
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Nickollas 
 
01.. Moovit: um aplicativo de mobilidade urbana que está facilitando a vida dos seus usuários  

 
O Moovit é um aplicativo desenvolvido para auxiliar pessoas que precisam utilizar o transporte público. 
Disponível para os sistemas IOS e Androide, o aplicativo dispõe de recursos que otimizam buscas, 
alternativas e tipos de transporte, auxiliando na melhor escolha de rota e na otimização do tempo.  
 
Suponha que uma pessoa, para ir ao seu local de trabalho, na Rua Marechal Floriano, tenha chegado ao 
ponto de ônibus da Avenida Roberto Silveira às 9h20min  e, ao acessar o aplicativo, se deparou com duas 
opções de linhas de ônibus: 750D  e 570D. A informação vista pelo usuário na tela do seu celular foi: 
 

 
 
Considere que não houve atraso na saída dos ônibus no ponto localizado na Avenida Roberto Silveira, nem 
no tempo de duração do percurso das linhas.  
Escolhendo a opção que a deixasse no trabalho mais cedo, essa pessoa chegou à Rua Marechal Floriano às  

 
02. Na disciplina Instalações de Refrigeração, do 6º período do curso de Refrigeração e Climatização do IFPE 

campus Recife, um estudante precisou fazer um orçamento para a compra de 8  metros de tubo de cobre. 
Ao pesquisar em algumas lojas, percebeu que o preço era informado de acordo com o comprimento do 
tubo, em centímetros ou em decímetros. Esse estudante concluiu que precisava fazer um orçamento de   

 
03. A carga de um caminhão é de 2  toneladas. Se já foram carregados 920 kg,  a quantidade de quilogramas 

que ainda falta é  
 
04. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados, 

diariamente, no máximo 500 mg  desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um 
pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança 
de 20 kg  pelo período de 5  dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 
10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL  e 500 mL.  Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de 
medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere 
que 1 g  desse medicamento ocupe um volume de 31 cm .  
A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão comprar é  

 
05. Um relógio digital mostra as horas de 00 : 00  até 23 :59.  Em alguns momentos, o relógio mostra horas 

seguidinhas, isto é, apresenta sequência de quatro números consecutivos. Por exemplo, 12 :34  é uma 
hora seguidinha. 
De 12 :34  até a próxima hora seguidinha, quantos minutos terão passado?  
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06. Convertendo 843 dm (decímetros) e 35 km  (quilômetros) para metros, obtemos, respectivamente:  
 
07. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns 

recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 mL. 
A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 mL. 
Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400  onças fluidas britânicas, em 3cm ,  é 
igual a  

 
08. O planeta Terra pertence ao nosso Sistema Solar. Segundo a Comunidade Científica, estima-se que o 

planeta Terra tenha cerca de 4  bilhões e 500  milhões de anos. Assinale a alternativa que apresenta como 
tal número é escrito.  

 
09. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico e detentor de várias medalhas 

nacionais e internacionais. Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo 
obteve o primeiro lugar no estilo livre, nadando 50  metros em 21,320  segundos. 
A posição ocupada pelo algarismo 3  nesse registro de tempo corresponde a  
a) unidades de segundos.    
b) milésimos de segundos.    
c) centésimos de segundos.    
d) centenas de segundos.    
e) décimos de segundos.    

 
10. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base dez para representar 

números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas 
em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas; a 
quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos 
abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM  e CM  que correspondem, respectivamente, a unidades, 
dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a 
unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes 
(da direita para esquerda), até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, 
os adesivos não seguiram a disposição usual. 

 
 

Nessa disposição, o número que está representado na figura é  
a) 46.171.    
b) 147.016.    
c) 171.064.    
d) 460.171.     
e) 610.741.     

 
11. Uma casa está com a válvula da descarga do banheiro estragada e, por isso, há um desperdício de 150 mL  

de água a cada vez que ela é acionada. São dadas, em média, 10  descargas por dia nesta casa. 
Sabendo que 31 m  equivale a 1.000  litros de água, o volume de água desperdiçado ao final de 30  dias, é, 
em média, igual a  

 
12. O Parque Ipiranga em Anápolis possui uma excelente pista de caminhada. Sr. João, morador das 

imediações desse parque, realiza caminhadas ali diariamente. Em uma dessas caminhadas ele observou 
que existem ao longo da pista três pontos principais: um quiosque para lanches rápido, um ponto de táxi e 
um viveiro. Ele então resolveu contar e observou que do quiosque até o ponto de táxi havia caminhado 
3.000  passos, do ponto de táxi até o viveiro 2.400  passos e, do viveiro até o quiosque, 2.800  passos. 
Sabendo-se que cada um dos passos do Sr. João mede 90 cm,  o comprimento total da pista é de   

 
13. Um supercomputador foi ligado às 18h  para executar um procedimento durante 500  horas consecutivas. O 

procedimento foi encerrado alguns dias depois às   
 
14. Tomás perguntou à sua avó quantos anos ela tinha. Ela respondeu: “Eu tenho seis filhos e a diferença de 

idade entre cada um e o próximo é de quatro anos. Tive meu primeiro filho (seu tio Pedro) com 19  anos. 
Hoje minha filha mais nova (sua tia Natália) tem 19  anos.” 
Quantos anos tem a avó de Tomás? 


