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Nível III – Ensino Médio 

 

1. Uma lesma, saindo do solo, sobe uma trave, perpendicular ao solo, de 1,5 m de 

altura. Cada dia a lesma sobe 25 cm e cada noite ela escorrega 10 cm. Quando 

ela chegar ao topo pela primeira vez já terá percorrido, verticalmente para cima, 

um total de quantos metros? 

a) 3,2 b) 1,9 c) 1,5 d) 1,8 e) 2,5 

 

2. Antônio Carlos Jobim nasceu no dia 25 de janeiro, em sua homenagem o dia 25 

de janeiro é considerado, nacionalmente, o dia da bossa nova. Em um ano 

específico o mês de janeiro teve exatamente 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras, 

neste ano específico o dia 25 de janeiro caiu em qual dia da semana? 

a) Segunda-feira  b) Terça-feira c) Quinta-feira d) Sexta-feira e) Sábado 

 

3. Dada uma circunferência e 10 pontos distintos pertencentes a essa 

circunferência, quantos polígonos podem ser formados considerando esses 10 

pontos como vértices? 

a) 1024 b) 1000 c) 980 d) 968 e) 120 

 

4. Professor Walter assistirá aos jogos da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, e 

pretende viajar de Moscou para Florença antes de voltar para o Brasil. Sabendo 

que Moscou para Varsóvia custa R$918,00, Moscou para Istambul R$661,00, 

Moscou para Riga R$437,00, Varsóvia para Amsterdã R$613,00, Varsóvia para 

Frankfurt R$465,00, Riga para Amsterdã R$1820,00, Riga para Frankfurt 

R$505,00, Istambul para Frankfurt R$441,00, Istambul para Amsterdã 

R$401,00, Moscou para Amsterdã R$1005,00, Moscou para Frankfurt 

R$1431,00, Amsterdã para Florença R$1006,00, Frankfurt para Florença 

R$889,00. Utilizando apenas as opções de voos citadas acima, qual a opção 

mais barata para o professor Walter fazer sua viagem de Moscou para Florença? 

a) R$ 2.011 b) R$ 2320 c) R$ 2.068 d) R$ 1.991 e) R$ 1.831 

 

5. Ano-Luz é uma unidade de medida utilizada por astrônomos e astrofísicos para 

medir distância. Corresponde exatamente à distância percorrida pela luz no 

intervalo de um ano terrestre. Sabendo que a velocidade da luz é de 300.000km/s 

e que um ano terrestre tem aproximadamente 365dias terrestres. Qual a distância 

em quilômetros a 1 Ano-Luz? 

a) 9,46×10
11

 b) 9,46×10
12

 c) 8,32×10
13

 d) 1,13×10
14

 e) 1,13×10
15

 

 
6. O matemático Manfredo Perdigão deixou este mundo no dia 30 de abril de 2018 

e mudou-se para o Maravilho Mundo da Matemática, recebido por seus amigos 

Elon Lages Lima e Ivan Tribuzy, foi levado para um café com Hilbert, Newton, 

Euclides, Gauss, Riemann, Leibniz. Manfredo dedicou-se a estudar superfícies 

não euclidianas, mesmo assim recebeu do próprio Euclides o seguinte desafio de 

geometria euclidiana: 

 

“Dado um triângulo ABC, com Â= 90º, D é o ponto médio de BC, F é o ponto 

médio de AB, E é o ponto médio de AF e G o ponto médio de FB. 

AD intercepta CE, CF, CG em P, Q e R respectivamente. Determine a razão 

PQ/QR.” 

 

Qual a solução aproximada desse problema: 

a) 7/2 b) 7/3 c) 7/4 d) 7/5 e) 7/6 

 

7. Antônio recebe R$1.200,00, na cidade em que Antônio mora a botija de gás 

custa R$75,00. Considerando que o aumento anual do salário de Joaquim seja de 

1% e o aumento anual do custo da botija de gás em sua cidade seja de 20%, em 

quanto tempo, aproximadamente, o salário de Antônio será igual ao custo de 

uma botija de gás? Considere: log(2) = 0,3; log(3) = 0,5 e log(101) = 2,0. 

a) 12 anos b) 16 anos c) 18 anos d) 19 anos e) 15 anos 

 

8. Nos últimos episódios da saga de sucesso Harry Potter, apareceu um símbolo, 

formados por figuras geométricas planas, que virou febre entre crianças, jovens 

e adolescentes. O símbolo das “relíquias da morte”. 

 
Considerando que o triângulo seja equilátero, que a circunferência esteja inscrita 

no triângulo e que o segmento vertical corresponda exatamente a uma altura do 

triângulo, encontre a área sombreada em função do lado x do triângulo. 
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9. Os professores da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação do 

Amazonas obtiveram uma conquista histórica no ano letivo de 2018 após uma 

paralização de 3 semanas. Os professores estavam desde 2014 sem receber 

qualquer aumento salarial, mesmo com taxas históricas de inflação nestes anos. 

 
“O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Lourenço Braga, 

explicou que as datas bases de 2017 e 2018 representam 7,41%, conforme 

correção inflacionária do período, e serão pagas retroativas a 1º de março de 

2018. Já a reposição salarial de 2015 é de 8,12% e contará a partir de 1º de 

setembro de 2018. A data-base relativa ao ano de 2016, de 9,38%, será paga  

no início de 2019, conforme o projeto de lei do Executivo.” 

Jornal A Crítica - 06/04/2018 às 12:51 

 
Professor Marcelo recebia até fevereiro de 2018 um salário bruto de R$1600,00 

como funcionário da SEDUC. Qual será percentual aproximado do aumento 

salarial bruto do professor Marcelo, se comparados os meses de Fevereiro de 

2019 e Fevereiro de 2018? 

a) 18% b) 20 % c) 27% d) 34% e) 35% 

 

10. Na produção de 1 unidade do produto “A” é necessário 1 unidade da matéria 

prima “B” e 2 unidades do produto “C”. Para produzir 1 produto “C” é 

necessário 1 unidade de matéria prima “B” e 2 unidades de matéria prima “D”. 

Estrutura do Produto A Estrutura do Produto C 
 

  
 

Sabendo que a razão entre o custo da unidade da matéria prima “B” e o custo da 

unidade da matéria prima “D” é de 1/2 e que para produção de 5 unidade do 

produto “A” a empresa tem um custo total de R$110,00 para compra das 

matérias primas “B” e “D”. Qual o custo de produção de 7 produtos “C”? 

a) 70 b) 71 c) 72 d) 73 e) 74 

11. Na figura abaixo a área do triângulo destacado corresponde a que fração do 

quadrilátero destacado. Considerando que o hexágono da figura é regular (lados 

e ângulos iguais): 

 

a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 e) 1/6 
 

12. A figura mostra um quadrado de centro O e lado x cm. O ponto M é o ponto 

médio de um dos lados. Qual é a razão entre área da região sombreada e a área 

do quadrado? 
 

 
a) 3/8 b) 2/5 c) 5/8 d) 3/5 e) 7/9 

 

13. Em uma fila com 2019 pessoas o primeiro diz que todos atrás dele só falam 

mentiras e todos os que estão atrás dele dizem que a pessoa imediatamente a sua 

frente só fala mentira. Quantas pessoas nessa fila estão mentindo? 

a) 0 b) 1 c) 2019 d) 1009 e) 1010 
 

14. Na cidade de São Paulo os valores cobrados por corridas de táxis com 

bandeirada 1 entre destinos da própria cidade é feita da seguinte forma: uma 

taxa fixa de R$ 4,10, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado, mais R$ 33,00 por 

hora parado. Professor Carlos pega um táxi na Galeria do Rock em direção ao 

Mercado Municipal, a distância percorrida pelo táxi será de 2,8km, 

considerando que o carro fique parado durante o trecho um total de 10min. Qual 

será o valor cobrado por essa corrida? 

a) R$ 12,50 b) R$ 15,75 c) R$ 16,20 d) R$ 17,30 e) R$ 20,25 
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15. Em um específico trator que trabalha na colheita de soja seus dois pneus 

traseiros têm diâmetros que correspondem ao dobro da medida do diâmetro dos 

pneus dianteiros. Sabendo que ele percorreu toda a extensão da nova plantação, 

com sua velocidade máxima 24km/h, em 30min. Qual a medida em centímetros 

do raio da roda traseira, sabendo que a roda dianteira realizou 4000 voltas? 

Considere π = 3. 

a) 25 cm b) 50 cm c) 100 cm d) 125 cm e) 250 cm 
 

16. Desde a popularização dos carros flex aqui no Brasil, carros que aceitam tanto a 

gasolina quanto o álcool como opção de combustível, o brasileiro pergunta-se 

qual é mais vantajoso? O álcool ou a gasolina? Estima-se que o álcool só é mais 

vantajoso quando o seu valor for no máximo 70% do valor da gasolina. 

Considerando o recente aumento do valor da gasolina em Manaus, fazendo com 

que o seu litro chegue a ser cobrado por R$4,99, qual deverá ser o valor máximo 

do álcool para que ele seja mais vantajoso do que a gasolina em um posto onde 

o litro da gasolina seja cobrada por R$4,99? 

a) R$ 3,52 b) R$ 3,15 c) R$ 3,49 d) R$ 3,25 e) R$ 3,72 
 

17. Dentre as mais famosas equações de todos os tempos temos àquela escrita por 

Einstein que diz que “Energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade 

da luz”. Qual a energia produzida da decomposição de 20g de urânio em 

energia? 

a) 1,8×10¹¹kg.m²/s² b) 1,8×10¹² kg.m²/s² c) 1,8×10¹³ kg.m²/s² 

d) 1,8x10
14

kg.m²/s² e) 1,8x10
15

 kg.m²/s² 

 

18. Em um triângulo equilátero ABC de lado x, tem-se X,Y e Z como sendo, 

respectivamente os pontos médios dos lados AB, BC e CA. Calcule a área, em 

função de x, do quadrilátero AXPZ, sendo P o baricentro desse triângulo. 

20. A partir de Dezembro de 2018, todos os novos carros nacionais devem possuir 

placas do MERCOSUL. O que já ocorre na Argentina e no Uruguai. 

 

 

A cor dos caracteres alfanuméricos e das bordas da placa de identificação 

veicular seria determinada de acordo com a categoria dos veículos: preta para 

carros particulares; vermelha para comerciais; azul para carro oficial; 

dourada para diplomático; verde para especiais e cinza prata para veículos de 

coleção. Em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, as novas placas terão 4 
 

 

a)
 17�²√3 

48 

 
 

b)
 35�²√3 

96 

 
 

c)
 �²√3 

12 

 
 

d)
 37�²√3 

96 

 
 

e)
 19�²√3 

48 

letras e 3 números, e poderão estar embaralhados, assim como na Europa, e o 
último caractere da placa seria sempre um numeral. 
Desconsiderando os casos com repetições de letras ou de números, quantos 

19. Em uma mesma circunferência de raio r tem-se inscritos um Quadrado  ABCD 

de lado x e um triângulo isósceles ABP de base AB. Calcule a área do triângulo 

PMN, sendo M e N as intersecções do triângulo ABP com o segmento CD. 

modelos de placas poderão ser “impressos” considerando apenas as diferentes 

possíveis sequências dos caracteres alfanuméricos e suas cores? 
a) 2

12
×3

4
×5

3
×13×23 b) 2

12
×3

4
×5

3
×13×21 c) 2

12
×3

6
×5

3
×13 

 
 

a)
 �².(√2−1)³ 

4 

 
 

b)
 �².(√2+1)² 

4 

 
 

c)
 �².(√2−1)² 

4 

 
 

d)
 �².(√2−1)² 

8 

 
 

e)
 �².(√2+1)² 

8 

d) 2
13

×3
6
×5

4
×13×21 e) 2

13
×3

6
×5

4
×13×23 


