


O número da representação do quipus da

Figura 2, em base decimal, é

a) 364.

b) 463.

c) 3 064.

d) 3 640.

e) 4 603.





Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos

horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de

6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15h e chega à cidade B às 18h

(respectivos horários locais).

Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no

máximo, até às 13h do dia seguinte (horário local de A).

Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja

atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B, em horário local de B, no máximo

à(s)

a) 16h. b) 10h. c) 7h. d) 4h. e) 1h.





A maior piscina do mundo, registrada no livro Guiness, está localizada no Chile, em

San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área.

Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado.

Qual é o valor, em metros quadrados, da área coberta pelo terreno da piscina?

a) 8

b) 80

c) 800

d) 8 000

e) 80 000





Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de

carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites

legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos

caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e

no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes.

Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens,

um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1500 telhas ou

1200 tijolos.

Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo,

podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do

caminhão?

a) 300 tijolos b) 360 tijolos c) 400 tijolos

d) 480 tijolos e) 600 tijolos





A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza, para

cada aluno de uma escola municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de

ida e volta, entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno

que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado

na figura, na escala 1: 25000 por um período de cinco dias.

Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de

implantação do programa?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 20

e) 40 





O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do

primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de

1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido

registrados.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2013.

No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número

a) 32.

b) 34.

c) 33.

d) 35.

e) 31.




