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QUESTÕES 

1. A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo 

custo de fabricação é dado pela equação de uma reta crescente, 

com inclinação dois e de variável x. Se não tivermos nenhum 

produto produzido, a despesa fixa é de R$ 7,00 e a função 

venda de cada unidade x é dada por 

 

-2x2+229,76x - 441,84. 

 

Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas 

demissões. Com isso, caiu 12% o custo da produção de cada 

unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da 

empresa pode ser expressa como 

A) L(x)= -2x2 + 228x - 448,00. 

B) L(x)= -2x2 + 227,76x - 448,84. 

C) L(x)= -2x2 + 228x - 441,84. 

D) L(x)= -2x2 + 229,76x - 441,84. 

E) L(x)= -2x2 + 227,76x - 448,96. 

___________________________________________________ 

2. A figura abaixo ilustra um bloco de madeira no formato de 

um paralelepípedo com as medidas, em centímetros, das suas 

arestas. 

 

 

 

Esse bloco é dividido em cubos, todos do mesmo tamanho, de 

modo que a medida das arestas desses cubos seja a maior 

possível. Sabendo-se que, nos cubos, as arestas têm a mesma 

medida e que, após a divisão, não há sobra de madeira, a 

quantidade de cubos obtidos é 

A) 18. 

B) 24. 

C) 30. 

D) 48. 

E) 60. 

___________________________________________________ 

3. Uma espiral poligonal é formada por 50 segmentos de reta 

consecutivos cujos comprimentos variam como mostra a 

figura abaixo. Se cada quadrinho da malha mede 1cm × 1cm, 

o comprimento total dessa espiral é igual a: 

 

A) 7,0 m. 

B) 6,25 m. 

C) 7,5 m. 

D) 6,5 m. 

E) 7,25 m. 

___________________________________________________ 

4. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região 

plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando 

quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas 

cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo 

quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

 

 

 

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do 

percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o 

bairro e outras regiões da cidade. No ponto P=(-5, 5), 

localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao 

comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do 

metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha 

reta, não fosse maior que 5 km. 

 

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou 

corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já 

estava prevista a construção de uma estação no ponto: 

A) (-5; 0). 
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B) (-3; 1). 

C) (-2; 1). 

D) (0; 4). 

E) (2; 6). 

___________________________________________________ 

5. Um determinado cidadão recebe um salário bruto de R$ 

2.500,00 por mês, e gasta cerca de R$ 1.800,00 por mês com 

escola, supermercado, plano de saúde, etc. Uma pesquisa 

recente mostrou que uma pessoa com esse perfil tem seu 

salário bruto tributado em 13,3% e paga 31,5% de tributos 

sobre o valor dos produtos e serviços que consome. Nesse 

caso, o percentual total do salário mensal gasto com tributos é 

de cerca de 

A) 40 %. 

B) 41 %. 

C) 45 %. 

D) 57%. 

E) 36 %. 

___________________________________________________ 

6. Os números complexos z1, z2 e z3 formam, nessa ordem, 

uma progressão aritmética e são tais que z1 + z2 + z3 = 6 + 

9i, onde i representa a unidade imaginária. Sendo assim, (z2)2 

é igual a 

A) — 5. 

B) - 5 + 6i. 

C) — 5 + 12i. 

D) 13 + 6i. 

E) 13 + 12i. 

___________________________________________________ 

7. Os gráficos representam a produção de peças em uma 

indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 

cinco dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma 

metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a 

metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos 

próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for 

a razão entre o número de peças produzidas e o número de 

horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. 

 

 

Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

___________________________________________________ 

8. Um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer 

exatamente 2 filhos homens e decide que, se a probabilidade 

fosse inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer um 

tratamento específico para garantir que teria os dois filhos 

homens. 

Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter 

exatamente 2 filhos homens é 

A) 66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento. 

B) 50%, assim ele não precisará fazer um tratamento. 

C) 7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento. 

D) 25%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer 

um tratamento. 

E) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer 

um tratamento. 

___________________________________________________ 

9. A matriz A = (a ij ) a seguir indica a quantidade de grãos 

(em toneladas) produzidas nas fazendas i nos meses j, i = 1,..., 

5, j = 1, ...,4. 
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As cinco fazendas fazem parte de uma mesma cooperativa. O 

mês em que a cooperativa mais produziu foi o: 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 1 e 3. 

___________________________________________________ 

10. Nos últimos anos, o aumento da população, aliado ao 

crescente consumo de água, tem gerado inúmeras 

preocupações, incluindo o uso desta na produção de alimentos. 

O gráfico mostra a quantidade de litros de água necessária 

para a produção de 1 kg de alguns alimentos. 

 

 

Com base no gráfico, para a produção de 100 kg de milho, 100 

kg de trigo, 100 kg de arroz, 100 kg de carne de porco e 600 

kg de carne de boi, a quantidade média necessária de água, por 

quilograma de alimento produzido, é aproximadamente igual a 

A) 15 litros por quilograma. 

B) 11.200 litros por quilograma. 

C) 27.000 litros por quilograma. 

D) 2.240.000 litros por quilograma. 

E) 2.700.000 litros por quilograma. 

___________________________________________________ 
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