
 

 

Professor Anthony 
 
01. A dinâmica e a estratégia nas partidas de basquete mudaram bastante ao longo dos últimos anos. 

Atualmente, as equipes tentam mais arremessos de 3 pontos (quando o arremesso é feito antes da “linha 
de 3 pontos”) do que antigamente.  

 
Um exemplo dessa estratégia observou-se numa das partidas finais da liga de basquete norte-americana, a 
NBA (National Basketball Association), disputada entre as equipes Toronto Raptors e Golden State 
Warriors. Nessa partida, as duas equipes efetuaram, juntas, 74 arremessos de 3 pontos.  
 
Do total desses arremessos, 22 do Golden State Warriors foram errados; do Toronto Raptors, 24 foram 
errados.  
Ao longo da partida, quantos pontos as duas equipes juntas totalizaram, nesse tipo de arremesso? 

 
02. Valéria, professora da aluna Maria, resolveu desafiá-la com um teste lógico em troca da receita secreta dos 

deliciosos bolinhos de coco. O desafio consistia em observar a sequência de dados abaixo, em que as faces 
visíveis de cada um dos dados se relacionam logicamente com os números expostos logo acima deles. Se 
ela acertasse o quarto número da sequência, ela não precisaria divulgar o segredo. Se errasse, o segredo 
seria revelado. Para que Maria não revelasse sua receita, qual deveria ser o número associado ao quarto 
dado? 

 

 
 
03. Um homem com apenas R$ 20,00 comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$ 

2,00 e a do abacaxi, R$ 4,00  
Com o dinheiro que possuía, qual é a maior quantidade dessas frutas que ele pode ter comprado? 

  
04. Para organizar uma fila, a professora foi fazendo trocas de lugar de dois em dois alunos entre si, de modo 

que o mais alto sempre ficasse atrás do mais baixo.  

 
 

Para passar da configuração A para a configuração B foram necessárias, no mínimo quantas trocas?   
  
05. José pratica atividade física regularmente. Ele gosta de correr ao redor do estádio do Maracanã pela 

manhã. Ao iniciar sua corrida, viu que horas seu relógio marcava (figura 1). Após três voltas completas, 
olhou novamente seu relógio (figura 2).  
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Suponha que ele tenha gastado o mesmo tempo em cada uma das três voltas; qual foi o tempo necessário 
para completar uma volta? 

  
06. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas 

mínima e máxima do dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura 
ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. 

 
Por isso ele tem duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem 

crescente, de cima para baixo, de 30 C   até 50 C.  Na coluna da direita, os 

números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de 30 C   até 
50 C.  
 
A leitura é feita da seguinte maneira: 
 
- a temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da 
esquerda; 
- a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da 
direita; 
- a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas 
colunas. 
 
Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro?  

 
07. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe 

forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse, entre os quais está 
a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções: a partir do ponto em que você se encontra, 
representado pela letra X, ande para oeste, vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e 
vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. 

 

 
 

A padaria está representada por qual ponto? (qual número) 
 
08. As corridas com obstáculos são provas de atletismo que fazem parte do programa olímpico e consistem em 

corridas que têm no percurso barreiras que os atletas têm de saltar. Suponha que uma prova tenha um 
percurso de 1.000 metros e que a primeira barreira esteja a 25 metros da largada, a segunda a 50 metros, 
e assim sucessivamente.  

 
Se a última barreira está a 25 metros da linha de chegada, o total de barreiras no percurso é  

 
09. Bárbara tem 6 anos e Ligia tem 5. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 42? 
 
10. Estudos averiguaram que, a cada 100m que nos aprofundamos no interior da Terra, proporcionalmente a 

temperatura acresce 3ºC. Se, a 200m de profundidade, a temperatura e de 28ºC a temperatura, a 2Km de 
profundidade, será de quantos graus Celsius? 

 
 
 
 
 
 


