
 

 

Tarefa 11 professor Mário 
 
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 - cmrj 2019)  A revista Tales of Suspense 

#39 traz a origem do Homem-de-Ferro. (março 
de 1963). 

 
Disponível em:<< https://super.abril.com.br/comportamento/a-

cronologia-dos-super-herois/>>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
(Adaptado) 

 
A armadura do Homem de Ferro é repleta de 
tecnologia e está dividida em diversas partes. Em 
uma de suas primeiras idealizações, a armadura 
era dividida em quatro partes: 1ª parte, cabeça; 
2ª parte, tronco; 3ª parte, dois membros 
superiores e, por último, 4ª parte, dois membros 
inferiores.  
Considerando que todas as partes possuem a 
mesma quantidade de ferro e, nas 3ª e 4ª 
partes, a quantidade de ferro é dividida 
igualmente entre os membros, qual fração 
representa a quantidade de ferro utilizada em um 
membro inferior da armadura?  

a) 1
2

 

b) 1
3

 

c) 1
4

 

d) 1
6

 

e) 1
8

    

 

03. (G1 - ifpe 2019)  O treinador do time de futebol 
de campo do IFPE precisava definir quem seria o 
batedor oficial de pênaltis do time. Estava em 
dúvida entre 5  jogadores: André, Bruno, Carlos, 
Daniel e Eraldo. Durante os treinamentos, 
decidiu registrar o número de pênaltis cobrados e 
os convertidos em gol de cada jogador. O 
resultado está no quadro abaixo. 

 

JOGADOR 
NÚMERO DE 
PÊNALTIS 
COBRADOS 

NÚMERO DE 
PÊNALTIS 
CONVERTIDOS 

André 7  4  

Bruno 13  5  

Carlos 14  9  

Daniel 15  7  

Eraldo 21 10  

 
Observando o quadro, o treinador decidiu que o 
batedor oficial de pênaltis seria aquele jogador 
que obteve a maior razão entre o número de 
pênaltis convertidos e o número de pênaltis 
cobrados. Dessa forma, quem o treinador 
escolheu como batedor oficial de pênaltis?   
a) Daniel. 
b) André. 
c) Bruno.     
d) Carlos. 
e)  Eraldo.     

 
04. (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. 
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Qual dessas atividades físicas proporciona o 
maior consumo de quilocalorias por minuto?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    

 
05. (G1 - ifpe 2019)  O Homem-Escorpião, o Menino-

Vespa e a Garota-Abelha já derrotaram, juntos, 
600  vilões na proporção 13, 2  e 5,  
respectivamente. Quantos vilões o Homem-
Escorpião derrotou a mais que o Menino-Vespa?   
a) 240  vilões.    
b) 330  vilões.     
c) 90  vilões.     
d) 360  vilões.     
e) 210  vilões.    

 
06. (Uel 2019)  Leia o texto a seguir. 

No Brasil, o sistema de voto proporcional 
funciona assim: aplicam-se os chamados 
quocientes eleitoral e partidário. O quociente 
eleitoral é definido pela soma do número de 
votos válidos (V)  – que são os votos de legenda 
e os votos nominais, excluindo-se os brancos e 
os nulos – dividida pelo número de cadeiras em 
disputa (C).  
A partir daí, calcula-se o quociente partidário, 
que é o resultado do número de votos válidos 
obtidos pelo partido isolado ou pela coligação, 
dividido pelo quociente eleitoral. O quociente 
partidário é um número fundamental, pois ele 
indica quantas cadeiras poderão ser ocupadas 
pelos candidatos aptos do respectivo partido ou 
coligação. 
Adaptado de Revista Eletrônica da Escola 
Judiciária Eleitoral. Número 5. Ano 3. 
Considere que a eleição para vereador em 
Amado Florêncio funciona como descrito 
anteriormente. Suponha que existam 12  
cadeiras em disputa e que nesta eleição para 
vereador a soma do número dos votos válidos 
seja de 3996.  A coligação “Por uma Nova Amado 
Florêncio” obteve 333  votos válidos. Já a 
coligação “Amado Florêncio Renovada” obteve 
666  votos válidos. 
Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, o quociente partidário dessas 
coligações: “Por uma Nova Florêncio” e “Amado 
Florêncio Renovada”.  
a)  1  e 2     
b) 2  e 3     
c) 2  e 4     
d) 3  e 6     
e) 4  e 8     

 
07. (Enem 2019)  Para contratar três máquinas que 

farão o reparo de vias rurais de um município, a 
prefeitura elaborou um edital que, entre outras 
cláusulas, previa: 
- Cada empresa interessada só pode cadastrar 
uma única máquina para concorrer ao edital; 

- O total de recursos destinados para contratar o 
conjunto das três máquinas é de R$ 31.000,00; 
- O valor a ser pago a cada empresa será 
inversamente proporcional à idade de uso da 
máquina cadastrada pela empresa para o 
presente edital. 
As três empresas vencedoras do edital 
cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de 
idade de uso. 
Quanto receberá a empresa que cadastrou a 
máquina com maior idade de uso?  
a) R$ 3.100,00     
b) R$ 6.000,00     
c) R$ 6.200,00     
d) R$ 15.000,00     
e) R$ 15.500,00     

 
08. (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     

  
09. (G1 - ifpe 2019)  A super-heroína Garota-Abelha 

tem o poder de diminuir seu tamanho na escala 
de 1:140.  Se, ao utilizar seu poder, ela fica com 
apenas 12 mm  de altura, qual a altura normal da 
heroína?  
a) 1,65 m    
b) 1,68 m    
c) 1,70 m    
d) 1,52 m     
e) 1,62 m    
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10. (Udesc 2019)  João precisará percorrer um 
trajeto de 200 km. O limite de velocidade em um 
trecho de 55 km  é de 110 km h;  para 85 km  do 
percurso o limite é de 100 km h,  e no restante 
do trajeto o limite é de 80 km h,  Se João andar 
exatamente no limite em cada trecho e não fizer 
nenhuma parada, o tempo que ele levará para 
percorrer todo o trajeto é de:  
a) 2  horas e 20  minutos.     
b) 2  horas e 10  minutos.     
c) 4  horas e 30  minutos.     
d) 4  horas e 50  minutos.     
e) 2  horas e 6  minutos.     

 
11. (G1 - ifpe 2019)  Adriano, Bruno e Carlos, três 

estudantes do IFPE campus Caruaru, resolveram 
abrir uma microempresa no ramo de EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual). No 
primeiro ano, eles tiveram um lucro de 
R$ 27.000,00  e resolveram dividir de maneira 
proporcional ao investimento inicial de cada um. 
Sabendo que Adriano investiu inicialmente 
R$ 2.000,00,  Bruno investiu R$ 3.000,00  e 
Carlos investiu R$ 4.000,00,  quanto Carlos 
receberá pela sua parte referente ao lucro?  
a) R$ 6.000,00     
b) R$ 12.000,00     
c) R$ 9.000,00     
d) R$ 4.000,00     
e) R$ 13.500,00     

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Casos de febre amarela desde o início de 2017:  
 
- confirmados 779;   
- suspeitos 435.  
 
Mortes entre os casos confirmados: 262.   
 
12. (Uerj 2019)  Suponha que todos os casos 

suspeitos tenham sido comprovados, e que a 
razão entre o número de mortes e o de casos 
confirmados permaneça a mesma.  Nesse caso, 
com as novas comprovações da doença, o 
número total de mortos por febre amarela estaria 
mais próximo de:   
a) 365     
b) 386     
c) 408     
d) 503     

 


