
Matemática

01- o  autódromo de Interlagos tem exatamente 4.381 km de extensão.  Expressando-se esse 
comprimento em dm (decâmetro), encontramos:
a) 43.810 dm
b) 438.100 dm
c) 4.381.000 dm
d) 43.810.000 dm

02- Considere que 1 litro de azeite de oliva pesa aproximadamente 950 gramas. Uma empresa de 
Portugal exporta 5 contêineres contendo 38 toneladas de azeite de oliva. Quantos metros cúbicos 
de azeite foram exportados por essa empresa?
a) 100
b) 200
c) 300
d) 400

03- Em uma feira, a razão entre o número de bananas e o número de maçãs vendidas por um 
feirante durante o dia foi de 4/13. Sabendo-se que nesse dia a quantidade de frutas vendidas 
(somente bananas e maçãs) foi 204, pode-se dizer que, nessa venda, o número de maçãs supera 
o número de bananas em
a) 48
b) 78
c) 98
d) 108

04- A Polícia Rodoviária de Minas Gerais resolveu realizar uma blitz no fim de semana na rodovia 
MG-10. Ao fim da operação, houve 72 autuações entre embriaguez e falta de documentação. A 
cada três casos de falta de documentação correspondiam cinco casos de embriaguez. Quantos 
casos de embriaguez foram registrados?
a) 45
b) 42
c) 38
d) 36

05- Um total de 150 bolas deveriam ser acomodados nas gavetas A, B, C e D, com capacidade 
para receber 60, 50, 40 e 30 bolas, respectivamente. Decidiu-se preencher inicialmente a gaveta 
menor,  e as  bolas  restantes  foram repartidas  entre  as demais  gavetas de forma diretamente 
proporcional à capacidade de cada uma. O número de bolas que ainda caberiam na gaveta de 
maior capacidade é igual a
a) 16
b) 14
c) 12
d) 8



Gabarito
01. D
Comentário: 
Basta  lembrar  da escala  de medidas:  km – hm – dam – m – dm – cm – mm,  e  que  para 
transformar de uma medida para outra basta multiplicar ou dividir por 10 a cada casa que se ande 
para a direita ou para a esquerda, respectivamente, na escala. Assim:
4.381 km = 43.810 hm = 438.100 dam = 4.381.000 m = 43.810.000 dm
Ou seja, basta acrescentar 4 zeros ao número dado. Então, a resposta correta é a letra D.

02. B
Comentário: 
Para  sabermos quantos  metros  cúbicos,  primeiramente  temos  que  calcular  o  peso  do azeite 
exportado. Para isso:

Peso = 5 contêiners . 38 toneladas 
Peso = 5 . 38000 kg
Peso = 190.000kg 

Peso = 190.000.000 g
Fazendo a relação entre o peso e o volume (1 litro de azeite de oliva pesa aproximadamente 930 
gramas):

1 litro -------------- 950 g
V litros ------------ 190.000.000 g
950 V = 190.000.000
V = 190.000.000/950
V = 200.000 litros de azeite

Sabendo que 1 m3 = 1000 litros, então:
V = 200 m3

Logo, a resposta correta é a alternativa B.

03. D
Comentário: 
De acordo com o enunciado, teremos:

Portanto, podemos afirmar que o número de maçãs supera o número de bananas em: 156 – 48 = 
108. (opção D)

Object 1



04. A
Comentário: 
Sabendo que D = falta de documentação e E = embriaguez, então, de acordo com o enunciado, 
podemos armar a seguinte proporção:

Portanto, a quantidade de casos registrados de embriaguez foi 45 casos. (opção A)

05. C
Comentário: 
Se foi  decidido que deveria ser preenchida,  inicialmente,  a gaveta  de menor capacidade (30 
bolas), então restam 120 bolas para serem repartidas entre as gavetas A, B e C. Daí, como a 
divisão será feita de forma diretamente proporcional à capacidade de cada uma, teremos:

Como 48 bolas foram colocadas na gaveta A e sua capacidade total era de 60 bolas, então ainda 
poderiam ser colocadas 12 bolas. Assim,  a resposta correta é a opção C.
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