
SIMULADO 6
Colégio: ______________________-  3ª Série 

E.M

Professor: _____________________ 

Nome: ____________________________

D4 –––––––––   QUESTÃO 01   ––––––––––
Ao passar sua mão direita por todos os vértices 
e arestas de um octaedro, somente uma vez, 
um deficiente visual percebe que passou por 6 
vértices e 12 arestas. Pela relação de Euler, F + 
V = A + 2, o número de faces desse poliedro é, 
então, igual a:

(A) 20.
(B) 12.
(C) 8.
(D) 6.
(E) 4.

D5 –––––––––   QUESTÃO 02   ––––––––––––
Para consertar um telhado, o pedreiro Pedro 
colocou uma escada de 8 metros de comprimento 
numa parede, formando com ela um ângulo de 
60º. 

Sabendo que: ( 2
3)º60( =sen

,

3)º60( =tg

 

2
1)º60cos( =

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

(A) 5 m.

(B) 34 m
(C) 8 m.

(D) 38 m
(E) 4 m

D33 –––––––––   QUESTÃO 03   –––––––––––
Uma urna contém 10 bolas identificadas pelas 
letras, A, B, ..., J. Uma bola é extraída ao acaso 
da urna, e sua letra é observada. 

A probabilidade de a letra ser uma vogal é:
(A) 10%
(B) 5%
(C) 30 %
(D) 50%
(E) 40%

D6 –––––––––   QUESTÃO 04   ––––––––––––
Quatro cidades de grande expressão no 
setor industrial estão situadas nos pontos do 
quadrilátero abaixo.

As coordenadas que representam as cidades A, 
B, C e D, respectivamente, são: 

(A) (1, 6), (6, 7), (5, 2), (4, 3)
(B) (6, 1), (7, 6), (2, 5), (3, 4)
(C) (6, 7), (1, 6), (2, 5), (3, 4)
(D) (4, 3), (5, 2), (6, 7), (1, 6),
(E) (–6, 1), (–7, 6), (–2, –5), (3, 4)
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D14 –––––––––   QUESTÃO 05   –––––––––––
Um professor de matemática representou 
geometricamente os números reais 0, x, y e 1 
numa reta numérica. 

A posição do número x·y é:
(A) à esquerda de 0.
(B) entre 0 e x.
(C) entre x e y. 
(D) entre y e 1.
(E) à direita de 1. 

D15 –––––––––   QUESTÃO 06   –––––––––––
Marcio contratou 5 operários para construir sua 
casa. Esses operários, trabalhando 8 horas por 
dia, levarão 150 dias para terminar a construção. 

Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, 8 
operários, trabalhando 10 horas por dia, terminam 
a mesma obra em:

(A) 75 dias. 
(B) 300 dias. 
(C) 192 dias.
(D) 100 dias. 
(E) 125 dias.  

D21 –––––––––   QUESTÃO 07   –––––––––––
Um boato tem um público alvo e alastra-se com 
determinada rapidez. Em geral, essa rapidez 
é diretamente proporcional ao número de 
pessoas desse público que conhecem o boato 
e diretamente proporcional também ao número 
de pessoas que não o conhecem. Em outras 
palavras, sendo R a rapidez de propagação, 
P o público alvo e x o número de pessoas que 

conhecem o boato, tem-se: )()( xPxkxR −⋅=
, em que k é uma constante positiva característica 
do boato. 
O gráfico cartesiano que melhor representa a 
função R(x), para x real, é: Resposta E

        

D22 –––––––––   QUESTÃO 08   –––––––––––
Num programa de condicionamento físico, um 
atleta corre sempre 200m a mais do que correu 
no dia anterior. O termo que ocupa a posição n 
em uma progressão aritmética (PA) de razão r é 

dado pela fórmula rnaan ⋅−+= )1(1 . 

Sabe-se que no 1º dia ele correu 500 metros. Em 
10 dias correrá:

(A) 10.180 metros. 
(B) 4.700 metros. 
(C) 2.700 metros. 
(D) 5.000 metros. 
(E) 2.300 metros. 

D23 –––––––––   QUESTÃO 09   –––––––––––
Marcos Aurélio pegou um táxi comum, que cobra 
R$ 3,20 pela bandeira e R$ 1,20 por quilometro 
rodado, para ir à casa de sua namorada, que fica 
a 18 km de distância. A função que representa 
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esta situação é DxV 20,120,3)( += , onde V é o 
valor pago e D a distância percorrida. O melhor 
gráfico que representa está situação é: 

D24 –––––––––   QUESTÃO 10   –––––––––––
Os mecânicos de um carro de fórmula 1 durante 
um abastecimento perceberam que o tanque 
tinha 8 litros de gasolina. A bomba injetava 3 litros 
por segundo. O gráfico abaixo representa esta 
situação. 

A expressão algébrica que representa a função 
esboçada é:

(A) 83)( +⋅= ttV

(B) 38)( +⋅= ttV

(C) 266)( +⋅= ttV

(D) 268)( +⋅= ttV

(E) 62)( +⋅= ttV

D25 –––––––––   QUESTÃO 11   –––––––––––
Uma bola colocada no chão é chutada para 
o alto, percorre uma trajetória descrita por 

xxy 122 2 +−= , onde y é a altura e x é o alcance, 
em metros, está representada no gráfico abaixo. 

Nessas condições, a altura máxima atingida pela 
bala é

(A) 48 metros. 
(B) 144 metros. 
(C) 18 metros.
(D) 72 metros. 
(E) 36 metros.

D34 –––––––––   QUESTÃO 12   –––––––––––
No gráfico abaixo, mostra-se como variou o valor 
do dólar, em relação ao real, entre o final de 2001 
e o inicio de 2005. Por exemplo, em janeiro de 
2002, um dólar valia cerca de R$ 2,40.

                                                            Banco central

Durante esse período, a época em que o real 
esteve mais desvalorizado em relação ao dólar foi 
no:

(A) final de 2001;
(B) final de 2002;
(C) início de 2003;
(D) final de 2004;
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(E) início de 2005.
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