
MATEMÁTICA

01. Os gráficos abaixo mostram o valor da assinatura residencial de uma linha telefônica, em US$ 
por mês, e o valor da tarifa em US$ por minuto, em alguns países do mundo:

     
Fonte: O Estado de S Paulo, 26/05/2003

Sabendo que o valor total a pagar é dado pelo valor da assinatura mais o valor da tarifa a ser 
cobrada, qual o valor da conta telefônica de um usuário que conversou 1 hora em um mês na 
França e na Argentina:
a) 12,43 e 16,90.        
b) 11,85 e 15,30.
c) 10,72 e 16, 60.
d) 10,44 e 16,10.    
e) 11,25 e 15,70.

02.  Uma pizzaria está com a seguinte promoção: duas pizzas médias, com diâmetro de 30cm, 
custa o mesmo preço de uma pizza grande de 43cm de diâmetro. Sabendo que as pizzas de 
maior área rendem mais, qual a área da pizza de melhor opção nesta promoção? 
a) 255π cm2           
b) 340π cm2         
c) 450π cm2

d) 462,25π cm2      
e) 487,13π cm2

03. Calculando x e y na figura abaixo obtemos, respectivamente:

a) 13 e 3
b) 15 e 3
c) 13 e 4
d) 13 e 6
e) 20 e 3



04.  João decidiu  correr,  regularmente,  de quatro  em quatro dias.  Começou a  fazê-lo  em um 
sábado; correu pela segunda vez na quarta-feira seguinte, depois no domingo e assim por diante. 
Nesse caso, na centésima vez em que João for correr, qual será o dia da semana? 
a) terça             
b) quarta            
c) quinta 
d) sexta            
e) sábado 

05.  Uma  propriedade  lógica  defina  a  sucessão:  SEGURO,  TERRA,  QUALIDADE,  QUILATE, 
SEXO, SÁBIO, ... . Qual a alternativa que apresenta a próxima palavra desta sequência?
a) JADE
b) CHINÊS
c) TRIVIAL
d) ESCRITURA
e) DOMÍNIO 

GABARITO

01. D
Comentário: Assinatura na França = US$ 9,00
Tarifa na França (1 hora = 60 min) = 60 . 0,024 = 1,44
Total = 9,00 + 1,44 = US$ 10,44

Assinatura na Argentina = US$ 14,30
Tarifa na Argentina (1 hora = 60 min) = 60 . 0,03 = 1,80
Total = 14,30 + 1,80 = US$ 16,10

02. D
Comentário: Os raios das pizzas são exatamente a metade do diâmetro:
pizza média: r = 30/2 = 15cm
pizza grande: R = 43/2 = 21,5cm
Sabendo que as pizzas de maior área rendem mais, então a melhor opção será aquela que tiver 
uma área total maior. Portanto:

Área de 2 pizzas médias = 2. π . r2 = 2. π .152 = 2. π .225 = 450π cm2.
Área de uma pizza grande = π . 21,52 = 462,25π cm2.

Logo, a melhor opção é a pizza grande, que tem 462,25π cm2 de área. (opção D)

03. A
Comentário: Usando o teorema de Pitágoras, teremos:
1) Triângulo maior:

x2 = 122 + 52

x2 = 144 + 25
x2 =169
x = 13



2) Triângulo menor:
52 = 42 + y2

25 = 16 + y2

y2 = 25 – 16 
y2 = 9
y = 3

Portanto, a opção correta é a letra A.

04. B
Comentário: A sequência seria:

SÁB – QUA – DOM – QUI – SEG – SEX – TER – SÁB – QUA – ...
Note  que  é  como  se  tivéssemos  uma  sequência  de  palavras  que  se  repetem  se  7  em  7, 
terminando sempre na terça-feira (TER). Para sabermos aquela que ocupa a 100ª posição, basta 
dividirmos 100 por 7, obtendo:

Com isso, temos 98 grupos de 7 dias que terminam em TER. Mas como a divisão tem resto 2,  
falta contarmos estas dois dias. Logo, continuando a sequência, se contarmos mais dois dias 
teremos SÁB – QUA. Veja:

Portanto a opção correta é a letra B.

05. E
Comentário: Este é um caso clássico de questões de lógica envolvendo sequência de palavras. É 
bastante comum em provas de concursos! Neste caso específico, temos que as três primeiras 
letras de cada palavra “lembram” os dias da semana:

SEGURO, TERRA, QUALIDADE, QUILATE, SEXO, SÁBIO
SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SÁBADO

Com isso, como o próximo dia da semana é o DOMINGO, portanto, a palavra que o lembra é: 
DOMÍNIO (opção E).


