaixo: 
“O concurso constará de duas fases. Na primeira, haverá uma prova objetiva, com 40 questões. A 
nota dessa fase será calculada através de uma média ponderada, conforme a tabela abaixo: 

 
Será aprovado para a segunda fase o candidato com uma nota igual ou superior a 7,0 (sete) na 
prova objetiva”. 
João, que realizou a prova de primeira fase, sabe que acertou 5 questões de Matemática, 7 
questões de Português e 6 questões de Conhecimentos Gerais. 
Porém, na prova de Conhecimentos Específicos, só houve tempo de resolver 4 questões, as 
quais acertou, e as demais, ele assinalou aleatoriamente as alternativas. Assim, João não pode 
saber sua pontuação exata, mas, para que ele passe para a segunda fase, precisa ter acertado, 
das questões que assinalou aleatoriamente, no mínimo 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
 
90. Ed é professor de Matemática e ao preparar a aula de arcos trigonométricos criou um desafio. 
Chegado a dia da aula, ele fotografou o relógio da sala de aula da turma A. Passadas 2 horas, ele 
fotografou o relógio da sala de aula da Turma B. 
Mais tarde, Ed publicou em seu blog: 
“Pessoal, essas são as fotos tiradas hoje: 

 
1ª Foto               2ª Foto 

Vai receber um ponto extra quem acertar primeiro qual é a variação angular sofrida pelo ponteiro 
das horas entre os dois horários indicados.” 
Ganhou o desafio quem respondeu primeiro 

a) 0° 
b) 30° 
c) 45° 
d) 60° 
e) 90° 
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Gabarito – Matemática e suas Tecnologias 
 

46. E 
47. C 
48. A 
49. B 
50. C 
51. C 
52. A 
53. B 
54. C 
55. B 
56. D 
57. E 
58. E 
59. E 
60. C 
61. B 
62. A 
63. B 
64. E 
65. D 
66. D 
67. E 
68. A 
69. A 
70. E 
71. C 
72. C 
73. B 
74. E 
75. A 
76. D 
77. C 
78. A 
79. C 
80. C 
81. D 
82. E 
83. C 
84. E 
85. C 
86. C 
87. D 
88. B 
89. C 
90. D 


