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Questões extras 
 
01. (Uerj 2020)  Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20  anos e seu pai, 50. Em dezembro de 2024, 

a razão entre as idades da filha e do pai será de:  

a) 1
5

    

b) 1
2

    

c) 3
4

    

d) 4
3

    

  
 
02. (G1 - cftmg 2019)  Uma determinada receita de pão leva uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. Para 

medir esse ingrediente, dispõe-se apenas de uma colher de sopa. Considere que uma xícara de chá de farinha de 
trigo equivale a 168  gramas e uma colher de sopa, a 12  gramas. 
 
O número de colheres de sopa de farinha necessário para fazer essa receita é  
a) 15.     
b) 18.     
c) 19.     
d) 21.    

 
03. (Enem 2019)  Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o 

metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores 
calóricos, em ,kcal  gastos em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, 
contado em minuto. 

 

 
 
Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
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04. (G1 - cmrj 2019)  A Marvel publica a revista The X-Men 1, primeira a figurar o grupo de mutantes liderados pelo 
Professor Xavier. (setembro de 1963). Wolverine surge em 1974 e, em 1975, passa a integrar o grupo de 
mutantes. 

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-super-herois/>>.  
Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 

 

 
 
Não há como negar que, de todos os X-Men, o mutante mais impactante da Marvel sempre foi o Wolverine. Os 
sentidos aguçados, as habilidades físicas aprimoradas, a capacidade regenerativa potente, três garras retráteis 
em cada mão são características que o fazem um dos super-heróis mais poderosos da Marvel.  
 
Levando em conta que tais poderes permitem que Wolverine pilote, com agilidade, sua moto, quanto tempo, em 
minutos, ele levaria para completar uma pista reta de 4 km  de comprimento a uma velocidade (razão entre a 
distância percorrida e o tempo utilizado, nesta ordem) de 240 ?km h   

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

 
05. (Enem PPL 2019)  Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala 1:500,  

sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura. 
 

 
 
O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi 
informado por ele que ela media 73 .m  
 
O valor a ser colocado na planta, em centímetro, referente ao comprimento da ponte deve ser  
a) 1,46.    
b) 6,8.    
c) 14,6.    
d) 68.     
e) 146.     
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06. (G1 - ifpe 2019)  De cada dez brasileiros, apenas quatro são capazes de arcar com uma despesa inesperada 
equivalente ao seu ganho mensal, sem fazer um empréstimo ou pedir dinheiro a amigos ou parentes. Essa é uma 
das conclusões da pesquisa "Preparo do brasileiro para o futuro e imprevistos", feita pelo Banco Central, pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).  

 

Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/03/19/apenas-4-em-cada-10-sao-capazes-de-
arcar-com-despesa-inesperada-diz-pesquisa.htm>. Acesso em: 05 maio 2019 (adaptado).  

 
Segundo o texto acima, de cada 200  brasileiros, quantos são capazes de arcar com uma despesa inesperada 
equivalente ao seu ganho mensal, sem fazer empréstimos?  
a) 20     
b) 80     
c) 50     
d) 70     
e) 60     

 
07. (G1 - cotil 2019)  Previsões indicam que, no ano de 2050, a população mundial será de 9,6  bilhões de habitantes. 

Destes, 2 3  estarão vivendo nas cidades. Sendo assim, qual alternativa nos dá o número de habitantes que 
estarão nas cidades?  
a) 3,2  milhões de pessoas    
b) 64  bilhões de pessoas    
c) 6  milhões de pessoas    
d) 6,4  bilhões de pessoas    

 
08. (G1 - cftmg 2019)  Uma pessoa foi ao supermercado comprar o creme de leite de sua preferência e percebeu que 

o produto é vendido em quatro embalagens distintas. Os volumes e preços dessas embalagens estão 
representados no quadro abaixo: 

 
Creme de leite 

Embalagem Volume ( )mL  Valor ( $)R  

I 200  3,80  

II 300  5,20  

III 500  7,80  

IV 800  11,20  

 
De acordo com esse quadro, a embalagem de creme de leite que proporciona o menor custo, por ,mL  é a  
a) I.    
b) II.    
c) III.     
d) IV.     

  


