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Questão 01 (FÁCIL) 

Na figura todos os triângulos são equiláteros e o perímetro do triângulo maior é 60 cm.  

Qual é o perímetro do triângulo sombreado, em centímetros? 
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Questão 02 (FÁCIL) 

Considere a figura abaixo 

 

Nos quadrados da figura, você deve colocar as seguintes operações com o respectivo número, sem 

repetições: 

+4, -4, ×5, ÷2 

Em cada círculo coloque o resultado da operação que está à sua esquerda. 

Qual é o maior valor possível de se obter no último círculo da direita? 
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Questão 03 (FÁCIL) 

Eduard construiu uma pipa cartesiana da seguinte maneira: 

Pintou um retângulo numa folha de papel e em seguida prolongou cada um dos lados do retângulo, 

triplicando o seu comprimento e desta forma obteve o quadrilátero A’B’C’D’. 

 

 

Sabendo-se que a área do retângulo pintado é 20 cm2, determine a área da pipa construída por 

Eduard, em cm2. 
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Questão 04 (MÉDIO) 

O espelho de um número natural n de dois algarismos é aquele obtido pela troca da ordem dos 

algarismos de n. 

Por exemplo, o espelho de 23 é o 32. 

Determine o produto dos dois maiores números de dois algarismos que cumprem com a seguinte 

propriedade: 

“A soma do número n com o seu espelho é um quadrado perfeito. ” 
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Questão 05 (MÉDIO) 

Um arquiteto pretende projetar a vista frontal de uma catedral do período Barroco. Tal período é 

reconhecido pela característica do excesso de detalhes nas construções e na arte, de um modo 

geral. Neste sentido, a ideia do arquiteto foi utilizar a noção de fractais para desenhar as torres 

superiores. O resultado da catedral fractal é exibido na figura abaixo: 

 

 

A partir de um quadrado de lado igual a 1, serão formados segmentos com 1/3 do comprimento do 

quadrado inicial, o que é equivalente a acrescentar, ao segmento superior do quadrado inicial, um 

outro quadrado de lado 1/3. 

Este procedimento segue sucessivamente. A figura abaixo ilustra as três primeiras figuras 

resultantes do processo iterativo de construção da catedral fractal. 

 

Determine quantas iterações são necessárias para que o perímetro da figura da catedral fractal 

seja pelo menos igual a 93. 
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Questão 06 (MÉDIO) 

Sejam as funções f(x) e g(x) dadas por:  

f(x) = x2 + x – 6 

g(x) = 3x 

Considere as afirmações abaixo e classifique-as como verdadeiras ou falsas. 

I. A função g(x) é maior que zero para todo x real. 

II. O valor de f[g(0)] é igual a 1. 

III. Se xv representa a coordenada x do vértice da parábola descrita por f(x), o valor g(xv) é um 

número racional. 

IV. Se g(x) = 1, então f(x) = – 4. 

Assinale a alternativa que representa a diferença entre o número de afirmações verdadeiras (NV) e 

o número de afirmações falsas (NF), ou seja, NV – NF é igual a: 

A) – 4 

B) – 2  

C) 0 

D) 2 

E) 4 
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Questão 07 (MÉDIO) 

Considere um cubo de lado a. Dentro deste cubo cabem perfeitamente oito esferas maciças de aço 

e foram necessários quatro litros de água para preencher o espaço vazio do cubo quando as oito 

esferas estavam dentro. Preencha a lacuna com o valor do lado do cubo dado em centímetros. 

Para este problema, use o valor de π como sendo 3 e lembre-se que 1 m3 é igual a 1000 litros. 
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Questão 08 (MÉDIO) 

Assinale a alternativa correta, sabendo que cos2θ = 0,75. 

A) O ângulo θ obrigatoriamente pertence ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico. 

B) O valor de cos(2θ) é igual a 0,5. 

C) O valor de sen(θ) é igual a 0,5, independentemente do quadrante do ângulo θ. 

D) O valor sec2(θ) é igual a 4. 

E) O ângulo θ pode ser igual a 30° ou 120°. 

 

  



Fase II – Nível B VII Jogo Concurso Online de Matemática 11/09/2018 

 

Questão 09 (MÉDIO) 

A média de seis números inteiros positivos diferentes é 15. Determine o maior valor possível para 

o maior dos seis números inteiros. 

  



Fase II – Nível B VII Jogo Concurso Online de Matemática 11/09/2018 

 

Questão 10 (MÉDIO) 

Calcule a área do trapézio ACDE hachurado abaixo, sabendo que AB é um arco de uma 

circunferência de raio 1. 

 

 

 

 

A) √3/12 

B) √3/18 

C) √3/24 

D) √3/6 

E) √3/4 

 

 


