
 

 

 
TM 14 - 8º ANO - ANTHONY - MATEMÁTICA 

 
01. O sarampo é uma doença grave que, quando não é fatal, pode deixar sérias sequelas, como cegueira, 

surdez e problemas neurológicos. Considere que em uma cidade de 1,2 milhão de habitantes, (1/20) da 
população foi infectada, em função do alto nível de contágio do sarampo. Entre os infectados, verificou-se 
que (1/10) apresentou problemas de visão. Nessa cidade, quantas pessoas apresentaram problemas de 
visão decorrentes da doença?  
a) 3.000    
b) 4.000    
c) 5.000    
d) 6.000    
e) 12.000    

  
02. Uma bactéria tem massa aproximada de 0,000005g, e seu comprimento estimado em 0,00018 mm. Os 

vírus são menores que as bactérias. Um deles tem massa aproximada de 1/3 da massa da bactéria descrita 
acima. A massa, em gramas, aproximada de uma população de 10.000 destes vírus é:  
a) 21,33 10     
b) 31,67 10     
c) 21,67 10     
d) 31,72 10     

  
03. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A 

imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de 
cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. 

 
O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um 
nanofio é  
a) 146 10     

b) 
5
96 10


     

c) 
5
96 10     

d) 46 10     
e) 456 10     

  
04. Considere as sentenças:  

I. 3 4 7(x ) x   
II. 3 4 12(x ) x  
III. 3 4 81(x ) x  
IV. 3 4 7x x x   
V. 3 4 12x x x  
VI. Para a, b e c números reais, se ab = ac, então b = c. 

 
São verdadeiras as sentenças:  
a) I, V e VI    
b) II, IV e VI    
c) III, V e VI    
d) I e V    
e) II e IV    
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05. O valor de x  na seguinte expressão 
5 4

3

0,00032 0,0256x
0,125


  é:  

a) 0,02.    
b) 0,04.    
c) 0,08.    
d) 0,16.    
e) 0,32.    

  
06. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no 

nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das 
vias respiratórias, incluindo os pulmões. 
O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 mm.  
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Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em mm, é  
a) 11,1 10     
b) 21,1 10     
c) 31,1 10     
d) 41,1 10     
e) 51,1 10     

  

07. Sabendo-se que x = 1/2  e y = -4 o valor da expressão 
y xx ( y)
x y

  


 é igual a:  

a) 3x     
b) 2y     
c) 2y     
d) 2x y     

e) x
y

    

  
08. Para que o número 64.800 se torne um cubo perfeito, devemos:   

a) multiplicá-lo por 30.    
b) dividi-lo por 60.     
c) multiplicá-lo por 90.     
d) dividi-lo por 150.     
e) multiplicá-lo por 18.    

  
09. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato 

Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 
segundos. 
Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica é  
a) 20,4318 10     
b) 14,318 10     
c) 043,18 10     
d) 1431,8 10     
e) 24.318 10     

  
10. Ao ordenar corretamente os números reais X 2 5;  Y 3 2  e Z 5 3,  obtemos  

a) X Y Z.      
b) Z Y X.      
c) Y X Z.      
d) X Z Y.      
e) Y Z X.      

 


