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01. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou cinco sistemas com 
diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada. 

 
Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação 
por meio do sistema 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 
 
 Resolução 
  

Vamos calcular o percentual de água suja que foi purificada, em cada sistema, fazendo a divisão 
do total de água purificada pelo total de água suja. 

 Sistema I 
Percentual de purificação = 15/45 = 0,3333 ou 33,33% 
  

Sistema II 
Percentual de purificação = 10/40 = 0,25 ou 25% 
 

 Sistema III 
Percentual de purificação = 5/40 = 0,08 ou 8% 
 

 Sistema IV  
Percentual de purificação = 10/20 = 0,5 0u 50% 
 

 Sistema V 
Percentual de purificação = 5/20 = 0,4 ou 40% 
 

Dado que o custo por litro de água purificada nos sistemas I, II, III, IV e V são os mesmos, o 
sistema mais eficiente é IV, que purifica 50% da água suja. 

 
 
02. Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório 
fechado, que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa, ao longo de 
um período anual chuvoso. 

As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de chuva 
na região, em milímetros, e a forma do reservatório a ser construído. 
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Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma 

superfície plana horizontal de um metro quadrado, a profundidade (p) do reservatório deverá medir 
a) 4 m 
b) 5 m 
c) 6 m 
d) 7 m 
e) 8 m 
 
 Resolução 
 

Através do gráfico, podemos determinar o total anual de chuva, em mm. Para isso, somamos as 
quantidades de chuva em cada mês, ou seja: 

100 (jan) + 100 (fev) + 300 (mar) + 100 (abr) + 50 (mai) + 50 (dez) = 700 mm 
Para cada 100 mm de chuva temos 100 litros de água numa superfície plana de um metro 

quadrado. Logo, com 700 mm de chuva temos 700 litros de água a cada metro quadrado da superfície. 
O telhado da casa que coleta a chuva, tem a forma de um retângulo de 8 m por 10 m. Assim, a 

área do telhado é: 
At = b.h = 8. 10 = 80 m2 
Como são 700 litros para cada metro quadrado, o volume total de água que será coletado pelo 

telhado é igual a: 
V = 700. 80 = 56 000 litros.  

 Cada metro cúbico de água corresponde a 1000 litros. Logo, 56 000 litros = 56 m3. 

 Portanto, 56 m3 é o volume mínimo do reservatório. Como o reservatório é um paralelepípedo 
retângulo, o volume pode ser calculado pelo produto das 3 dimensões, ou seja, V = a.b.c. Como 
conhecemos o volume de duas de suas dimensões (4 m e 2 m), podemos calcular a profundidade p que 
representa a terceira dimensão procurada. Assim sendo, temos: 

56 = 4 x 2 x p     56 = 8p    p = 7 metros 
  
03. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de 
devastação sofrido pela Região Amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. Analisando fotos de 
satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20000 quilômetros 
quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: 

O assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada oito segundos. 
Considerando que um ano tem aproximadamente 32.106 s (trinta e dois milhões de segundos) e 

que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10–2 km2 (um centésimo de 
quilômetro quadrado), as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de 
desmatamento, em um ano, implica a destruição de uma área de 
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a) 10 000 km2, e a comparação dá a idéia de que a devastação não é tão grave quanto o dado numérico 
nos indica. 
b) 10 000 km2, e a comparação dá a idéia de que a devastação é mais grave quanto o dado numérico 
nos indica. 
c) 20 000 km2, e a comparação retrata exatamente o ritmo da destruição. 
d) 40 000 km2, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa impressão de gravidade a 
um fenômeno natural. 
e) 40 000 km2 e, ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na 
comparação. 
 
 Resolução 
 

De acordo com a frase citada pelo órgão de imprensa, a cada oito segundos, uma área de 
floresta igual a de um campo de futebol (que possui 10–2 km2) é destruída. Logo: 

8 s          10-2 km² 
Em ano, que tem aproximadamente 32.106 s, é destruído x km2 de área. Para descobrir o x, basta 

resolver a seguinte regra de três simples e diretamente proporcional: 
  

8 s ------------ 10-2 km² 
32.106 s ------ x km² 
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 Portanto, a área destruída é de 40.000 km². Este fato é realmente grave, apesar do exagero da 
notícia. Assim sendo, a alternativa correta é a letra (e). 
 
04. A eficiência de anúncios num painel eletrônico localizado em uma certa avenida movimentada foi 
avaliada por uma empresa. Os resultados mostraram que, em média: 

- passam, por dia, 30 000 motoristas em frente ao painel eletrônico; 
- 40% dos motoristas que passam observam o painel; 
- um mesmo motorista passa três vezes por semana pelo local. 
Segundo os dados acima, se um anúncio de um produto ficar exposto durante sete dias nesse 

painel, é esperado que o número mínimo de motoristas diferentes que terão observado o painel seja: 
a) 15 000 
b) 28 000 
c) 42 000 
d) 71 000 
e) 84 000 
  

Resolução 
 

Inicialmente, devemos dividir os 30 000 motoristas por 3 e considerar apenas 10 000, pois cada 
um deles passa pelo local três vezes por semana.  

Calculando 40% de 10 000, temos: 
0,40 x 10 000 = 4 000 observadores por dia 
Em 7 dias teremos: 
7 x 4 000 = 28.000 observadores. 
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05. O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, durante o dia, 
conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que 
opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário 
de saída do ponto inicial, no período da manhã. 

 
De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até as 10 h 30 

min ao ponto final dessa linha, deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as: 
a) 9 h 20 min 
b) 9 h 30 min 
c) 9 h 00 min 
d) 8 h 30 min 
e) 8 h 50 min 

 
Resolução 

 
Vamos analisar algumas alternativas. 
 
Alternativa (a): 9 h 20 min 
Se a pessoas sair às 9 h 20 min, levará 90 minutos = 1 h 30 min, conforme informa o gráfico.  
Logo, somando esses tempos, temos: 
9 h 20 min + 1 h 30 min = 10 h 50 min. Portanto, a pessoa chegará ao ponto final às 10 h 50 min. 

Isso indica que chegará fora do horário previsto, que às 10 h 30 min. 
Logo, a pessoa deverá sair mais cedo, descartando a alternativa (b). 
Vamos pegar o horário de saída mais cedo. 
 
Alternativa (d): 8 h 30 min 
Se a pessoa sair às 8 h 30 min, levará 105 minutos = 1 h 45 min, conforme informa o gráfico. 
Logo, somando esses tempos, temos: 
8 h 30 min + 1 h 45 min = 9 h 75 min = 10 h 15 min. Portanto, a pessoa chegará ao ponto final às 

10 h 10 min. Isso indica que chegará antes do horário previsto. 
 
Alternativa (e): 8 h 50 min 
Se a pessoa sair às 8 h 50 min, levará 100 minutos = 1 h 40 min, conforme informa o gráfico. 
Logo, somando esses tempos, temos: 
8 h 50 min + 1 h 40 min = 9 h 90 min = 10 h 30 min. Portanto, a pessoa chegará ao ponto final às 

10 h 30 min. Isso indica que chegará bem no horário previsto. 
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06. João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar, no 
período considerado no gráfico, nas seguintes condições: 

– trabalham vinte dias por mês;  
– João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no menor tempo; 
– Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no maior tempo; 
– na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso. 

 

 
Considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio gasta, por mês, em média, 

a) 05 horas a mais que João. 
b) 10 horas a mais que João. 
c) 20 horas a mais que João. 
d) 40 horas a mais que João. 
e) 60 horas a mais que João. 
 

Resolução 
 

Pegando os dados do gráfico, verificamos que João sai às 6 h ou 6 h 10 min, levando o menor 
tempo de percurso, que é de 50 minutos. Antônio, que pega o ônibus de maior tempo no trajeto, sairá as 
8 h 10 min ou 8 h 20 min, levando 110 minutos.  

A diferença de tempo máximo e o mínimo dos trajetos é de 1 hora (110 min – 50 min = 60 min = 
1 h). Isto significa que Antônio fica 1 hora a mais por dia dentro do ônibus. Assim sendo, como João e 
Antônio trabalham 20 dias por semana, Antônio fica 20 horas a mais que João dentro do ônibus por mês 
(1 h x 20 dias = 20 horas). 

 
 

07. Uma editora pretende despachar um lote de livros, agrupados em 100 pacotes de 20 cm x 20 cm x 
30 cm. A transportadora acondicionará esses pacotes em caixas com formato de bloco retangular de 40 
cm x 40 cm x 60 cm. A quantidade mínima necessária de caixas para esse envio é: 
a) 9 
b) 11 
c) 13 
d) 15 
e) 17 
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Resolução 
 
Cada caixa da transportadora possui dimensões de 40 cm x 40 cm x 60 cm e cada um dos 100 

pacotes a serem despachados possuem 20 cm x 20 cm x 30 cm. Logo, podemos colocar dois pacotes 
de 20 cm no sentido do comprimento, dois pacotes de 20 cm no sentido da largura e dois pacotes de 30 
cm no sentido da altura. Multiplicamos 2.2.2 = 8 pacotes em cada caixa. Como queremos transportar 
100 pacotes, basta fazermos: 100 : 8 = 12,5 caixas 

Concluímos que são necessárias pelo menos 13 caixas para o transporte: 12 cheias e 1 com 
apenas 4 pacotes (0,5 caixa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. Na literatura de cordel, os textos são impressos, em geral, com 8, 16, 24 ou 32 páginas de formato 
10,5 cm x 15,5 cm. As razões históricas que explicam tal fato estão relacionadas à forma artesanal como 
são montadas as publicações e ao melhor aproveitamento possível do papel disponível. 

Considere, abaixo, a confecção de um texto de cordel com 8 páginas (4 folhas): 

 
Utilizando o processo descrito acima, pode-se produzir um exemplar de cordel com 32 páginas 

de 10,5 cm x 15,5 cm, com o menor gasto possível de material, utilizando uma única folha de 
a) 84 cm x 62 cm 
b) 84 cm x 124 cm 
c) 42 cm x 31 cm 
d) 42 cm x 62 cm 
e) 21 cm x 31 cm 

 
 
 
 
 
 
 

40 cm 

40 cm 

60 cm 

20 cm 

30 cm 

20 cm 

30 cm 20 cm 

20 cm 
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Resolução 
 

Na confecção de um texto de cordel de 8 páginas, a folha 
foi dobrada uma vez no sentido vertical e uma vez no sentido 
horizontal. Como a página resultante tem 15,5 cm (medida 
vertical) por 10,5 cm (medida horizontal), devemos multiplicar 
por 2 essas medidas para termos uma única folha, ou seja, 31 
cm x 21 cm. 

Para confeccionarmos um texto de cordel 32 páginas (4 
vezes mais páginas), iremos necessitar de uma folha 4 vezes 
maior, isto é: 

15,5 x 4 = 62 cm 
10,5 x 4 = 42 cm. 
Portanto, é necessária uma folha com medidas de 42 cm 

x 62 cm. 
Veja no desenho as 16 folhas (32 páginas) de dimensões 

10,5 cm x 15,5 cm. 
 
 

09. Os alunos de uma escola organizaram um torneio individual de pingue-pongue nos horários dos 
recreios, disputado por 16 participantes, segundo o esquema abaixo: 
 

 
Foram estabelecidas as seguintes regras: 

– Em todos os jogos, o perdedor será eliminado; 
– Ninguém poderá jogar duas vezes no mesmo dia; 
– Como há cinco mesas, serão realizados, no máximo, 5 jogos por dia. 
Com base nesses dados, é correto afirmar que o número mínimo de dias necessário para se chegar ao 
campeão do torneio é: 
a) 8 
b) 7 
c) 6 
d) 5 
e) 4 

 
Resolução 
 
A primeira rodada tem que ser realizada em dois dias, pois são 8 jogos e apenas 5 mesas são 

utilizadas. 
Para chegar ao jogo 15 (que é a final), os jogadores deverão jogar quatro vezes, conforme o 

esquema apresentado. Como a regra não permite dois jogos por dia para cada jogador, serão 
necessários pelo menos quatro dias para o jogo final.  

Concluímos então, que serão necessários no mínimo 5 dias para se chegar ao campeão do 
torneio. 
 

62 cm 

15,5 cm 

10,5 cm 

42 cm 
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10. O tabagismo (vício do fumo) é responsável por uma grande quantidade de doenças e mortes 
prematuras na atualidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou que 90% dos casos diagnosticados 
de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar estão associados ao 
consumo de tabaco. Paralelamente, foram mostrados os resultados de uma pesquisa realizada em um 
grupo de 2000 pessoas com doenças de pulmão, das quais 1500 são casos diagnosticados de câncer, e 
500 são casos diagnosticados de enfisema. 
Com base nessas informações, pode-se estimar que o número de fumantes desse grupo de 2000 
pessoas é, aproximadamente: 
a) 740 
b) 1100 
c) 1310 
d) 1620 
e) 1750 

 
Resolução 

 
Vamos calcular 90% de 1500, que representa os casos de câncer: 
0,90.1500 = 1350 casos 
Agora vamos calcular 80% de 500, que são os casos de enfisema pulmonar: 
0,80.500 = 400 casos 
Assim sendo, o total de entrevistados que apresentam problemas pulmonares ocasionados pelo 

tabagismo é igual a: 
1350 + 400 = 1750 pessoas. 

 
11. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue 
dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão. O gráfico mostra a 
variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam três latas de 
cerveja cada um, em diferentes condições: em jejum e após o jantar. Tendo em vista que a 
concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 g/L, 
o indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após, aproximadamente, 
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a) uma hora e uma hora e meia, respectivamente. 
b) três horas e meia hora, respectivamente. 
c) três horas e quatro horas e meia, respectivamente. 
d) seis horas e três horas, respectivamente. 
e) seis horas, igualmente. 
 

Resolução 
 

 
Vamos traçar uma paralela ao eixo horizontal do gráfico dado passando por 0,6 g/L, o teor 

permitido de álcool no sangue. Essa linha paralela vai cruzar os gráficos em quatro pontos. 
A linha contínua (concentração de álcool da pessoa que jantou) vai cortar o gráfico nos pontos 

que representam o tempo de ingestão de 1 hora e 3 horas. Como 1 hora é o tempo que a bebida leva 
para ser absorvida pelo corpo, desconsideraremos esse tempo, ficando apenas com o tempo de 3 
horas. 

A linha pontilhada (concentração de álcool da pessoa em jejum) vai cortar o gráfico nos pontos 
que representam o tempo de ingestão 0,5 h, aproximadamente, e o tempo de 4,5 h, aproximadamente. 
Vamos desconsiderar o tempo de 0,5 h, conforme explicação anterior. 

Assim sendo, o tempo mínimo necessário para a pessoa que bebeu três latas de cerveja possa 
dirigir é de 3 horas para quem jantou e de 4 horas e meia (4,5 h) para quem está em jejum. 

Pessoa que jantou: 1 hora é o 
tempo que a bebida leva para 
ser absorvida pelo corpo. 

Pessoa que jantou: 3 horas é 
o tempo em que a 

concentração de álcool no 
sangue começa a ficar menor 

que 0,6g/L. 

Pessoa em jejum: 4,5 
horas, aproximadamente, 

é o tempo em que a 
concentração de álcool no 

sangue começa a ficar 
menor que 0,6g/L. 

Pessoa em jejum: 0,5 h, 
aproximadamente, é o tempo 

que a bebida leva para ser 
absorvida pelo corpo. 
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