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D5 ––––––––––   QUESTÃO 01   ––––––––––
Para permitir o acesso a um monumento que 
está em um pedestal de 1,5 m de altura, será 
construída uma rampa com inclinação de 30º com 
o solo, conforme a ilustração abaixo:

Sabendo que: ( 2
1)º30( =sen

, 3
3)º30( =tg

 

2
3)º30cos( =

). A altura da parede que o 
pedreiro apoiou a escada é:

(A) 3
35,4

m
(B) 3 m.

(C) 3m

(D) 35,1 +  m. 
(E) 4 m

D6 ––––––––––   QUESTÃO 02   ––––––––––
Um urbanista registrou num sistema ortogonal as 
coordenadas de alguns pontos estratégicos de 
uma cidade. 

O par ordenado que representa a represa é:
(A) (4, – 4)
(B) (5; – 3)
(C) (–5; – 3)
(D) (-– 3; – 4)
(E) (–4; – 3)

D7 ––––––––––   QUESTÃO 03   ––––––––––
Um calorímetro, constituído por um recipiente 
isolante térmico ao qual estão acoplados 
um termômetro e um resistor elétrico. Num 
experimento, em que a potência dissipada 
pelo resistor, permitiu construir um gráfico da 
temperatura T em função do tempo t, como 
mostra a figura abaixo. 

A taxa de aumento da temperatura T (ºC) é 
representada pela inclinação de reta que passa 
pelos pontos (500; 60) e (1000; 80) como mostra 
no gráfico acima. Nesse caso, a inclinação de reta 
é igual a:

(A) 25
(B) 80
(C) 1000
(D) 00,4
(E) 60
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D15 ––––––––––   QUESTÃO 04   ––––––––––
Observe a propaganda.

Campanha 2003 de racionamento de água da 
Sabesp.
Marcos esqueceu a torneira aberta por 
aproximadamente 30 minutos. A quantidade de 
litros desperdiçado nesse período foi de:

(A) 2400 litros.  
(B) 240 litros.  
(C) 480 litros. 
(D) 500 litros.  
(E) 1000 litros.  

D17 ––––––––––   QUESTÃO 05   ––––––––––
Uma câmara frigorífica usada para armazenar 
certos tipos de alimentos precisa ter sua 
temperatura variando entre graus negativos 
e positivos para que o alimento não perca 
suas propriedades. A temperatura é dada por 

34)( 2 +−= ttth , em que h(t) representa a 
temperatura na câmara, medida em graus Celsius 
(ºC), ao longo do tempo que está representado 
por t e é medido em horas. 
A temperatura depois de 5 horas que a câmara foi 
ligada é:

(A) 5ºC. 
(B) – 7ºC. 
(C) 8 ºC. 
(D) -– 5ºC.  
(E) – 8ºC.  

D19 ––––––––––   QUESTÃO 06   ––––––––––
Uma empresa de telefonia fixa anuncia ligações 
interestaduais a R$ 0,02 por minuto. 

Se xxT 02,0)( = , onde T representa o valor a 
ser pago, em reais e x é o tempo de ligação em 
minuto. Uma ligação que dura 1h10min, se paga:

(A) R$ 550,00.
(B) R$ 5,35.
(C) R$ 55,00.
(D) R$ 1,40.
(E) R$ 2,20.

D23 ––––––––––   QUESTÃO 07   ––––––––––
Uma loja no centro de Goiânia aluga 
microcomputadores para usuários que desejam 
navegar pela internet. Para utilizar esse serviço, 
o usuário paga uma taxa de R$ 2,00 acrescida 
de R$ 3,00 por hora de utilização da máquina. 
O gráfico que melhor representa o preço desse 
serviço é: Resposta: C

     

D24 ––––––––––   QUESTÃO 08   ––––––––––
Devido ao desgaste e ao envelhecimento, os 
bens que constituem o ativo de uma empresa 
estão sujeitos a desvalorizações. Por exemplo, 
se uma máquina foi comprada por R$ 20.000,00 
e após 5 anos foi vendida por R$ 8.000,00, esta, 
teve uma depreciação de R$ 12.000,00. O gráfico 
abaixo representa esta situação. 
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A expressão algébrica que representa a função 
esboçada é:

(A) 000.40000.5 += xy

(B) 000.40000.5 +−= xy

(C) 000.5000.40 +−= xy

(D) 000.88 +−= xy

(E) 000.40000.8 +−= xy

D25 ––––––––––   QUESTÃO 09   ––––––––––
A temperatura, em graus centígrados, no interior 

de uma câmara, é dada por 107)( 2 +−= tttf
, onde t é medido em minutos, está representada 
no gráfico abaixo.

Nessas condições, a temperatura mínima, em 
(ºC), é:

(A) 2,25
(B) 3,5
(C) – 3,5
(D) – 2,25
(E) 0

D32 ––––––––––   QUESTÃO 10   ––––––––––
Numa brincadeira, 6 crianças fizeram uma fila 
indiana. 

A quantidade de maneiras que elas podem ficar 
na fila é:

(A) 30 maneiras. 
(B) 12 maneiras. 
(C) 36 maneiras. 
(D) 100 maneiras. 
(E) 720 maneiras. 

D31 ––––––––––   QUESTÃO 11   ––––––––––
Uma loja vende certo componente eletrônico, que é 
fabricado por três marcas diferentes A, B e C. Um 
levantamento sobre as vendas desse componente, 
realizado durantes três dias consecutivos revelou que:

•No 1º dia, foram vendidos dois componentes 
da marca A, um da marca B e um da marca C, 
resultando um total de vendas igual a R$ 150,00;

• No 2º dia, foram vendidos quatro componentes da 
marca A, três da marca B e nenhum da marca C, 
num total de R$ 240,00;

• No último dia, não houve vendas da marca A, mas 
foram vendidos cinco da marca B e três da marca C, 
totalizando R$ 350,00.

Para determinar os preços dos componentes da marca 
A, B e C, respectivamente, resolve-se o sistema dado 
por:

















350350
240034
150112

O sistema associado a essa matriz é:

(A) 150432 =++ zyx ; 240504 =++ zyx ; 
350121 =++ zyx

(B) 15021 =++ zyx ; 240430 =++ zyx ; 
350053 =++ zyx

(C) 1502 =++ zyx ; 240034 =++ zyx ; 
350350 =++ zyx

(D) 3502 =++ zyx ; 240034 =++ zyx ; 
150350 =++ zyx

(E) 150042 =++ zx ; 240531 =++ zyx ; 
350301 =++ zyx

D32 ––––––––––   QUESTÃO 12   ––––––––––
O quadrangular final de um torneiro mundial de 
basquete é disputado por quatro seleções: Brasil, 
Cuba, Rússia e EUA. 
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O número de maneiras distintas que podemos ter 
os três primeiros lugares é:

(A) 24 maneiras. 
(B) 12 maneiras. 
(C) 6 maneiras. 
(D) 18 maneiras. 
(E) 16 maneiras. 
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