MATEMÁTICA
Prof. Rodrigo Pandolfi
EXERCÍCIOS DE REVISÃO DAS FRENTES A1 E A2 (APOSTILA 1)

01 – (UFSCAR) - Um determinado corpo celeste é visível da Terra a olho nu de 63 em 63 anos, tendo
sido visto pela última vez no ano de 1968. De acordo com o calendário atualmente em uso, o primeiro
ano da Era Cristã em que esse corpo celeste esteve visível a olho nu da Terra foi no ano:
a) 15

b)19

c) 23

d)27

e)31

02 - (Fatec-SP) Um certo planeta possui dois satélites naturais: Lua A e Lua B; o planeta gira em torno
do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os alinhamentos:

Sol - planeta - Lua A ocorre a cada 18 anos e
Sol - planeta - Lua B ocorre a cada 48 anos.

Se hoje ocorrer o alinhamento Sol - planeta - Lua A - Lua B, então o fenômeno se repetirá daqui a:
a) 48 anos. b) 66 anos. c) 96 anos. d) 144 anos.
03. (UFMG) Três atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 min, 2,0 min e 1,6
min para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum
tempo, os três atletas se encontram, pela primeira vez, no local da largada. Nesse momento, o atleta
mais veloz estará completando
a) 12 voltas. b) 15 voltas.

c) 18 voltas.

d) 10 voltas.

04. (UEL-PR) Em 1982 ocorreu uma conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno, o que significa que
podiam ser vistos bem próximos um do outro quando avistados da Terra. Se Júpiter e Saturno dão uma
volta completa ao redor do Sol aproximadamente a cada 12 e 30 anos, respectivamente, em qual dos
anos seguintes ambos estiveram em conjunção no céu da Terra?
a) 1840

b) 1852

c) 1864

d) 1922

e)1960

05. (UERJ) Dois sinais luminosos fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10
segundos fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30
segundos aberto. O número mínimo de segundos necessários, a partir daquele instante, para que os
dois sinais voltem a fechar juntos outra vez é de:

a) 150.

b) 160.

c) 190.

d) 200.
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06. (UEG-GO) Um comerciante de materiais para cercas recebeu 12 troncos de madeira de seis metros
de comprimento e outros 9 de oito metros. Ele determinou a um de seus funcionários que trabalha na
preparação dos materiais que cortasse os troncos para fazer estacas, todas de mesmo comprimento,
para utilizá-las numa cerca para área de pastagem. Disse-lhe ainda que os comprimentos deviam ser os
maiores possíveis. A tarefa foi executada pelo funcionário, e o número total de estacas preparadas foi
a) 144.

b) 75.

c) 72.

d) 64.

e)32

07. (PUC-MG) Um depósito com 3,6 m de altura, 4,8 m de largura e 7,2 m de comprimento foi planejado
para armazenar caixas cúbicas, todas de mesmo tamanho, sem que houvesse perda de espaço. Podese estimar que o menor número de caixas cúbicas necessárias para encher completamente esse
depósito é:
a) 24.

b) 36.

c) 48.

d) 72.

08 . (UEL-PR) Para levar os alunos de certa escola a um museu, pretende-se formar grupos que
tenham iguais quantidades de alunos e de modo que em cada grupo todos sejam do mesmo sexo. Se
nessa escola estudam 1 350 rapazes e 1 224 garotas e cada grupo deverá ser acompanhado de um
único professor, o número mínimo de professores necessários para acompanhar todos os grupos nessa
visita é
a) 18.

b) 68.

c) 75.

d) 126.

e)143

09. (Vunesp) Uma faixa retangular de tecido deverá ser totalmente recortada em quadrados, todos de
mesmo tamanho e sem deixar sobras. Esses quadrados deverão ter o maior tamanho (área) possível.
Se as dimensões da faixa são 105 cm de largura por 700 cm de comprimento, o perímetro de cada
quadrado, em centímetros, será:
a) 28.

b) 60.

c) 100.

d) 140.

e) 280.

10. (UFSM) Números que assustam:
* 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta
* 5,7 bilhões de pessoas eram estimadas para viver no planeta hoje.
* 90 milhões nascem a cada ano.
* 800 milhões passam fome.
* 8,5 é a média de filhos por mulher em Ruanda.
* 1,4% da renda mundial está nas mãos dos 20% mais pobres.
* 35 milhões de pessoas migraram do hemisfério Sul para o Norte nas últimas três décadas. (Fonte:
ONU)
De acordo com o texto, os números que representam a quantidade de pessoas que vivem no planeta,
nasce a cada ano e passa fome são, respectivamente:
a) 568 . 109; 9 . 106; 8 . 106

b) 5,68 . 106; 9 . 106; 8 . 106

d) 56,8 . 109; 90 . 109; 8 . 109

e) 568 . 108; 90 . 106; 80 . 106
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c) 568 . 107; 9 . 107; 80 . 107

11. (PUC-SP) O número de elementos distintos da sequência 24, 42, 4-2 (-4)2, (-2)4, (-2)-4 é:
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

12.(MACK-2006) – A fração

a)1

−11
6

b)

c) 2

d)

−5
2

é

é igual a :

7

e)4

13 – Determine o valor da expressão abaixo:

a)0,3

3

b)√3

c)1

d)0

e)-1

14 . (UNEB) - O diâmetro de certa bactéria é 2 . 10-6 metros. Enfileirando-se x dessas bactérias, obtémse o comprimento de 1mm. O número x é igual a:
a) 10 000

b) 5000

c) 2000

d) 1000

e) 500

15. (CESGRANRIO-RJ) – O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja , aquele que consome cerca de 10 cigarros
por dia , ao chegar a meia-idade terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de
cigarros consumidos por este fumante durante 30 anos é de:
a)10²

c)104

b)10³

d)105

e)106

16. (FASP – SP) – Uma partida normal de futebol é disputada em 90 minutos. O Estádio do Morumbi ,
em São Paulo, já recebeu cerca de 30 milhões de torcedores desde sua abertura, em 1960. A média de
torcedores por partida é de 28 mil. Então, qual é a ordem de grandeza do total de minutos de futebol já
jogados no Morumbi?
a)10²

c)104

b)10³

d)105

e)106

17. (FUVEST-2012) - Em uma festa com n pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e
restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, 55 homens se
retiraram e restaram, a seguir, convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. O número n de
pessoas presentes inicialmente na festa era igual a
a)100

b)105

c) 115

d) 130
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e)135

18. (Simulado UP 2016) - O Jogador foi um programa de perguntas e respostas que estreou na Rede
Record, e teve

como apresentadores Britto Jr. e Ana Hickmann. Em um determinado episódio, o

participante começou com R$ 500,00. Para cada pergunta respondida corretamente, recebeu R$ 200,00
e para cada resposta errada perdeu R$ 150,00. Sabe-se que nesse episódio, o participante respondeu
todas as 25 perguntas formuladas e terminou com um prêmio de R$ 600,00. Com essas informações,
podemos concluir que o participante errou:
a) 10 perguntas

b)14 perguntas

c)15 perguntas

d)16 perguntas

e)20 perguntas

19. (FGV) – Uma barraca de lanches rápidos vende sanduíches de dois tipos. O tipo simples com uma
fatia de carne e uma de queijo e o duplo com duas fatias de carne e duas de queijo.

Cada sanduíche simples é vendido por R$ 4,80 e cada duplo é vendido por R$6,00. Certo dia, João , o
dono da barraca vendeu 50 sanduíches, arrecadou o total de R$ 266,40 e disse: “ não vendi mais
porque a carne acabou”. O número de fatias de carne que João tinha no estoque, nesse dia, era de:
a)60

b)64

c)68

d)72

e)76

20. (UERE-2012) - Para uma apresentação em um ginásio esportivo, foram disponibilizados 2 000
ingressos. Sendo a arrecadação beneficente, cada torcedor poderia escolher o valor a ser pago pelo
ingresso. 25% escolheram pagar R$ 15,50, 40% escolheram pagar R$ 25,25 e os demais escolheram
pagar R$ 51,00, por cada ingresso. Como todos os ingressos foram vendidos, o total arrecadado, em
reais, foi:
a) 42.500,00.

b) 47.500,00.

c) 58.150,00.

d) 60.100,00.

e) 63.650,00.

21. “O poliduto Paulínia-Brasília, com base em Ribeirão Preto, tem capacidade para transportar 20 mil
m3/dia de óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP. Atualmente o poliduto opera com 30% de
sua capacidade, sendo o maior volume de diesel, com 65% do total bombeado.” Com base nos dados
do texto acima, pode-se concluir que o volume diário, em litros, de óleo diesel bombeado pelo poliduto
Paulínia Brasília é de:
a)6 milhões de litros

b)3 milhões e 900 mil litros

d)5 milhões e 300 mil litros

e)15 milhões de litros
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c)10 milhões de litros

22. (PUC) - Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores, revendendo-a para
atacadistas com um lucro de 50% em média. Estes repassam o produto para os feirantes, com um lucro
de 50% em média. Os feirantes vendem o produto para o consumidor e lucram, também, 50% em
média. O preço pago pelo consumidor tem um acréscimo percentual médio, em relação ao preço dos
horticultores, de:
a)337,5%

b)237,5%

c)137,5%

d)223%

e)333,5%

23. (CESPE/UNB) Uma loja adota a seguinte política de venda: à vista com 10% de desconto sobre o
preço de tabela, ou pagamento em 30 dias após a compra com 8% de acréscimo sobre o preço de
tabela. O preço de uma mercadoria que à vista é vendida por R$ 540,00, para pagamento em 30 dias,
será de:
a)R$648,00

b)R$625,00

c)R$600,00

d)R$598,00

e)R$580,00

24. (CEFETQ) - Quinze operários trabalhando oito horas por dia, em 16 dias, constroem um muro de 80
metros de comprimento. Em quantas horas por dia, 10 operários construirão um muro de 90 metros de
comprimento, da mesma altura e espessura do anterior, em 24 dias ?
a)9

b)10

c)12

d)15

e)18

25 - No sítio de Antônio, o abastecimento de água da casa é feito por meio de uma cisterna. Quando
cheia, a cisterna é suficiente para abastecer a casa por 128 dias, com um consumo médio diário de 125
litros de água. A cisterna pode abastecer a casa de Antônio por quantos dias no máximo, se forem
consumidos diariamente 200 litros de água?
a)80

b)90

c)100

d)110

e)120

26. (FGV) - Em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis clientes em 10 minutos.
Considere que, nesta agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada
sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam 45 clientes é de:
a) 45 minutos;

b) 30 minutos;

c) 20 minutos;

d) 15 minutos;

e) 10 minutos.

27. (MACK) Dividindo-se 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5, a soma entre a menor e a maior parte é:
a) 35

b) 49

c) 56

d) 42

e) 28

28. (UFLA) Três pessoas montam uma sociedade, na qual cada uma delas aplica, respectivamente, R$
20.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00. O balanço anual da firma acusou um lucro de R$ 40.000,00.
Supondo-se que o lucro seja dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado, cada
sócio receberá, respectivamente:
a) R$ 5.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00

b) R$ 7.000,00; R$ 11.000,00 e R$ 22.000,00

c) R$ 8.000,00; R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00

d) R$ 10.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00

e) R$ 12.000,00; R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00
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29 - Uma imobiliária distribuirá entre seus 3 corretores uma premiação de R$ 16.625,00 diretamente
proporcionalmente ao tempo de serviço e inversamente proporcional à quantidade de faltas nos
“Plantões de vendas” realizados nos stands de vendas durante os finais de semana no ano de 2014.
O primeiro corretor trabalha na empresa há 12 anos e faltou em 6 plantões realizados em 2014, já o
segundo corretor entrou na empresa exatamente 2 anos depois que o primeiro corretor e faltou 5
plantões de vendas em 2014, e o terceiro corretor trabalha na empresa há 9 anos e faltou 9 vezes aos
plantões de vendas em 2014. Determine o valor do corretor que recebeu a menor parte:
a)R$ 6.650,00

b)R$ 1.250,00 c)R$ 3.325,00

d) R$ 2.225,00 e) R$ 5.545,00

30. (ESSA)- Em uma creche são consumidos 15 litros de leite por dia. O leite chega à creche em caixas
de 1/3 de litro. Sabe-se que todas as crianças da creche tomam leite; 17 delas tomam 2 caixas por dia e
as demais, uma caixa por dia. Sendo assim, temos que o número de crianças dessa creche é um
número:
a) primo

b) divisível por 3

c) divisível por 5

d) múltiplo de 7

e) com 4 divisores

RESOLUÇÕES
01 - GABARITO:A
Resolução:

1968 63
78
31
15

Considerando a ordem decrescente dos anos, foram 31
ciclos inteiros de 63 anos mais 15 anos restantes da era
Cristã.

02 – GABARITO:D
MMC (18 E 48) = 144 ANOS
03 – GABARITO:B
Para facilitar os cálculos, transforme os tempos de cada volta para segundos
2,4 min x 60 = 144 segundos

2 x 60 = 120 segundos

1,6 x 60 = 96 segundos

Tirar o MMC de (144,120,96) = 25.32.5 = 32.9.5 = 1.440 segundos
O atleta mais rápido é o que completa a prova em 96 segundos
1.440
96

= 15 voltas

04 – GABARITO:D
MMC(12,30) = 2².3.5 = 60

1982 – 60 = 1922 – 60 = 1862 – 60 = 1802

05 – GABARITO:D
Ciclo completo (Tempo fechado + tempo aberto)
1º semáforo = 10 +40 = 50 segundos de ciclo completo
2º semáforo = 10 + 30 = 40 segundos de ciclo completo
MMC (40,50) = 2³.5² = 8.25 = 200 segundos
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06 – GABARITO:C
Calcular o MDC do tamanho de cada tronco : MDC ( 6,8) = 2
Cada tronco de 6 metros rende 3 estacas = 12x3 = 36 estacas
Cada tronco de 8 metros rende 4 estacas = 9 x 4 = 36 estacas

36 + 36 = 72 estacas de 2 m cada

07 – GABARITO:D
Transforme as medidas de m para dm
3,6m =36 dm

4,8m = 48 dm

7,2 m = 72 dm

Calcular o MDC de (36,48,72) = 2².3 = 12
Altura = 36÷12 = 3 caixas
Largura = 48÷12 = 4 caixas

Volume de caixas = 3x4x6 = 72 caixas

Comprimento= 72÷ 12 = 6 caixas
08 – GABARITO:E
Calcular o MDC entre 1.350 e 1.224
MDC(1.350,1.224) = 2.3² = 18
Rapazes: 1350 ÷18 = 75 grupos

Garotas: 1224÷18 = 68 grupos

75+68 = 143 professores

09 – GABARITO:D
Calcular o MDC de 105 cm e 700 cm
MDC(105 , 700) = 5x7 = 35

Cada lado do quadrado terá 35 cm, logo, o perímetro será 4x35 = 140cm

10 – GABARITO:C
A quantidade de pessoas que vivem no planeta
5,68 bilhões = 5.680.000.000 = 5,68 x 109 = 56,8 x 108 = 568 x 107
A quantidade de pessoas que nascem a cada ano
90 milhões = 90.000.000 = 9 x 107
A quantidade de pessoas que passam fome
800 milhões = 800.000.000 = 8 x 108 = 80 x 107
11 – GABARITO:B
24 = 16
42= 16 4-2 =

1
16

(-4)2 = 16

(-2)4 = 16

(-2)-4 =

12 – GABARITO:B
298 + 2100 - 2102

298.(1 + 4 – 16)

298.2 – 2100 + 2101

298.(2 – 4 + 8)

7

−11
6

1
16

2 Elementos distinto: 16 e

𝟏
𝟏𝟔

13 – GABARITO:C

14 – GABARITO:E
1 metro = 1.000 milímetro
2 x 10-6 m = 2 x 10-6 x 10³ = 2 x 10-3 mm (diâmetro da bactéria)
1
2.10−3

= 0,5 x 10³ = 500 bactérias

15- GABARITO:D
10 x 365 x 30 = 109.500 = 1,095 x 105 cigarros

1,095 < 3,16 então OG:105

16 – GABARITO:D
Calcular o número de partidas 30.000.000 ÷ 28.000 ≅ 1.071 jogos
1.071 x 90 min = 96.390 min = 9,639 x 104

9,639 > 3,16 portanto a OG é 105

17 – GABARITO: D

8

18 – GABARITO:B

19 – GABARITO:D
S + D = 50 x(-6)
4,80S + 6D = 266,40
-6S – 6D = -300
- 1,20S
S=

33,60
1,20

28 + D = 50
D = 22 SANDUÍCHES
28 FATIAS + 44 FATIAS = 72 FATIAS DE CARNE

= - 33,60
= 28 SANDUÍCHES SIMPLES

20 – GABARITO:E
25

2000 x 100 x 15,50 = 7.750

40

2000 x 100 x 25,25 = 20.200

35

2.000 x 100 x 51 = 35.700

7.750 + 20.200 + 35.700 = 63.650,00
21 – GABARITO:B
20 mil m³ = 20.000 x 1000 = 20.000.000 de litros
20.000.000 x

30
100

x

65
100

= 3.900.000 litros

22 – GABARITO: B
Sugerir um valor inicial igual a 100

-

Aumento de 50% = 100% + 50% = 150% =

100 x 1,50 x 1,50 x 1,50 = 337,50 – 100 = 237,50% de aumento
23 – GABARITO: A
Determinação do preço de custo

Determinação do preço de venda

540 - 90%
X
- 100%

600 - 100%
X
- 108%

90x = 54.000

x = 600

100x = 64.800
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x = 648

150
100

= 1,50

24 – GABARITO:A
O
15
10

h
8
x

d
16
24

m
80
90

Se aumentarmos o número de horas, aumentamos o muro, logo são diretamente proporcionais.
Se aumentarmos o números de horas, diminuímos o numero de dias, logo são inversamente proporcionais.
Se aumentarmos o números de horas, diminuímos o número de operários, logo são inversamente proporcionais.
8
𝑋

=

80
90

x

24
16

x

10
15

x = 9 horas

25 – GABARITO:A
DIAS LITROS
128
125
X
200
128
𝑥

200

= 125

Quanto maior o consumo diário, menos tempo irá durar o reservatório (Inv. Proporc.)

200.x = 16.000

x = 80 dias

26 – GABARITO: B

27 – GABARITO:B
2X + 3X + 5X = 10X = 70
X=7

MENOR PARTE = 2.7 = 14

MAIOR PARTE 5.7 = 35

14+35 = 49

28 – GABARITO:C
40.000

20.000X + 30.000X + 50.000X = 100.000X = 40.000 X = 100.000 = 0,4
20.000 . 0,4 = 8.000,00

30.000 . 0,4 = 12.000,00

50.000 . 0,4 = 20.000,00

29 – GABARITO: C
1

1º CORRETOR: 12 . 6 = 2x
5x = 16.625

x = 3.325

1

2º corretor: 10 . 5 = 2x

1

3º corretor: 9 . 9 = 1x

o 3º corretor recebeu a menor parte que foi R$ 3.325,00

30 – GABARITO:D
1

15 ÷ 3 = 45 caixas de leite 17 crianças tomam 2 cxs = 34 cxs
45 – 34 = 11 cxs restantes (uma para cada criança)
Total de crianças: 17 + 11 = 28 crianças (Número múltiplo de 7)
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