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QUESTÃO 1

Valor da Questão
Item a 0,5
Item b 0,5
Total 1,0

.  
 Chegada

Pa
rt

id
a

 Duque de Caxias Engenho Novo Niterói São Cristóvão
Duque de Caxias 0 36,4 42,4 27,5
Engenho Novo 37,5 0 23,0 7,8

Niterói 42,2 25,8 0 19,6
São Cristóvão 27,7 8,7 20,4 0

Por exemplo, para ir de Duque de Caxias ao Engenho Novo, o funcionário teria que se deslocar 
36,4 km. Observe que, neste quadro, as linhas representam os locais de partida e as colunas, os 
de chegada.

a) Qual a diferença entre as medidas dos seguintes trajetos: de São Cristóvão para Niterói e, de 
Niterói para São Cristóvão? Registre sua resposta em metros. 

800 m      

b) Saindo de Duque de Caxias e escolhendo o trajeto Duque de Caxias → Engenho Novo → 
Niterói → São Cristóvão, nessa ordem, quantos quilômetros o funcionário se deslocaria?

 79 km
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No dia da prova de Matemática do Exame de Seleção para 
Admissão de Alunos, um dos funcionários responsáveis por sua 
aplicação teria que visitar os seguintes locais: Duque de Caxias, 
Engenho Novo, Niterói e São Cristóvão. 

Para estimar a distância que percorreria deslocando-se entre 
estes locais, o funcionário consultou um GPS (Global Positioning 
System). Em seguida, montou um quadro em que cada número 
representa a medida, em km, do caminho para ir de um local a 
outro. 
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QUESTÃO 2

Valor da Questão
Item a 0,5
Item b 0,5
Item c 0,5
Total 1,5

(Fonte: <http://rizomas.net/charges-sobre-educacao.html>. Acessado em 20/09/2013 – Adaptada)

O Sr. Batente, personagem do diálogo acima, quer transferir todas as músicas do seu I-POD 
para o seu LAPTOP. Cada música ocupa 1,6 MB (Megabytes). Considere: 1 GB (Gigabytes) = 
1000 MB.

a) Quantas músicas com essa capacidade cabem no LAPTOP do senhor Batente?

50 000 músicas

b) Qual é a capacidade, em GB (Gigabytes), de todas as músicas que serão transferidas?

16 GB

c) Todas essas músicas que serão transferidas irão ocupar que porcentagem da capacidade 
total de memória do LAPTOP do Sr. Batente?

20 %
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Leia com atenção a tirinha a seguir:

http://rizomas.net/charges-sobre-educacao.html
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QUESTÃO 3

Valor da Questão
Item a 1,0
Item b 0,5
Total 1,5

Observe os preços da lanchonete. Alguns deles foram propositalmente omitidos.

Salgados Preço Bebidas Preço
Hambúrguer R$ 4,50 Suco de laranja Y

Sanduíche de queijo X Milk-shake R$ 7,00
Batata frita R$ 4,00 Refrigerante R$ 3,50

Quibe R$ 2,00 Guaraná natural R$ 1,50

a) Leonardo observou que, um sanduíche de queijo mais um suco de laranja custam 
R$ 9,50 e que dois sanduíches de queijo e um suco de laranja custam R$ 14,00.

Calcule o preço do sanduíche de queijo e do suco de laranja vendidos na lanchonete.

O preço do sanduíche de queijo é de R$ 4,50 e o preço do suco de laranja é de R$ 5,00

b) Apresente as todas as possíveis escolhas para o lanche de Leonardo, de maneira que 
ele possa comprar um salgado e uma bebida com o dinheiro que possui.

Hambúrguer + Guaraná Natural 
Sanduíche de queijo + Guaraná Natural 
Batata Frita + Guaraná Natural 
Quibe + Refrigerante 
Quibe + Guaraná Natural 
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É hora do lanche da Escola e Leonardo está indeciso.
Ele quer comprar um salgado e uma bebida, mas está em dúvida 
sobre o que vai pedir.

O cardápio da lanchonete oferece várias possibilidades, mas 
ele só tem R$ 6,00 para pagar o lanche.
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QUESTÃO 4

Valor da Questão
Item a 0,5
Item b 1,0
Item c 0,5
Total 2,0

Ao lado da bilheteria está afixada a tabela de preços dos bilhetes de entrada no Jardim 
Zoológico:

Preços (em reais)
Dias úteis Fins de semana 

e Feriados
Crianças

(até 2 anos)
Gratuito Gratuito

Crianças
(3 anos a 11 anos)

5,90 7,90

Jovens e adultos
(12 anos a 60 anos)

12,50 14,50

Terceira idade
(mais de 60 anos)

6,25 7,25

Na bilheteria, André propôs a seguinte adivinhação matemática ao vendedor: 

“O quadrado da minha idade menos quatorze é igual a treze vezes a minha idade”.

O rapaz da bilheteria, que gostava muito de matemática, não teve problemas em calcular 
quanto à família gastaria com os ingressos.

a) Representando por “x” a idade de André, escreva uma equação do 2o grau que represente o 
problema proposto ao rapaz da bilheteria.

 x2  - 13x - 14 = 0 

b) Determine a idade de André resolvendo a equação do 2o grau obtida no item anterior.

 André tem 14 anos.

c) Quanto a família de André gastou na compra total dos bilhetes?

 A família pagou R$ 44,15
4

No esquema seguinte estão representados os membros da 
família de André que foram ao Jardim Zoológico no domingo:
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QUESTÃO 5

Valor da Questão
Item a 0,5
Item b 1,0
Item c 0,5
Total 2,0

a) Calcule, em cm, o comprimento de BC.

Anulada

b) Calcule, em cm, o comprimento aproximado de AB e AC (com uma casa decimal). 

Utilize: 

sen 36º 0,6
cos36º 0,8
tg 36º 0,7

 ≅
 ≅
 ≅

Anulada

c) Na rampa, será colado um retângulo (ABDE) de material antiderrapante que custa R$ 0,01 o 

cm
2

. Quantos reais serão gastos nesse material para revestir a rampa?

Anulada
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Alguns campi do Colégio Pedro II, encontram-se em obras, 
com o objetivo de melhorar a acessibilidade.

A figura 1 representa o projeto de uma rampa, que 
conjuntamente com a escada, dê acesso ao laboratório de 
informática de um dos campi. Cada uma das medidas é dada em 
centímetros. A figura 2 representa a parte do projeto que deverá ser 
construída totalmente de concreto.

Figura 2

Figura 1
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QUESTÃO 6

Valor da Questão
Item a 0,5
Item b 1,0
Item c 0,5
Total 2,0

Na figura a seguir, está representada a coroa, desenhada na tira de cartolina:

O segmento AL mede 50 cm e foi dividido em 10 segmentos de mesma medida. 
O segmento AS mede 12 cm. 

a) Determine a medida do segmento EM.

Anulada

b) Calcule a área total de todos os triângulos utilizados na confecção da coroa.

 240 cm2

c) Para montar a coroa, Viviane fez os recortes necessários e uniu os pontos A e L, formando 
uma circunferência de raio r. Calcule o valor aproximado de r, com até uma casa decimal. 
(Considere π = 3)

 r = 8 cm ou 8,3 cm
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Viviane estava na aula de artes de seu colégio, quando a 
professora lhe passou a seguinte tarefa:

“Construa uma coroa, a partir de triângulos     semelhantes   desenhados 
numa tira retangular de cartolina de 50 cm por 12 cm.”


