
SIMULADO 5

Escola: ...........................
Prof.: ..............................
Nome: _______________________________

  D35
A tabela abaixo mostra a distribuição dos gastos 
médios, per capita, com saúde, segundo os 
grupos de idade.

Qual dos gráficos representa a distribuição dada 
pela tabela acima?

 

D1
Um quadrado de lado 2 cm. 

Um outro quadrado cujo lado é o dobro do 
primeiro, possui um área:

(A) duas vezes maior;
(B) quatro vezes maior.
(C) seis vezes maior. 
(D) dez vezes maior.
(E) 3 vezes maior
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D2
Um fazendeiro quer colocar uma tábua em 
diagonal na sua porteira.

Sabendo que a folha da porteira mede 1,2m por 
1,6m. O comprimento Dessa tábua é:

(A) 2,8m
(B) 2m
(C) 0,8 m
(D) 1,92m
(E) 3 m. 

D3
O formato dos doces de uma determinada fábrica 
tem o formato de um tronco de cone. Como 
indicado na figura abaixo:

Ao fazer um molde, em papel, para embalar os 
produtos deve ter a planificação igual a:

 D13
Um jardineiro fez um cercado para plantar flores 
no formato da figura colorida abaixo. 

A área destinada ao plantio de flores é de:
(A) 4 cm2. 
(B) 5 cm2.
(C) 6 cm2.
(D) 7 cm2.
(E) 3 cm2.

D13 
De um bloco cúbico de isopor de aresta 3a, 
recorta-se o sólido, em forma de H, mostrado na 
figura abaixo. 

O volume do sólido é:
(A) 27a³.
(B) 21a³.
(C) 18a³.
(D) 14a³.
(E) 9a³.

D16

Para comprar um tênis de R$ 70,00, Renato deu 
um cheque pré-datado de 30 dias no valor de R$ 
74,20. 
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A taxa de juros cobrada foi de:

(A) 4,2 % ao mês.
(B) 6 % ao mês.
(C) 42% ao mês.
(D) 60 % ao mês.
(E) 10 % ao mês. 

D17
João comprou uma casa que está construída em 
um terreno retangular de 255 m² de área. Ele 
deseja colocar uma grade em toda a frente do 
terreno. 

A quantidade de metros de grade colocada na 
frente da casa é:

(A) 17 metros. 
(B) 20 metros. 
(C) 16 metros. 
(D) 14 metros. 
(E) 15 metros. 

D18
Renato comprou uma impressora a jato de tinta 
para imprimir panfletos de propaganda. Veja na 
tabela abaixo o número de panfletos que esse 
equipamento imprime de acordo com o tempo. 

Entre as equações abaixo, a que melhor 
representa a situação da tabela acima é:

(A) tn ⋅= 18

(B) tn ⋅= 36

(C) 10018 +⋅= tn

(D) -
72

2
18 −⋅= tn

(E) tn ⋅= 72

D19
Em certa cidade, a tarifa de táxi é 
calculada obedecendo à função do 1º grau 

xxP 20,100,5)( += , onde P é o preço pago, em 
reais, e x representa o valor da quantidade de 
quilômetros rodados. 
Um usuário pagou R$ 19,40. Então, o táxi 
percorreu:

(A) 12 km. 
(B) 10 km.
(C) 15 km. 
(D) -20 km.
(E) 8 km. 

D20
Durante o lançamento de um projétil, Renato 
anotou algumas informações e montou o gráfico 
abaixo. 

Pode-se afirmar que os zeros da função são:
(A) 3 e 2
(B) 3 e 4. 
(C) 0 e 4.
(D) 3 e 0.
(E) 4.

D34 
O gráfico apresenta o saldo mensal da empresa 
VJ em um quadrimestre do ano. 
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                                                                                   Empresa VJ.  

De acordo com o gráfico, podemos afirmar que:
(A) Em agosto, o lucro foi de R$ 10.000,00.
(B) O maior lucro ocorreu no mês de julho. 
(C) Nos meses de outubro e agosto, o lucro foi o 

mesmo e negativo.
(D) Em setembro, o lucro foi de R$ 10.000,00 a 

mais que em julho. 
(E) No total dos quatro meses, houve prejuízo. 
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