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01 Um técnico agrícola recebe mensalmente um salário 
fixo de R$ 500,00, mais R$ 20,00 por hora extra 
trabalhada. Quanto recebeu esse técnico no mês em 
que fez 15 horas extras?  
 
A) R$ 500,00  
B) R$ 520,00  
C) R$ 535,00  
D) R$ 600,00  
E) R$ 800,00 
 
Resposta: 

 

 

02 Observe o retângulo PQRS abaixo. 

 
Qual das figuras abaixo é semelhante ao retângulo 
PQRS? 

 

 
 
 
 
03 No gráfico abaixo está representada a produção de 
queijo em uma fazenda nos cinco primeiros meses de 
um ano.  

 
De acordo com esse gráfico, a produção de queijo nessa 
fazenda diminuiu no período de  
 
A) janeiro a fevereiro.  
B) fevereiro a março.  
C) março a abril. 
D) abril a maio.  
E) fevereiro a abril. 
 

04 Em um jantar, Ana acendeu uma vela decorativa de 
10 cm de altura na mesa e observou que, passados 36 
minutos, a medida da altura dessa vela era 4 cm. 
Considerando que a queima dessa vela tem o mesmo 
ritmo do início até o final, o tempo total que essa vela 
permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será de  
 
A) 60 minutos.  
B) 90 minutos.  
C) 134 minutos.  
D) 144 minutos.  
E) 360 minutos 
 
Resposta: 

 

 



05 Um concurso teve a participação de 800 candidatos. 
Desses candidatos, 320 eram mulheres. A porcentagem 
de mulheres que participou desse concurso foi  
 
A) 80%  
B) 48%  
C) 40%  
D) 32%  
E) 20% 
 
Resposta: 

 

 
06 No logotipo de uma competição náutica ilustrado 
abaixo, o triângulo retângulo EFG representa a vela de 
um barco, sendo EF = 5 m, EG = 3 m e EM o 
comprimento do barco, que coincide com o diâmetro 
da circunferência. 

 
A medida do comprimento aproximado desse barco é 
A) 3,9 m  
B) 4 m  
C) 5,8 m  
D) 8 m  
E) 8,3 m 
 
Resposta: 

 

07 Um pedestre andou 7 metros em linha reta para 
atravessar uma rodovia, partindo do ponto P até o 
ponto Q. Em seguida, ele caminhou 4 metros, também 
em linha reta, do ponto Q ao ponto R. Nesse ponto, o 
pedestre percebeu que seu celular havia caído e 
resolveu retornar ao ponto de início de sua caminhada 
a fim de procurar o objeto, percorrendo, assim, a 
trajetória RP, conforme o esquema abaixo. 

 
Qual foi a distância aproximada percorrida por esse 
pedestre do ponto R ao ponto P, a fim de procurar o 
seu celular?  
 
A) 11,0 m  
B) 8,1 m  
C) 7,0 m  
D) 5,7 m  
E) 3,3 m 
 
Resposta: 

 

 
08 Os estudantes de uma escola foram entrevistados 
sobre suas preferências em relação à 4 disciplinas: 
Geografia, História, Biologia e Matemática. Nessa 
entrevista, cada estudante optou por apenas uma 
dessas disciplinas como a sua preferida. Constatou-se 
que 112 estudantes preferem Geografia, 154 preferem 
História, 232 preferem Biologia e 102 estudantes 
preferem Matemática. Qual é a probabilidade de um 
estudante escolhido ao acaso preferir Matemática? 
 

A) 
1

102
   B) 

17

100
   C) 

17

83
  

 
 
 

D) 
83

100
  E) 

100

17
 

 



Resposta: 
 

 
09 Observe os triângulos desenhados abaixo. 

 

 
Quais desses triângulos são semelhantes?  
 
A) I e II.  
B) I e III. 
C) I e IV.  
D) II e III. 
E) II e IV. 
 
10 Uma embalagem de perfume tem o formato de um 
paralelepípedo reto retângulo com 2 cm de largura, 6 
cm de comprimento e 8 cm de altura. Qual é a medida 
do volume dessa embalagem de perfume? 
 
A) 16 𝑐𝑚³ 
B) 48 𝑐𝑚³ 
C) 64 𝑐𝑚³ 
D) 96 𝑐𝑚³  
E) 152 𝑐𝑚³ 
 
 
 

Resposta: 
 

 
11 Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico 
de um corredor padrão é representado pelo gráfico a 
seguir: 

 
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a 
velocidade do corredor é aproximadamente constante? 
 
a) Entre 0 e 1 segundo. 
b) Entre 1 e 5 segundos. 
c) Entre 5 e 8 segundos. 
d) Entre 8 e 11 segundos. 
e) Entre 12 e 15 segundos. 

 
12 Um casal planejou uma viagem e definiu como teto 
para o gasto diário um valor de até R$ 1 000,00. Antes 
de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa 
sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco 
países que desejavam visitar e também sobre as 
estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo 
de escolher o destino que apresentasse o menor custo 
diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos 
com a pesquisa realizada. 
 

 
 
Nessas condições, qual será o destino escolhido para a 
viagem? 
 
A) Australia. 
B) Canadá. 
C) EUA. 
D) França. 
E) Reino Unido. 
 



13 O Sistema Métrico Decimal é o mais utilizado 
atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em 
algumas atividades, porém, é possível observar a 
utilização de diferentes unidades de medida. Um 
exemplo disso pode ser observado no quadro. 
 

 
 
Assim, um pé, em polegada, equivale a 
 
A) 0,1200. 
B) 0,3048. 
C) 1,0800. 
D) 12,0000. 
E) 36,0000. 
Resposta: 

 

 
14 Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando 
e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do 
origami (ori = dobrar; kami = papel), que tem um 
significado altamente simbólico no Japão. A base do 
origami é o conhecimento do mundo por base do tato. 
Uma jovem resolveu construir um cisne usando a 
técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 
cm por 12 cm. Assim, começou por dobrar a folha 
conforme a figura. 

 
Após essa primeira dobradura, a medida do segmento 
AE é 

 
A) 2√22 𝑐𝑚. 

B) 2√3 𝑐𝑚. 
C) 12 𝑐𝑚. 

D) 6√5 𝑐𝑚. 

E) 12√2 𝑐𝑚. 

Resposta: 
 

 
15 A taxa de urbanização de um município é dada pela 
razão entre a população urbana e a população total do 
município (isto é, a soma das populações rural e 
urbana). Os gráficos apresentam, respectivamente, a 
população urbana e a população rural de cinco 
municípios (I, II, III, IV, V) de uma mesma região 
estadual. Em reunião entre o governo do estado e os 
prefeitos desses municípios, ficou acordado que o 
município com maior taxa de urbanização receberá um 
investimento extra em infraestrutura. 
 

 

 
Segundo o acordo, qual município receberá o 
investimento extra? 
A) I  
B) II 
C) III 
D) IV 
E) V 
Resposta: 

 

 


