
 
 

Questão 1. 

Fabricantes de facas sabem que o bisel da lâmina (ângulo formado na ponta de 

corte da lâmina) determina características de corte da faca. Um grande bisel é 

adequado para trabalho pesado, como cortar madeira. Facas de sobrevivência, 

sendo universais na aplicação, são um compromisso entre pequenos e grandes 

chanfros. A figura abaixo ilustra uma lâmina de uma faca de sobrevivência. 

Determine o seu bisel (o ângulo 𝐴) em graus. Preencha na lacuna o valor 

correspondente ao inteiro mais próximo da resposta obtida. 

 

 

Questão 2. 

Considere um copo de sorvete cônico com raio da base igual a r = 3 cm, com 

uma profundidade h = 10cm. Desejamos projetar uma colher de sorvete que 

pegue uma bola de sorvete (“uma esfera”) tal que, quando pressionada na 

casquinha preencha totalmente seu interior, sobrando ainda uma “calota 

esférica” que representa 1/3 do volume total da bola de sorvete. Qual deve ser o 

raio da bola de sorvete produzida pela colher de sorvete? 

 

Resposta:  

 

 

Após encontrar o raio R da bola de sorvete (“esfera”), preencha na lacuna o valor 

correspondente a 100 ∙ 𝑅3 
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Questão 3 

Um cupim rói cubos menores de um grande cubo, da seguinte forma 

forma: 

Ele atravessa o grande cubo 12 vezes de um lado para o outro a partir 

das faces. Quantos cubos menores permanecem após a passagem deste 

cupim ? 

 

 

 

Questão 4. 

Alex; Alexandre e Beatriz são corretores de provas de um determinado 

concurso.Começaram a corrigir as provas às 8:00hrs da manhã de uma 

segunda-feira, cada um, inicialmente com 600 provas. 

Ao terminar sua parte, Beatriz passou a ajudar Alexandre sem perda de tempo. 

Então, quando acabaram de corrigir o monte de provas de Alexandre, ambos 

passaram prontamente a trabalhar sobre as provas de Alex até que terminaram 

a árdua tarefa juntos. 

Considerando que em 10 minutos Beatriz corrige 5 provas, Alexandre 3 provas 

e Alex 2provas, em que dia e a que horas terminaram a correção, considerando 

que trabalham 12hrs por dia (sem contar o horário de almoço), começando todos 

os dias às 8:00hrs e parando às 12:00hrs para almoçar, voltando às 13:00hrs. 

(a) Terminaram na terça às 15hrs. 

(b) Terminaram na quarta às 15hrs. 

(c) Terminaram na quarta às 16hrs. 

(d) Terminaram na terça às 18hrs. 

(e) Terminaram na quarta às 17hrs. 

 

 

 



 

Questão 5. 

Considere o universo U com 30 pessoas, sendo que 10 delas torcem para o Íbis, 

12 para o Motoclube e 8 para o Vasco da Gama. 

De U separamos 15 pessoas formando o conjunto C com pelo menos um 

torcedor de cada clube. 

Do conjunto U-C vamos retirando pessoas aleatoriamente; uma por uma até 

termos retirado pelo menos um torcedor do Íbis e um do Vasco.  

Quantas pessoas teremos de retirar de U-C para quem com certeza tenhamos 

retirado um torcedor do Ibis e um do Vasco, considerando a melhor configuração 

de U-C possível (a que fornece o menor número a ser retirado)? 

 

Questão 6. 

Considere um pneu de raio 50cm inicial. O fabricante especifica que com o 

desgaste de 1,5cm deve ser trocado o pneu. Considerando que a cada 1000km 

o pneu desgasta 0,01% do raio; quantos quilômetros aproximadamente deverá 

percorrer até que terá de trocar os pneus? 

(a) 30000 

(b) 30150 

(c) 30350 

(d) 30450 

(e) 30600 

 

Questão 7.  

Dado um triângulo isósceles Δ𝐴𝐵𝐶, onde o ângulo �̂�, que difere dos outros dois 

ângulos, mede 40°. Considere um ponto 𝐸 no lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  tal que 𝐴�̂�𝐸 = 15°. 

Considere o ponto D no lado 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , de forma que 𝐷�̂�𝐶 = 35°. Determine o valor em 

graus do ângulo 𝐸�̂�𝐵. 

 

 

 

 



Questão 8:  

Uma ponte está sendo construída através de um canyon. O comprimento da 

ponte é de 5045 metros. Do ponto mais profundo do canyon, os ângulos de 

elevação das extremidades da ponte são 72° e 78°. Quão profundo é o canyon? 

 

 

Preencha na lacuna o valor correspondente ao inteiro mais próximo do resultado 

obtido. 

 

Questão 9:  

Qual dos gráficos a seguir representa o conjunto das soluções da equação 

(𝑥 − |𝑥|)2 + (𝑦 − |𝑦|)2 = 4 ? 

 

 

 

 

 

 



 

Questão 10:  

As diagonais de um quadrilátero ABCD medem 12 cm e 16 cm. O quadrilátero 

cujos vértices são os pontos médios M, N, P e Q dos lados do quadrilátero ABCD 

tem que perímetro? 

 

 


