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PROFESSOR DIEGO DATIVA 

 
1. Foi realizada uma pesquisa entre os 300 alunos 

de uma escola sobre a modalidade esportiva 
que mais apreciavam. Era possível escolher 
somente uma modalidade. Os dados foram 
tabulados e estão apresentados a seguir:  

 

 
 

Analisando a tabela, podemos concluir que a 
quantidade de alunos que gostam mais de 
futebol excede a dos que apreciam mais 
basquetebol e natação juntos em: 

a) 48 ALUNOS 
b) 56 ALUNOS 
c) 81 ALUNOS 
d) 78 ALUNOS 
e) 129 ALUNOS 
 
2. Num concurso, a razão entre a quantidade de 

candidatos aprovados e não  aprovados é 2/5. 
Sabendo-se que houve 1365 inscritos, quantos 
foram os reprovados: 

a) 390 candidatos 
b) 975 candidatos 
c) 540 candidatos 
d) 825 candidatos 
e) 423 candidatos 
 
3. Num vagao de um trem viaja determinado 

numero de pessoas, 42 das quais em pe. Por 
determinacao do chefe do trem, em cada banco 
passaram a sentar-se 3 passageiros, ao inves de 2. 
Mesmo assim, duas pessoas ficaram em pe. 
Calcular o numero de passageiros no vagao. 

a)  121 
b)  122 
c)  123 
d)  124 
e)  125 
 
4.  Calcule o valor de X. 
 
  
a) 100° 
b) 120° 
c) 130° 
d) 140° 
e) 150° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR ANTONIO FELIPE 

 
1.  O dia nacional da Matemática é comemorado em 

6 de maio. A data foi escolhida em homenagem 
ao Professor Julio César de Melo e Souza, mais 
conhecido pelo seu pseudônimo: Malba Tahan. 
Na escola em que Luiz estuda, o dia nacional da 
Matemática é vivenciado através de exposições, 
recreações, jogos matemáticos e gincana. Uma 
das perguntas feitas a Luiz na gincana está escrita 
no cartão a seguir: 

 

“Seja N o menor número inteiro positivo pelo 
qual se deve multiplicar 4200 para que o resultado 
seja o quadrado de um número  natural. Qual é a 
soma dos algarismos de N?” 

 
a)  10 
b)  6 
c)  9 
d)  4 
e)  8 
 
2. Em um mesmo sistema de coordenadas 

cartesianas, considere as representações das 
funções f(x) = x²- 4 e g(x) = -x - 2. Em quantas 
regiões, essas representações dividem o plano? 

a)  1 
b)  2 
c)  3 
d)  4 
e)  5 
 
3.  A figura mostra uma praça circular que contém 

um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um 
passeio. Os círculos que definem a praça e o 
chafariz são concêntricos.  

  
O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. 
Sem condições de calcular os raios, pois o 
chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte 
medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, 
medindo a distância entre dois pontos A e B, 
conforme a figura. Com isso, obteve a medida do 
segmento de reta AB: 16 m. 
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Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro 
calculou corretamente a medida da área do 
passeio, em metro quadrado. A medida 
encontrada pelo engenheiro foi: 

a)  4π. 
b)  8π. 
c)  48π. 
d)  64π. 
e)  192π. 
 
4.  Um município de 628 km² é atendido por duas 

emissoras de rádio cujas antenas A e B alcançam 
um raio de 10km do município, conforme mostra 
a figura: 

 
Para orçar um contrato publicitário, uma agência 
precisa avaliar a probabilidade que um morador 
tem de, circulando livremente pelo município, 
encontrar-se na área de alcance de pelo menos 
uma das emissoras. Essa probabilidade é de, 
aproximadamente, 

a)  20%. 
b)  25%. 
c)  30%. 
d)  35%. 
e)  40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR DANIEL FRANÇA 

 
1. Leia o TEXTO  para responder à questão 1. 
  TEXTO “Há uns dez anos, um aluno, cujo nome 

infelizmente não recordo, apareceu na escola com 
algumas peças de seu artesanato. Trabalhando com 
madeira, pregos e linhas de várias cores, ele compunha 
paisagens, figuras humanas e motivos geométricos. Foi 
a primeira vez que vi esse tipo de artesanato. Depois 
disso, vi muitos outros trabalhos na mesma linha (sem 
trocadilho!). Certo dia, folheando um livro, vi o 
desenho de um decágono regular e suas diagonais:” 

 
 Disponível em: . Acesso em: 04 maio 2019 (adaptado).  

 
Observe que, no decágono que ilustra o TEXTO, 
o aluno citado usou vários pedaços de linha para 
compor os lados e as diagonais do polígono. Cada 
lado e cada diagonal foi construído com, 
exatamente, um pedaço de linha. A quantidade de 
pedaços de linha usados para formar o desenho 
completo do decágono é  

a)  50.  
b)  70.  
c)  45.  
d)  40.  
e)  35. 
 
2. Numa urna, foram colocados cinco cartões 

numerados de 1 a 5. Serão sorteados, sem 
reposição, dois cartões. Qual a probabilidade dos 
números presentes nos cartões sorteados serem 
consecutivos?  

a)  30%  
b)  20%  
c)  40%  
d)  10%  
e)  50% 
 
3. Na Cantina UP, 3 ofertas diziam: 

 Um bolo + 2 chocolates = R$19,00 

 1 chocolate + 2 sucos = R$17,00 

 Um suco + 2 bolos = R$15,00 
 
O Professor Diegão decidiu pedir 2 bolos, 2 sucos 
e 2 chocolates. Quanto ele pagou? 

a)  R$34,00 
b)  R$37,00 
c)  R$43,00 
d)  R$42,00 
e)  R$33,00 
 
4. Uma empresa deseja iniciar uma campanha 

publicitária divulgando uma promoção para seus 
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possíveis consumidores. Para esse tipo de 
campanha, os meios mais viáveis são a 
distribuição de panfletos na rua e anúncios na 
rádio local. Considera-se que a população 
alcançada pela distribuição de panfletos seja igual 
à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto 
que a alcançada por um anúncio na rádio seja 
igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O 
custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00, e a 
estimativa é de que seja ouvido por 1 500 pessoas. 
Já a produção e a distribuição dos panfletos 
custam R$ 180,00 cada 1 000 unidades. 
Considerando que cada pessoa será alcançada por 
um único desses meios de divulgação, a empresa 
pretende investir em ambas as mídias. 
Considere X e Y os valores (em real) gastos em 
anúncios na rádio e com panfletos, 
respectivamente. 
O número de pessoas alcançadas pela campanha 
será dado pela expressão 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
5. (INEP-MEC) O radar é um dos dispositivos mais 

usados para coibir o excesso de velocidade nas 
vias de trânsito. O seu princípio de 
funcionamento é baseado no efeito Doppler das 
ondas eletromagnéticas refletidas pelo carro em 
movimento. Considere que a velocidade medida 
por um radar foi Vm = 72 km/h para um carro que 
se aproximava do aparelho. 

 
Quando um carro não se move diretamente na 
direção do radar, é preciso fazer uma correção da 
velocidade medida pelo aparelho (Vm) para obter 
a velocidade real do veículo (Vr). Essa correção 
pode ser calculada a partir da fórmula Vm = 

Vrcos(), em que  é o ângulo formado entre a 
direção de tráfego da rua e o segmento de reta 
que liga o radar ao ponto da via que ele mira. 
Suponha que o radar tenha sido instalado a uma 
distância de 50 m do centro da faixa na qual o 
carro trafegava, e tenha detectado a velocidade do 
carro quando este estava a 130 m de distância, 
como mostra a figura abaixo. 

 
 

 Se o radar detectou que o carro trafegava a 72 
km/h, sua velocidade real era igual a 

a)  66,5 km/h. 
b)  78 km/h. 
c)  36  km/h. 
d)  144/  km/h. 
e)  36 km/h. 

 
PROFESSOR TÁCIO MACIEL 

 
1. Em 3 dias, 72.000 bombons são embalados, 

usando-se duas máquinas embaladoras, 
funcionando 8 horas por dia. Se a fábrica usar 3 
máquinas iguais às primeiras, funcionando 6 
horas por dia, em quantos dias serão embalados 
108.000 bombons? 

 
a) 3 
b) 3,5 
c) 4 
d) 4,5 
e) 5 
 
2. O preço de um objeto foi aumentado em 20% do 

seu valor. Como as vendas diminuíram, o novo 
preço foi reduzido em 10% do seu valor. Em 
relação ao preço inicial, o preço final apresenta: 

 
a) Uma diminuição de 10% 
b) Uma diminuição de 2% 
c) Um aumento de 2% 
d) Um aumento de 8% 
e) Um aumento de 10% 
 
3.  Um comerciante compra um artigo por R$80,00 e 

pretende vendê-lo de forma a lucrar exatamente 
30% sobre o valor pago, mesmo se der um 
desconto de 20% ao cliente. Esse artigo deverá ser 
anunciado por: 

 
a) R$110,00 
b) R$125,00 
c) R$130,00  
d) R$146,00 
e) R$150,00 
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4.  Numa urna existem 25 bolas numeradas de 1 a 25. 
Extraindo-se uma bola, ao acaso, qual é a 
probabilidade de se obter um número que seja 
divisor de 15 ou divisor de 20? 

 
a) 8/25 
b) 2/5 
c) 3/5 
d) 13/25 
e) 7/25 
 
5. Uma urna contém 5 bolas pretas, 3 brancas e 2 

vermelhas. Retirando-se     aleatoriamente, três 
bolas sem    reposição, qual é a probabilidade de 
se obter todas da mesma cor? 

 
a) 1/12 
b) 5/6 
c) 11/120 
d) 1/60 
e) 11/60 
 
6.  Júnior estava com x laranjas e encontrou 3 

pessoas. À primeira, vendeu a metade das laranjas 
mais meia laranja. Vendeu à segunda, metade das 
laranjas restantes mais meia laranja. Finalmente, 
vendeu a terceira, a metade das que sobraram 
mais meia laranja. Se, sobraram 17 laranjas, é 
possível assegurar que o valor de x é: 

 
a) 143 
b) 131 
c) maior que 150 
d) menor que 120 
e) par 
 
 

PROFESSOR NYLO BARROS 

 
1. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 

quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% 
dela com conceitos e explicações, conforme a 
figura seguinte. 

 

 
 

Algum tempo depois, o professor apagou a lousa 
por completo e, adotando um procedimento 
semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas, 
dessa vez, utilizando 40% do espaço dela. 

 
Uma representação possível para essa segunda 
situação é 

 
 

 
 
 
2. A tabela a seguir mostra a evolução da receita 

bruta anual nos três últimos anos de cinco 
microempresas (ME) que se encontram a venda.  

 

 
 

Um investidor deseja comprar duas das empresas 
listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da 
receita bruta anual dos últimos três anos (de 2009 
até 2011) e escolhe as duas empresas de maior 
média anual. As empresas que este investidor 
escolhe comprar são 

 
a)  Balas W e Pizzaria Y. 
b)  Chocolates X e Tecelagem Z. 
c)  Pizzaria Y e Alfinetes V. 
d)  Pizzaria Y e Chocolates X. 
e)  Tecelagem Z e Alfinetes V. 
 
 
3. Na eleição do grêmio do IFPE campus Barreiros, 

70% dos alunos matriculados exerceram o direito 
a voto. Após a apuração dos resultados, 
constatou-se que 90% dos votos foram de alunos 
dos cursos da modalidade Integrado. 
Considerando que 10% do total de alunos que não 
votaram nessa eleição correspondem a 24 alunos e 
que todos os estudantes da modalidade Integrado 
votaram, quantos estão matriculados nessa 
modalidade?  

  
a)  280 alunos.   
b)  252 alunos.   
c)  560 alunos.   
d)  504 alunos.   
e)  800 alunos. 
 
4. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o limite de ruído suportável para o ouvido 
humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade 
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superior a este valor começam a incomodar e 
causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez 
que os ruídos oriundos do processo de fabricação 
de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é 
disparado um alarme sonoro, indicando que os 
funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. 
O gráfico fornece a intensidade sonora registrada 
no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a 
variável t indica o tempo (medido em hora), e               
I indica a intensidade sonora (medida em 
decibel). 

 

 
 

De acordo com o gráfico, quantas vezes foi 
necessário colocar a proteção de ouvidos no 
último turno de trabalho? 

 
a) 7 
b) 6 
c) 4 
d) 3 
e) 2 
 
5. Em uma loja de roupas, uma determinada camisa 

custa R$ 80,00. Essa loja resolveu aumentar o 
preço dessa camisa em 20%. Após esse aumento, 
Carolina foi à loja para comprar a camisa e, por 
pagá-la à vista, a vendedora aplicou um desconto 
de 10%. Carolina aceitou o desconto e pagou à 
vendedora a quantia de   

  
a)  R$ 88,00.   
b)  R$ 86,40.   
c)  R$ 90,00.   
d)  R$ 86,00.   
e)  R$ 88,60. 
 
6. Artur não se recorda qual foi sua primeira nota em 

Matemática, mas sabe que sua segunda nota foi 
9,0 e tem peso 3; sua terceira nota foi 6,0 e tem 
peso 5; e, ainda, que sua média final foi 7,5. 
Calcule quanto foi a primeira nota de Artur, 
sabendo que ela teve peso 2.  

 
a)  9,0   
b)  9,5   
c)  8,5   
d)  8,0   
e)  7,5 
 
 
 
7. Devido ao não cumprimento das metas definidas 

para a campanha de vacinação contra a gripe 
comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério 

da Saúde anunciou a prorrogação da campanha 
por mais uma semana. A tabela apresenta as 
quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco 
grupos de risco até a data de início da 
prorrogação da campanha.  

 

 
 

Qual é a porcentagem do total de pessoas desses 
grupos de risco já vacinadas?  

 
a)  12  
b)  18  
c)  30  
d)  40  
e)  50 
 
 

PROFESSOR NELSON CARNAVAL 

 
1. Uma caixa retangular tem 46 cm de comprimento, 

9 cm de largura e 20 cm de altura. Considere a 
maior bola que caiba inteiramente nessa caixa. A 
máxima quantidade de bolas iguais a essa que 
podem ser colocadas nessa caixa, de forma que 
ela possa ser tampada, é 

 
a)   6     
b)   8 
c)   9   
d)  10 
e)   12 
 
2. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, 

o faturamento de franquias ligadas aos setores de 
saúde e bem estar quase dobrou de 2004 a 2009, 
pois neste período a receita total das empresas 
passou de 5 bilhões para 9,8 bilhões de reais. Se 
esse crescimento tivesse ocorrido de forma linear, 
a receita total das empresas desse setor, em 
bilhões de reais, teria sido de 

 
a)  5,34 em 2005. 
b)  6,92 em 2006. 
c)  7,44 em 2007. 
d)  8,22 em 2008. 
e)  8,46 em 2008. 
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3. Num quadrado mágico 4 × 4, os dezesseis 
números inteiros de 1 a 16 devem ser distribuídos 
entre as dezesseis células do quadrado (um 
número em cada célula) de modo que a soma dos 
quatro números de qualquer linha, qualquer 
coluna ou qualquer das duas diagonais seja 
sempre a mesma. Considere o quadrado mágico 
abaixo, parcialmente preenchido, em que as letras 
representam os números que estão faltando.  

 
 

Nessas condições, a diferença (Q - Z) vale 
 

a)  13. 
b)  11. 
c)  1. 
d)  -11. 
e)  -13. 
 
4. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos 

ponteiros de um relógio que marca 13h20? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


