
QUESTÕES OBJETIVAS

1. Elevei um número positivo ao quadrado, subtrai do resultado o dobro
do mesmo número e o que restou dividi ainda pelo mesmo número. O
resultado que achei foi igual:

(A) Ao próprio número
(B) Ao dobro do número
(C) Ao número mais 2
(D) A raiz quadrada do número
(E) Ao número menos 2

2. Um menino joga dois dados e soma os números que aparecem nas
faces voltadas para cima. O número dos diferentes resultados dessa
adição é:

(A) 10
(B) 12
(C) 16
(D) 21
(E) 36

3. Em uma turma de estudantes de Inglês, a média das idades dos
alunos matriculados subiu 2 anos quando um aluno, que tinha 32
anos, foi matriculado. E caiu 1 ano quando outro aluno, que tinha 15
anos, matriculou-se. Quantos alunos tem essa turma, incluindo os dois
últimos alunos matriculados?

(A) 3
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 9

4. Um caderno que custava R$12, 50 teve um aumento, passando a
custar R$14, 50. A taxa de reajuste sobre o preço antigo é de:

(A) 2, 0 %
(B) 20, 0 %
(C) 12, 5 %
(D) 11, 6 %
(E) 16, 0 %

5. Os números a, b e c são naturais consecutivos em ordem crescente.
Então, o valor de c2 − ab é igual a:

(A) 0
(B) 1
(C) 2a + b
(D) 2a + c
(E) 2b + c
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6. Duas circunferências concêntricas C1 e C2 tem raios de 6 cm e 6
√

2
cm, respectivamente. Seja AB uma corda de C2, tangente a C1. A área
da menor região delimitada pela corda AB e pelo arco ÂB mede, em cm2,

(A) 9(π − 3)
(B) 18(π + 3)
(C) 18(π − 2)
(D) 18(π + 2)
(E) 16(π + 3)

7. O gráfico a seguir mostra a evolução, de abril de 2008 a maio de 2009,
da população economicamente ativa para seis Regiões Metropolitanas
pesquisadas.

O gráfico indica que, nesse peŕıodo:
(A) A população economicamente ativa cresceu constantemente.
(B) A população economicamente ativa permaneceu constante.
(C) A população economicamente ativa foi decrescente a partir do mês
de outubro de 2008.
(D) A população economicamente ativa foi maior em maio de 2008 do
que em maio de 2009.
(E) A população economicamente ativa cresceu nos meses de agosto e
setembro de 2008.

8. Os participantes de uma equipe de vôlei de um colégio fizeram
uma coleta para juntar 405 reais, custo de um torneio de vôlei. Todos
contribúıram igualmente. Na última hora, dois participantes desisti-
ram. Com isso, a parte de cada um sofreu um aumento de um real
e vinte centavos. Quantos participantes competiram no torneio de vôlei?

(A) 15
(B) 17
(C) 25
(D) 27
(E) 29

9. Considere os números inteiros maiores que 64000 que possuem 5
algarismos, todos distintos, e que não contêm os d́ıgitos 2 e 7. A
quantidade desses números é:

(A) 2 160
(B) 1 320
(C) 1 440
(D) 2 280
(E) N.d.a
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10. A loja Cercas e Gramados cobra 20 reais por metro quadrado de
grama, 15 reais por metro de cerca, mais uma taxa fixa de entrega de
10 reais. Um fazendeiro precisa encomendar cerca e gramas a essa loja,
suficientes para oito campos retangulares (25 cm x 50 cm). Em seguida,
fez uma segunda encomenda, mas agora para oito campos retangulares
(50 cm x 100 cm). O valor da segunda encomenda será

(A) o dobro do valor da primeira encomenda, porque a altura e a
largura dos campos dobraram.
(B) maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro.
(C) a metade do valor da primeira encomenda, porque a altura e a
largura dos campos dobraram.
(D) menor do que o valor da primeira encomenda, mas não a metade.
(E) igual ao valor da primeira encomenda, porque o custo de entrega
será o mesmo.

11. Qual o valor máximo de 21n− n2, n inteiro?

(A) 109, 25
(B) 110
(C) 110, 25
(D) 111
(E) 111, 25

12. A professora de João fez a seguinte pergunta para ele: ”Se hoje é
sexta-feira, que dia da semana será daqui a 1520 dias”? Para que João
acertasse a resposta ele deveria dizer:

(A) Sexta-feira
(B) Sábado
(C) Domingo
(D) Segunda-feira
(E) Terça-feira

13. Considere os números obtidos do número 12345, efetuando-se todas
as permutações de seus algarismos. Colocando esses números em ordem
crescente, qual o lugar ocupado pelo número 43521?

(A) 79a

(B) 89a

(C) 90a

(D) 94a

(E) 96a

14. Seja ABC um triângulo retângulo cujos catetos AB e BC medem
4 cm e 3 cm, respectivamente. Se D é um ponto sobre AB e o triângulo
ADC é isósceles, a medida do segmento AD, em cm, é igual a:

(A)
25
8

(B)
25
6

(C)
25
4

(D)
15
8

(E)
15
6
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15. Quantos números inteiros, múltiplos de 4, existem entre 1 e 2011?

(A) 52
(B) 502
(C) 505
(D) 2008
(E) 2505

16. Leia o enunciado abaixo e assinale a opção correta: Três irmãs
- Ana Carolina, Maria e Carla - foram a uma festa com vestidos de
cores diferentes. Uma vestiu azul, a outra branco e a terceira preto.
Chegando à festa, o anfitrião perguntou quem era cada uma delas.
A de azul respondeu: ”Ana Carolina é a que está de branco”. A de
Branco falou: ”Eu sou Maria”. E a de preto disse: ”Carla é quem
está de branco”. Como o anfitrião sabia que Ana Carolina sempre
diz a verdade, ele foi capaz de identificar quem era realmente cada
pessoa. As cores dos vestidos de Ana Carolina, Maria e Carla eram,
respectivamente,

(A) Preto, branco, azul
(B) Preto, azul, branco
(C) Azul, preto, branco
(D) Azul, branco, preto
(E) Branco, azul, preto

17. Pedro estava brincando com canudos montando figuras, onde cada
lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos (y) de
cada figura depende da quantidade de quadrados (x) que formam cada
figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir.

Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quanti-
dade de quadrados de cada figura?

(A) y = 4x
(B) y = 3x +1
(C) y = 4x -1
(D) y = x + 3
(E) y = 4x -2

18. Cinco homens e uma mulher estão em uma sala de espera, onde há
apenas um banco de cinco lugares. De quantas maneiras diferentes os
homens podem se sentar, nunca deixando em pé a mulher?

(A) 120
(B) 240
(C) 300
(D) 540
(E) 600

19. Se X sofre um acréscimo de 25%, calcule o decréscimo sofrido
por Y , sabendo que as grandezas X e Y são inversamente proporcionais.

(A) 20 %
(B) 25 %
(C) 40 %
(D) 45 %
(E) 80 %
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5

20. A figura representa um hexágono regular de área igual a 45 cm2.
Qual é a área da região sombreada?

(A) 2,0 cm2

(B) 2,5 cm2

(C) 3,0 cm2

(D) 3,5 cm2

(E) 4,0 cm2

21. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domićılios.

Supondo-se que, no Nordeste, 12.400 estudantes foram entrevistados
nesta pesquisa, quantos deles possuem telefone móvel celular?

(A) 3357
(B) 4464
(C) 5588
(D) 6944
(E) 7936

22. Uma doceira começa a trabalhar às 8 horas e produz 6 doces a
cada vinte minutos; sua auxiliar começa a trabalhar uma hora depois
e produz 8 doces do mesmo tipo a cada meia hora. A doceira para de
trabalhar às 12 horas, mais avisa sua auxiliar que esta deverá continuar
trabalhando até produzir o mesmo que ela. A que horas a auxiliar irá
parar?

(A) 12h
(B) 12h30min
(C) 13h
(D) 13h30min
(E) 14h30min
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23. Cinco equipes de futebol (I, II, III, IV, V) disputaram um torneio.
Sobre a pontuação final de cada equipe sabe-se que:

i) I fez mais pontos que V e III
ii) II fez mais pontos que I e IV
iii) V fez mais pontos que III
iv) IV fez mais pontos que I ou III

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a equipe campeã foi:

(A) III
(B) I
(C) II
(D) V
(E) IV

24. A e B são locadoras de automóvel. A cobra 1 real por quilômetro
rodado mais uma taxa de 100 reais fixa. B cobra 80 centavos por
quilômetro mais uma taxa fixa de 200 reais. Qual a vantagem de A
sobre B ou de B sobre A em função do número de quilômetros a serem
rodados?

(A) Para quilometragem superior a 200 km, A é mais vantajosa
(B) Para quilometragem superior a 200 km, B é mais vantajosa
(C) Para quilometragem superior a 500 km, A é mais vantajosa
(D) Para quilometragem superior a 500 km, B é mais vantajosa
(E) Para quilometragem inferior a 500 km, B é mais vantajosa

25. Qual a 2963a letra da sequência

BCDEDCBABCDEDCBABCDEDCBABCD...?
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

26. De um pacote de bolacha recheada, retira-se a metade deste pacote.
A seguir retira-se um terço do que restou e continua-se com esse pro-
cesso: retira-se um quarto do que restou, na quarta retirada retira-se um
quinto do que restou, etc. Após quantas retiradas ficamos com exata-
mente um décimo da quantidade original do pacote de bolacha recheada?

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10

27. Em 10 minutos um pedreiro consegue assentar 10 tijolos em uma
certa parede. Sabendo que a base da parede tem 30 tijolos, em duas
horas e meia quantas fileiras de 30 tijolos ele assentou?

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 5
(E) 6
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28. O tanque do carro de Marcus, com capacidade de 60 litros, contém
uma mistura de 20% de álcool e 80% de gasolina ocupando um terço
de sua capacidade. Marcus pediu para colocar álcool no tanque até que
a mistura ficasse com quantidades iguais de álcool e gasolina. Quantos
litros de álcool devem ser colocados?

(A) 12
(B) 16
(C) 18
(D) 21
(E) 25

29. Na sequência de números 1, a, 2, b, c, d, ... dizemos que o primeiro
termo é 1, o segundo termo é a, o terceiro termo é 2, o quarto termo é
b, e assim por diante. Sabe-se que esta sequência tem 3066 termos e
que cada termo, a partir do terceiro, é a média aritmética de todos os
termos anteriores. Qual é o último termo dessa sequência?

(A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 6
(E) 8

30. Uma loja de roupas realiza uma promoção com o anúncio ”Compre
um e leve outro pela metade do preço”. Outra loja de roupas concor-
rente que oferecer o mesmo desconto percentual mas com outro anúncio,
então ela poderia realizar uma promoção com o seguinte anúncio:

(A) ”Leve dois e pague um”
(B) ”Leve três e pague um”
(C) ”Leve três e pague dois”
(D) ”Leve quatro e pague três”
(E) ”Leve cinco e pague quatro”

31. Com 80 metros de cerca um fazendeiro deseja circundar uma área
retangular junto a um rio para confinar alguns animais. Sabendo que
os animais não se aproximam da margem do rio, qual deve ser a medida
do maior lado do retângulo para que a área cercada seja a maior posśıvel?

(A) 10
(B) 20
(C) 40
(D) 60
(E) 80
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32. Num triângulo ABC tem-se que Â = 45o e B̂ = 55o . Sejam D e E
pontos sobre os lados AB e BC, respectivamente, tais que DB = DE .
A medida do ângulo BÊD é igual a:

(A) 50◦

(B) 55◦

(C) 60◦

(D) 65◦

(E) 70◦

33. Dado um retângulo de área igual a 64 cm2 e sabendo que a medida
do seu comprimento é (x+6) cm e a medida da sua largura é (x−6) cm,
podemos afirmar que as dimensões deste retângulo são

(A) 32 cm e 2 cm
(B) 8 cm e 8 cm
(C) 64 cm e 1 cm
(D) 10 cm e 7 cm
(E) 16 cm e 4 cm

34. A figura abaixo mostra um quadrado ABCD no qual os segmentos
BC e EC medem 8 cm e 2 cm respectivamente. O seno do ângulo α é:

(A)
7
√

2
10

(B)
√

2
10

(C) −
√

2
10

(D) 0

(E) −7
√

2
10

35. Na figura abaixo, sejam BÂC e FÊG ângulos congruentes. O valor
de y para que os triângulos ABC e EFG sejam semelhantes é:

(A) −2
(B) 5
(C) 1
(D) 0
(E) 3
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QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 1
Na figura temos dois semićırculos de diâmetro AB, de medida 2, e CD,
paralelo a AB. Além disso, o semićırculo menor é tangente a AB em O.
Qual é a área destacada?

Questão 2
Num exame, um professor entregou aos alunos uma prova com 10
questões, das quais eles deveriam escolher seis. De quantas maneiras
os alunos poderiam responder a prova, considerando-se que, em cada
uma, pelo menos 4 das questões escolhidas deveriam estar entre as sete
primeiras da prova entregue pelo professor?

Questão 3
Joaquim estava precisando de canetas e lápis. Ao ir na papelaria ele
comprou 3 canetas e 4 lápis que custavam, respectivamente, x reais e
y reais cada. Sabendo que Joaquim pagou 12 reais por sua compra,
encontre o valor mı́nimo da soma dos quadrados dos preços da caneta e
do lápis.
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