
 

MATEMÁTICA 

 

Questão  19  

 

A tabela ao lado indica a posição relativa de quatro times de futebol na  

cIassificação geral de um torneio, em dois anos consecutivos. O símbolo ● 

significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2004, à frente do 

indicado na coluna. O símbolo  * significa que o time indicado na  

linha ficou, no ano de 2005, à frente do indicado na coluna.   

 

A probabilidade de que um desses quatro times, escolhido ao  

acaso, tenha obtido a mesma classificação no torneio, em 2004 e  

2005, é igual a  

 

A  0,00.  B  0,25.  C  0,50.  D  0,75.  E  1,00.  

 

Questão  20 

 

Um time de futebol amador ganhou uma taça ao vencer um campeonato. Os jogadores decidiram 

que o prêmio seria guardado na casa de um deles. Todos quiseram guardar a taça em suas casas. Na 

discussão para se decidir com quem ficaria o troféu, travou-se o seguinte diálogo:   

Pedro, camisa 6: —  Tive uma idéia. Nós somos 11 jogadores e nossas camisas estão numeradas de 

2 a 12. Tenho dois dados com as faces numeradas de 1 a 6. Se eu jogar os dois dados, a soma dos 

números das faces que ficarem para cima pode variar de 2 (1 + 1) até 12 (6 + 6).  

Vamos jogar os dados, e quem tiver a camisa com  

o número do resultado vai guardar a taça.   

Tadeu, camisa 2: — Não sei não... Pedro sempre foi muito esperto... Acho que ele está levando 

alguma vantagem nessa proposta...   

Ricardo,  camisa 12:  —  Pensando bem... Você pode estar certo, pois, conhecendo o Pedro, é 



capaz que ele tenha mais chances de ganhar que nós dois juntos...  

  

Desse diálogo conclui-se que  

  

A  Tadeu e Ricardo estavam equivocados, pois a probabilidade de ganhar a guarda da taça era a 

mesma para todos.   

B  Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado, pois, juntos, tinham mais chances de ganhar a 

guarda da taça do que Pedro.   

C  Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado, pois, juntos, tinham a mesma chance que Pedro 

de ganhar a guarda da taça.   

D  Tadeu e Ricardo tinham razão, pois os dois juntos tinham menos chances de ganhar a guarda da 

taça do que Pedro.   

E  não é possível saber qual dos jogadores tinha razão, por se tratar de um resultado probabilístico, 

que depende exclusivamente da sorte.  

 

  

Questão  25 

 

Os gráficos 1 e 2 a seguir mostram, em milhões de reais, o total do valor das vendas que uma 

empresa realizou em cada mês, nos anos de 2004 e 2005.   

 

  

  

Como mostra o gráfico 1, durante o ano de 2004, houve, em cada mês, crescimento das vendas em 

relação ao mês anterior. A diretoria dessa empresa, porém, considerou muito lento o ritmo de 

crescimento naquele ano. Por isso, estabeleceu como meta mensal para o ano de 2005 o crescimento 

das vendas em ritmo mais acelerado que o de 2004. Pela análise do gráfico 2, conclui-se que a meta 

para 2005 foi atingida em   

  

A  janeiro, fevereiro e outubro.   

B  fevereiro, março e junho.   

C  março, maio e agosto.   

D  abril, agosto e novembro.   

E  julho, setembro e dezembro.   



 

Questão  26 

 

Uma cooperativa de radiotáxis tem como meta atender, em no máximo 15 minutos, a pelo menos 

95% das chamadas que recebe. O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário 

que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o 

número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um  

dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho:   

 

  

Esse desempenho mostra que, nesse dia, a meta estabelecida foi atingida  

  

A  nas primeiras 100 chamadas.   

B  nas primeiras 200 chamadas.   

C  nas primeiras 300 chamadas.   

D  nas primeiras 400 chamadas.   

E  ao final do dia.   

 

Questão  28 

 

No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, nasce por volta 

das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso: 

a Lua nasce às 6 horas e se põe às 18 horas, aproximadamente. Nas fases 

crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. 

Sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura acima poderá ser observada 

no ponto mais alto de sua trajetória no céu por volta de  

 

A  meia-noite.  

B  três horas da madrugada.  

C  nove horas da manhã.  

D  meio-dia.  

E  seis horas da tarde.  

 

Questão  62 

 

 



Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o 

comprimento total do corrimão é igual a   

  

A  1,8 m.  

B  1,9 m.  

C  2,0 m.  

D  2,1 m.  

E  2,2 m.  


