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Exercícios de Revisão
1. Antes de uma eleição para prefeito, certo instituto realizou uma pesquisa em que foi consultado
um número significativo de eleitores, dos quais 36% responderam que iriam votar no candidato x
33% no candidato Y e 31% no candidato Z A margem de erro estimada para cada um desses
valores é de 3% para mais ou para menos. Os técnicos do instituto concluíram que, se confirmado
o resultado da pesquisa,
a) apenas o candidato X poderia vencer e, nesse caso, teria 39% do total de votos.
b) apenas os candidatos X e Y teriam chances de vencer.
c) o candidato Y poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre X
d) o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1% sobre X
e) o candidato Z poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre o candidato Y

2. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter
1
recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em , preservando
8
suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a
largura.
A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é
a)
b)

1
8
7
8

8
7
8
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c)

e)

9
8

3. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se
comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao
dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito
tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo.

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito.
Todos os direitos reservados.

Lista de Exercícios

Matemática I
PC Sampaio e Aleksander Matias
30.04.2015

Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?
a) 8
b) 10
c) 16
d) 18
e) 24

4. Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um
produto que custa R$10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6,00 a
mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais
despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele
produto havia aumentado 20% Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a
quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade habitualmente
comprada.
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era
a) R$166,00
b) R$156,00
c) RS84,00
d) R$46,00
e) R$24,00

5. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais,
dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam
que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de
preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares.
Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80
milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura.
FORTES, G. “Recuperação de pastagens é alternativa para ampliar cultivos”. Folha de S. Paulo,
30 out. 2011.
De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para
agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de
a) 32,8%
b) 28,6%
c) 10,7%
d) 9,4%
e) 8%

6. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para
isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou
R$100.000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$350.000,00, enquanto a
segunda cobrou R$120.000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de
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R$150.000,00. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços
prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada.
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que
tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?
a) 100n + 350 = 120n + 150
b) 100n + 150 = 120n + 350
c) 100 (n+350) = 120 (n+150)
d) 100 (n + 350.000) = 120 (n+150.000)
e) 350 (n + 100.000) = 150 (n + 120.000)

7. O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o
crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de
espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a
a) 465.
b) 493.
c) 498.
d) 538.
e) 699.

8. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z,
conforme mostra a figura.
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A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei
f(x) 

3 2
x  6x  C, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe2

se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x.
Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é
a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

9. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu
proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos
100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram
vendidos 10.200 litros.
Considerando x o valor, em centavos, do desconto dado no preço de cada litro, e V o valor, em
R$, arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e x é
a) V = 10.000 + 50x – x2.
b) V = 10.000 + 50x + x2.
c) V = 15.000 – 50x – x2.
d) V = 15.000 + 50x – x2.
e) V = 15.000 – 50x + x2.

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito.
Todos os direitos reservados.

Lista de Exercícios

Matemática I
PC Sampaio e Aleksander Matias
30.04.2015

Gabarito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D
D
B
B
D
A
C
E
D

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito.
Todos os direitos reservados.

