
 

 

 
TM04 - ANTHONY - MATEMÁTICA - 9º ANO 

 
01. O número de empresas de jogos no Brasil vem crescendo e mais que dobrou nos últimos quatro anos. O 

gráfico a seguir compara a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas, por região, em 2014 e 
2018. 

 

 
 

Suponha que a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas na Região Norte em 2018 não tenha 
aparecido no gráfico por erro de diagramação.  
Essa quantidade é igual a  
a) 7    
b) 8    
c) 9    
d) 10 
e) 11    

 
02. O gráfico abaixo mostra o resultado da apuração dos votos do segundo turno de uma eleição entre os 

candidatos A e B. Sabendo que votos válidos são os votos dados a cada candidato, não sendo computados 
os votos brancos e nulos, qual alternativa melhor representa a situação dos candidatos A e B? 

 

 
 
 
 
 

a)            b)     
 



 
 

 
2

c)             d)     
 
 

e)     
  
 
03. Considerando as informações do gráfico abaixo, de 2010 a 2014 o número de turistas que chegaram ao 

Brasil cresceu ano após ano. Por exemplo, em 2010 chegaram 5,2  milhões de turistas ao Brasil e em 2011 
5,4  milhões de turistas. Um aumento de 200  mil chegadas de turistas no Brasil. 

 

 
 

O aumento percentual de turistas que chegaram ao Brasil em 2014, comparado com o ano anterior, foi de 
aproximadamente:  
a) 10,3%    
b) 12,5%    
c) 9,1%    
d) 13,2%    
e) 68,7% 

   
04. A matriz abaixo apresenta a distribuição das matrículas, por níveis, nas escolas de Porto Alegre. 
 

Nível Matrículas 
Pré-escolar 25.007  

Fundamental 159.162  
Médio 45.255  

FONTE: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015 
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Se esses dados forem organizados em um gráfico de setores, o ângulo central correspondente ao nível 
Fundamental será de, aproximadamente, 
a) 150º    
b) 180º    
c) 200º    
d) 230º    
e) 250º    

 
05. Em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva de um número. 

Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior?  
a) 345    
b) 921    
c) 2438    
d) 8112    

  
06. O algarismo das unidades de 99 449 4  é  

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

  
07. O algarismo das unidades de 910 é  

a) 0.    
b) 1.    
c) 3.    
d) 6.    
e) 9.    

  
08. Considere que: 
 

- a distância média da Terra à Lua é de cerca de 400 000 km; e 
- a distância média da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. 

 
Com base nessas informações, em relação à Terra, o Sol está N vezes mais longe do que a Lua. O valor de 
N é  
a) 450.    
b) 425.    
c) 400.    
d) 375.    
e) 350.    

  
09. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. 

Esse número de bactérias pode ser escrito como  
a) 109    
b) 1010    
c) 1011    
d) 1012    
e) 1013    
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10. Assinale a alternativa errada:  
a) – 32 = – 9.    
b) – 23 = – 8.    
c) 24 = 42 = 16, logo, é verdade que 23 = 32.    
d) (3 + 4)2 = 49.    
e) (8 – 3)3 = 125.    

  
11. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada duas horas. Sabendo-se que, no início de uma 

experiência, há 500 bactérias, quantas haverá depois de 6 horas?  
a) 1500.    
b) 2000.    
c) 3500.    
d) 4000.    
e) 4500.    

 

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

  


 é igual a:  

a) x3    
b) y-2    
c) 2y    
d) x2.y    
e) x/y    

 
13. Escreva os números a seguir em notação científica: 

a) 12.000.000 
b) 6.874.000.000.000 
c) 8.007.000.000.000.000 

 
14. Escreva os números a seguir em notação científica: 

a) 0,0000000000007 
b) 0,0000000000004875 
c) 0,000000000040003 

 
15. Escreva as notações científicas em sua forma decimal. 

a) 3,45 x 1012 
b) 1,007 x 105 
a) 6,4005 x 108 

 
15. Escreva as notações científicas em sua forma decimal. 

a) 4,5 x 10-9 
b) 1,0007 x 10-6 
c) 9,0406 x 10-10 

 

16. O valor da expressão numérica 
2 1

2 1
(1,25) 4 5

(0,999...) 2( 10)

 



 
 

 é igual a  

a) 3/5    
b) 4/5    
c) 6/5    
d) 7/5 
e) 12/13    

  
17. Os planetas do sistema solar, do qual nosso planeta Terra faz parte, realizam órbitas em torno do sol, 

mantendo determinada distância, conforme mostra a figura a seguir. 
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O valor, em metros, da distância da Terra ao Sol em potência é  
 
a) 14,96 x 10-11    
b) 1,496 x 1010      
c) 14,96 x 10-10    
d) 1,496 x 1011    
e) 14,96 x 1011    
 

18.   O valor da expressão 
2 3

2
2 2

2

   é igual a  

a) 
5

4
1 2 .

2
     

b) 32 .     
c) 52 .     
 


