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Sabe-se que a distância real, em linha reta, entre duas cidades A e B,
é igual a 3.000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou
com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era
12 cm cm. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo
estudante está na escala de:
A) 1 : 250
B) 1 : 2.500
C) 1 : 25.000
D) 1 : 250.000
E) 1 : 25.000.000
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Três sócios montaram uma pequena empresa, cujo capital investido 
foi formado conforme as participações indicadas no quadro abaixo.

Após um ano a empresa teve um lucro de R$ 28.000,00 que deve 
ser repartido entre os três. Determine a quantia recebida por cada 
sócio?
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Em uma viagem de Teresina a Luís Correia, um veículo com
velocidade média de 60 km/h leva 5 h para chegar a seu destino. Se
esse mesmo veículo fosse a uma velocidade de 100 km/h, ele
chegaria em Luís Correia em:

A) 2 h e 30 min
B) 3 h
C) 4 h e 30 min
D) 6h
E) 8 h e 20 min
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Uma herança de R$ 42.000,00 será repartida entre Maria, José e
Arthur. Cada um receberá partes diretamente proporcionais a 2, 3 e
5, respectivamente, sabendo disso quantos reais José recebeu a mais
que Maria?

A) R$ 4.200,00
B) R$ 8.400,00
C) R$ 12.600,00
D) R$ 15.700,00
E) R$ 21.000,00
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Um elevador tem capacidade para 10 adultos com massa de até 90
kg cada um. Quantas pessoas com massa de 60 kg podem entrar
simultaneamente nesse elevador sem risco de queda?

A) 12 pessoas
B) 13 pessoas
C) 14 pessoas
D) 15 pessoas
E) 16 pessoas.
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Um motociclista percorre 640 km com 20 litros de gasolina. Quantos
litros de gasolina seriam necessários para esse motociclista
percorrer 800 km?

A) 25 litros
B) 30 litros
C) 35 litros
D) 40 litros
E) 45 litros
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