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Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, 

de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço. Ainda há tempo para resgatar seus 

resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
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Questão 013 

A lei de resfriamento de Newton estabelece para dois corpos, A e B, com temperatura inicial de 80ºC e 160ºC, 

respectivamente, imersos num meio com temperatura constante de 30ºC, que as temperaturas dos corpos, 

após um tempo t, serão dadas pelas funções  

 

onde k é uma constante. Qual será o tempo decorrido até que os corpos tenham temperaturas iguais? 

A) 
k

1
log 5 

B) 
k

2
log 

5

18
 

C) 
k

1
log 

5

13
 

D) 
k

2
log 

2

5
 

E) 
k

1
log 

5

2
 

 

 

TA = 30 + 50 x 10-kt e TB
 = 30 + 130 x 10-2kt 



Questão 023 

Em determinado trecho do oceano, durante um período de vinte e quatro horas, a altura H das ondas, 

medida em metros, variou de acordo com a expressão H(t) = 2 + ( 3/2)sen(t/12), onde t  0 é o tempo, dado 

em horas. A altura das ondas nesse trecho não ultrapassou 2,75 m NO HORÁRIO DA(S): 

A)  0h às 2h e das 10h às 24h 

B)  1h às 3h e das 9h às 23h 

C)  2h às 3h e das 8h às 20h 

D)  3h às 5h e das 7h às 20h 

E)  4h às 5h e das 6h às 20h 

Questão 033 

Um funcionário de uma empresa de instalação de TV a cabo recebe um salário fixo de R$ 480,00 e mais 
 R$ 7,50 por ponto instalado. A função que permite calcular o salário mensal (S) desse funcionário em função 
do número de pontos (n) instalados é: 
 
A) S = 7,50 n 
B) S = (450 + 7,50) n 
C) S = 450 + 7,50 
D) S = 450 + 7,50 n  
E) S = (450 – 7,50) n 
 

Questão 04 

A densidade demográfica de um município, estado ou país é dada pela razão entre o número de habitantes e 

o número de Km2. Segundo dados de 2010, entre os estados e o Distrito Federal, os de maior densidade 

demográfica eram: Distrito Federal: 4444,07 hab/Km2, Rio de Janeiro: 166,25 hab/Km2. Os estados de menor 

densidade demográfica eram: Roraima: 2,01 hab/Km2; Amazonas: 2,23 hab/Km2; e Mato Grosso: 3,36 

hab/Km2. De acordo com as informações acima, marque a afirmativa CORRETA; 

A) Quanto maior o número de habitantes, menor será a densidade demográfica 

B) Não há relação entre o número de Km2 e a densidade demográfica 

C) Quanto maior o número de Km2, maior será a densidade demográfica 

D) Quanto maior o número de Km2, menor será a densidade demográfica 

E) Quanto menor o número de habitantes, maior será a densidade demográfica 

Questão 052 

Suponha que a população alagoana de um conjunto de 100 municípios cresce exponencialmente pela 

função definida por p(t) = p0. 20, 125 t e a demanda por bens de consumo cresce linearmente pela função  

d(t) = 1,5p0 . t, em que t é o tempo medido em anos. Nessas condições, no instante em que essa população 

passasse a ser 2p0 a demanda por bens de consumo seria: 

A) 14p0 
B) 12p0 
C) 10p0 
D) 8p0 
E) 6 p0 
 



Questão 067 

Se o gráfico da função quadrática cbxaxxf ++= 2)(  passa pelos pontos P(0, 1), Q(-1, 7) e R(2, 7), então o 

valor de cba 2−+  é igual a: 

A) 6  

B) 2−  

C) 1−  

D) 2  

E) 4  

Questão 07 

O lucro de uma empresa, para cada quantidade x de unidades vendidas, é expresso por 310)( −= xxL . Se 

esse lucro não foi inferior a 5 e não ultrapassou 55 unidades monetárias, então, a quantidade de unidades 

produzidas pertence ao intervalo. 

 

A)  10,3  

B)  5,1  

C)  8,3  

D)  9,5  

E)  10,2  

Questão 08 

O nível de óleo num reservatório varia com o tempo t, contado em horas, a partir das 7h 30 min., conforme a 

expressão N = - 0,35 t² + 0,7t - 0,4. O instante em que o reservatório está MAIS cheio é precisamente: 

A) 8h 45 min. 
B) 8h 30 min. 
C) 9h 15 min. 
D) 7h 45 min. 
E) 8h 00 min. 
 

Questão 09 

Um jogador de futebol chuta uma bola, cuja trajetória é a parábola y = – x 2 + 8 x  ( y dado em metros, x  em 

segundos). A altura máxima atingida pela bola é: 

A)  32 metros. 

B)  4 metros. 

C)  16 metros. 

D)  8 metros. 

E)  20 metros. 



Questão 10  

A imagem a seguir mostra como será o lançamento experimental de uma cápsula que o Brasil está 

produzindo. Essa cápsula poderá ficar 10 dias em voo orbital para a realização de testes em baixa gravidade. 

Considerando-se que o movimento de queda do foguete pode ser expresso por uma parábola cuja equação é  

f(x) = - 0,03 x ² + 407 onde x representa a distância alcançada pela cápsula e y a altura atingida. Sabendo-se 

que da base de lançamento até o ponto onde o foguete alcança a altura máxima, a distância percorrida 

horizontalmente é de 186 km, pode-se AFIRMAR CORRETAMENTE que o alcance desse objeto é de: 

 

 

 

 

A) 146 km 
B) 130,6 km 
C) 116,6 km 
D) 302,6 km     
E) 420 km 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

 Os 1800 alunos de uma escola, foram pesquisados quanto ao gosto pelas disciplinas da área de exatas: 

matemática (M), física (F) e química (Q). A tabela a seguir indica quantos estudantes gostam dessas 

disciplinas: 

10018080022010801220400
estudantes

de Número

Q e F M,Q e MQ e FF e MQFMDisciplina
 

Por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes da escola que não gostam de 

nenhuma das três disciplinas é: 

A) 100.        B) 200.  C) 900. D) 1200. E) 1650. 

QUESTÃO 12 

 Dos 50 candidatos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação de uma autoescola, 15 foram reprovados na 

prova teórica e 25, na prática. Nove candidatos foram reprovados simultaneamente nas provas teórica e 

prática. Determine quantos candidatos não foram reprovados em nenhuma dessas provas. 

 

A) 19          B) 10 C) 40        D) 22 E) 31 

 

Estado de Minas, 27 de setembro de 2009-10-06 



QUESTÃO 13 

Se A = {x  Z / x é ímpar e 1  x  7} e B = {x  R / x2 – 6x + 5 = 0}, então a única sentença falsa é:  

A) O conjunto das partes da intersecção dos conjuntos A e B é P(A  B) = {{1}, {5}, {1, 5}}. 

B) O conjunto complementar de B em relação a A é CA B = {3, 7}. 

C) O conjunto das partes do complementar de B em relação a A é P(CA B) = {, {3}, {7}, {3, 7}}. 

D) O conjunto A intersecção com o conjunto B é A  B = {1, 5}. 

E) O número de elementos do conjunto das partes da união dos conjuntos A e B é n[P(A  B)] = 16. 

 

QUESTÃO 14 

500 pessoas foram entrevistadas para saber se liam as revistas X, Y ou Z. Desses entrevistados, 40 

declararam não ler nenhuma delas, 220 leem X, 170 leem Y, e 80 eram leitores de X e Y. Com base nessas 

informações, pode-se concluir que: 

A) 70 entrevistados leem apenas Z. 

B) 110 entrevistados leem apenas Z. 

C) 150 entrevistados leem apenas Z. 

D) 190 entrevistados leem apenas Z. 

E) é impossível determinar quantos entrevistados leem apenas Z. 

QUESTÃO 15 

Uma pesquisa com todos os trabalhadores da FABRITEC, na qual foram formuladas duas perguntas, revelou 

os seguintes números: 

205 responderam à primeira pergunta; 

205 responderam à segunda pergunta; 

210 responderam somente a uma das perguntas; 

um terço dos trabalhadores não quis participar da entrevista. 

Com estes dados, pode-se concluir corretamente que o número de trabalhadores da FABRITEC é: 

A) 465.  B) 495. C) 525. D) 555. 

QUESTÃO 16 

 Uma pesquisa foi feita em uma comunidade para se saber a preferência dos leitores em relação aos jornais 

A, B e C. Para tanto, cada membro da comunidade respondeu à pergunta: “Você lê o jornal A, B ou C?”. 

Algumas pessoas responderam com mais de uma alternativa, já que costumam consultar mais de um jornal. 

Contabilizadas as respostas, verificou-se que havia exatamente 32 respostas afirmativas para o jornal A, 40 

para o jornal B e 38 para o jornal C. Sabe-se ainda que exatamente 7 pessoas leem os jornais A e C, 

exatamente 8 pessoas leem os jornais B e C, exatamente 3 pessoas leem os jornais A e B, e não há ninguém 

que leia os três jornais. O número de pessoas que lê apenas um jornal é igual a: 

A) 110        B) 80 C) 78        D) 74 E) 72 



Questão 173 

Uma seleção de futebol convocou 23 jogadores, sendo 2 para cada uma das 10 posições de linha, e 3 para o 

gol. Um dos jogadores de linha convocado pode jogar em duas posições de linha diferentes (a posição para a 

qual foi convocado e mais uma outra posição), e todos os demais convocados jogam apenas em sua 

respectiva posição de convocação, incluindo-se os goleiros. Respeitando-se a posição que cada jogador pode 

jogar, o total de escalações distintas que essa seleção pode fazer é igual a: 

 

A) 3  212. 

B) 32  29. 

C) 32  211. 

D) 3  211. 

E) 3  210. 

 

Questão 183 

Se os conjuntos X e Y possuem, respectivamente, cinco e oito elementos, quantas funções, f : X → Y, 

injetivas e distintas, podem ser construídas? 

 

A) 6680.  

B) 6700.  

C) 6720.  

D) 6740.  

E) 6840. 

Questão 193 

Sejam r e s duas retas distintas e paralelas. Se fixarmos 10 pontos em r e 6 pontos em s, todos distintos, ao 

unirmos, com segmentos de reta, três quaisquer destes pontos não colineares, formam-se triângulos. 

Assinale a opção correspondente ao número de triângulos que podem ser formados. 

 

A) 360 

B) 380 

C) 400 

D) 420 

E) 500 

 



Questão 20 

Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica 

composta por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco 

solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos. 

Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, em quanto aumentou percentualmente a 

segurança na utilização dos cartões? 

A) 10% 

B) 90% 

C) 100% 

D) 900% 

E) 1900% 

Questão 212 

A turma K do Curso de Administração da UECE é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. O 

número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão três 

componentes e sendo assegurada a participação de representantes dos dois sexos em cada comissão, é: 

 

A) 5236.  

B) 6532.  

C) 3562.  

D) 2635.  

E) 2735 

Questão 227 

Considere todos os números de quatro algarismos distintos formados pelos dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Se todos 

esses números forem colocados em uma caixa tampada, a probabilidade de se enfiar a mão na mesma e 

sortear, ao acaso, um número par ou cujo primeiro algarismo seja igual a 1 é de: 

 

A) 
30

13
 

B) 
30

11
 

C) 
3

1
 

D) 
5

1
 

E) 
2

1
 



Questão 23 

Joel e Jane fazem parte de um grupo de dez atores: 4 mulheres e 6 homens. Se duas mulheres e dois 

homens forem escolhidos para compor o elenco de uma peça teatral, a probabilidade de que Joel e Jane, 

juntos, estejam entre eles é: 

 

A) 
6

1
 

B) 
3

1
 

C) 
21

10
 

D) 
90

1
 

E) 
90

10
 

 

Questão 24 

Numa classe há 8 rapazes voluntários para participar da equipe de futebol que irá representar a turma nas 

olimpíadas do colégio. Dentre os voluntários serão sorteados cinco participantes. Carlos e João só jogam 

juntos e informaram que se um deles não for sorteado o outro deixa de ser voluntário. Qual a probabilidade 

dos dois não jogarem nas olimpíadas? 

 

A) 
56

20
 

B) 
28

3
 

C) 
2

1
 

D) 
10

1
 

E) 
14

9
 

Questão 25 

Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente três vezes e chega ao 

ponto Q, percorrendo o trajeto PFGHQ. Na figura abaixo, considere que o comprimento do segmento PB é de 

6 cm, o do lado AB é de 3 cm, o polígono ABPQ é um retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são 

congruentes, como se indica em cada ponto da reflexão interna. Qual é a distância total (aproximada) 

percorrida pelo feixe luminoso no trajeto PFGHQ? 



 

 

 

A) 12 cm. 

B) 15 cm. 

C) 16 cm. 

D) 18 cm. 

E) 20 cm. 

Questão 26  

Uma região quadrangular ABCD de perímetro 2400 m será dividida ao meio para confinamento de gado, 

conforme indicado na figura (ilustrativa e sem escalas) a seguir. 

 

 

 

 

Ao longo da diagonal BD, será construída uma porteira, correspondente ao segmento EF de comprimento 2 

m, e uma cerca em arame, correspondente aos segmentos BE e FD. A medida, em metros, da cerca é igual a 

 

A) 200 

B) 100 2  

C) 98 2  

D) 198 

E)  198 2  



Questão 27  

O proprietário de uma residência construiu em seu quintal uma piscina com o formato da figura abaixo. 

Analisando a figura abaixo, pode-se observar que ABCDEFGH representa um paralelepípedo retangular e 

EFGHIJ, um prisma cuja base EHI é um triângulo retângulo, com ângulo reto no vértice H e ângulo  no 

vértice I tal que sen  = 3/5. Sabendo que AB = 3m, AE = 5m e AD = 3m, quantos litros de água serão 

necessários para encher dois terços do volume da piscina? 

 

A) 15000 litros 

B) 20000 litros 

C) 25000 litros 

D) 30000 litros 

E) 42000 litros 

Questão 28  

Paulo gasta 3 horas para executar um trabalho e Carlos gasta 5 horas para executar o mesmo trabalho. 

Trabalhando juntos, quanto tempo, aproximadamente, gastariam? 

A) 1,2h 

B) 1,6h 

C) 1,9h 

D) 2,0h 

E) 2,2h 

Questão 29 

Um consumidor adquiriu determinado produto em um plano de pagamento de 12 parcelas mensais iguais de 

R$ 460,00, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Ele pagou as 10 primeiras prestações no dia exato do 

vencimento de cada uma delas. Na data do vencimento da 11º prestação, o consumidor decidiu quitar a 

última também, para liquidar sua dívida. Ele exigiu, então, que a última prestação fosse recalculada, para a 

retirada dos juros correspondentes ao mês antecipado, no que foi atendido.  

Depois de recalculado, o valor a última prestação passou a ser de, aproximadamente: 

CONSIDERE: 8,1)05,1( 12 =      7,1)05,1( 11 =  

A) 434,44 

B) 440,00 

C) 445,45 

D) 448,30 

E) 450,00 



Questão 30  

O coração é um órgão muscular oco que bombeia o sangue de forma que circule no corpo. Os fisiologistas 

afirmam que, para um indivíduo sadio e em repouso, o Número N de batimentos cardíacos, por minuto, varia 

em função da temperatura ambiente t ( em graus Celsius ), segundo a função: ( ) 90t4t1,0tN 2 +−= . 

Marque a opção que apresenta corretamente o número mínimo de batimentos por minuto e a temperatura em 

que ocorre, nessa ordem. 

 

A) 50  e  20ºC 

B) 50  e  40ºC 

C) 80  e  20ºC 

D) 60  e  30ºC 

E) 60  e  20ºC  
  

 

“Educar não é deixar a criança fazer só o que quer (ou seja, buscar a saciedade). Educar dá mais trabalho do 

que simplesmente cuidar dela porque é prepará-la para a visa.” 

Içami Tiba 

 

 


