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01. 800 zarcs valem o mesmo do que 100 zercs. 100 zarcs equivalem a 250 zircs. Quantos zercs correspondem 

a 100 zircs?  
a) 2  
b) 5  
c) 10  
d) 25  
e) 50  

 

Resolução Questão 01: Alternativa B 
Fatos que ajudam: observe que as quantidades de zarcs podem ser descritas, proporcionalmente, por 
quantidades de zercs. Da mesma forma, as quantidades de zircs podem ser descritas por quantidades de 
zarcs. Para encontrarmos quantos zercs correspondem a 100 zircs, vamos procurar descrever esta 
quantidade de zircs por quantidades de zercs utilizando as equações que descrevem cada uma das relações 
mencionadas acima. 
Observe, inicialmente, que 800 zarcs valem o mesmo do que 100 zercs, ou seja, 

1800 zarcs 100 zercs zarcs zercs
8

    

Além disso 100 zarcs valem o mesmo que 250 zircs. 
Finalmente, para encontrar a quantidade de zercs correspondentes a 100 zircs: 

2 2 1100 zircs 100 x zarcs 100 x x zercs 5 zercs
5 5 8

    

Portanto 5 zercs correspondem a 100 zircs. 
 
02. Em uma competição de dança, os juízes dão nota aos participantes usando pontuações inteiras. A média 

das pontuações de um participante foi 5,625. Qual o menor número de juízes da competição, para que isso 
seja possível?  
a) 2  
b) 6  
c) 8  
d) 10  
e) 12  

 

Resolução Questão 02: Alternativa C 
Fatos que ajudam: uma média aritmética, que serve para descrever determinado fenômeno que desejamos 
destacar, é calculada pela razão entre os valores atribuídos juntos ao fenômeno e a quantidade de valores 
existentes. Desta forma, a nota do participante da competição de dança foi calculada pela razão entre as 
notas dadas pelos juízes juntas e o número de juízes da competição. 
Observe que a média obtida pelo participante não é um valor inteiro já que possui, além das cinco unidades, 
seis décimos, dois centésimos e cinco milésimos. Por outro lado, note que os juízes deram notas aos 
participantes da competição utilizando pontuações inteiras, ou seja, atribuindo valores sem casas decimais 
menores do que a unidade. Desta forma, as notas de todos os juízes juntas devem resultar num valor inteiro. 
Para descobrir o menor número de juízes da competição basta encontrar o menor número inteiro que 
quando multiplica a média 5,625, resulta num valor inteiro. 
Verifique que 5,625 x 8 = 45, ou seja, um número inteiro. Portanto existem pelo menos 8 juízes nesta 
competição, para que o resultado mencionado seja possível. Por fim, observe que este número de juízes da 
competição é o menor possível, pois todos os outros múltiplos do 8, quando multiplicados por 5,625, 
resultariam, também, em valores inteiros. 

 
03. Alberto, Bento e Carlos compararam suas economias no início do ano e observaram que estavam na razão 

de 1 : 2 : 3. No final do ano, verificaram que a soma total das economias continuava a mesma, mas agora 
na razão 4 : 5 : 6. O que aconteceu?  
a) Alberto e Bento gastaram dinheiro e Carlos guardou.  
b) Alberto e Carlos guardaram dinheiro e Bento gastou.  
c) Alberto guardou dinheiro, Carlos gastou e Bento não gastou nem guardou.  
d) Alberto gastou dinheiro, Carlos guardou e Bento não guardou nem gastou.  
e) Nenhuma das anteriores. 
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Resolução Questão 03: Alternativa C 
Fatos que ajudam: números, quando definidos numa razão de proporção, representam quantidades de 
partes iguais nas quais um valor total é repartido. Veja, por exemplo, quando as economias dos rapazes 
foram definidas na proporção 1:2:3, temos que cada um deles possuía, respectivamente, uma parte, duas 
partes e três partes de um total de seis partes. 
Observe que as economias dos rapazes, juntas, atingem o mesmo valor tanto no começo do ano quanto no 
final do ano. Vamos representar este valor por x. 
Note que, no início do ano, este valor em dinheiro foi repartido em 6 partes iguais, das quais Alberto 

possuía uma parte, ou seja 
x
6

, Bento possuía duas partes, ou seja 
x
3

 e Carlos possuía três partes, ou seja, 

x
2

. 

Ao final do ano o mesmo valor em dinheiro foi repartido em 15 partes iguais, das quais Alberto possuía 

quatro partes, ou seja 
4x
15

, Bento possuía cinco partes, ou seja, 
x
3

e Carlos possuía seis partes, ou seja, 

2x
5

. 

Verifique que 
x 4x
6 15
 , logo a economia de Alberto aumentou durante o ano, o que significa que ele guardou 

dinheiro. Por outro lado, a economia de Bento não se alterou. Por fim, verifique que 
x 2x
2 5
  e que a 

economia de Carlos diminuiu durante o ano, o que significa que ele gastou dinheiro. 
 
04. A hipotenusa AC  de um triângulo retângulo ABC foi dividida em 8 oito partes iguais por 7 segmentos 

paralelos a BC . Se BC 10 , qual é a soma dos comprimentos desses sete segmentos?  
a) Impossível descobrir.  
b) 35  
c) 45  
d) 50  
e) 70 

 
Resolução Questão 04: Alternativa B 
Fatos que ajudam: dadas retas paralelas cortadas por transversais, os ângulos correspondentes formados 
têm mesma medida. Triângulos semelhantes possuem ângulos correspondentes com mesma medida e 
lados correspondentes com medidas proporcionais. Por fim, num triângulo qualquer, ao traçarmos 
segmentos paralelos a um lado unindo os outros dois lados, formamos novos triângulos semelhantes ao 
original. 
Ao traçarmos, no triângulo ABC, sete segmentos paralelos à base BC, obteremos sete novos triângulos 
retângulos semelhantes ao inicial e entre si, já que os ângulos da base terão seus correspondentes em 
ABC. 
Vamos chamar de x a medida de cada um dos oito segmentos nos quais foi dividida a hipotenusa e 
1 2 3 4 5 6 7L ,L ,L ,L ,L ,L e L as medidas dos sete segmentos paralelos à base BC do triângulo ABC. 

Desta forma, podemos estabelecer a seguinte razão de semelhança: 
1L x

10 8x
  e 2L 2x

10 8x
  

Verifique que este padrão se manterá para os sete triângulos formados, devido à razão de semelhança 
entre eles. 
Portanto, temos que: 

1 2 3 4 5 6 7L L L L L L L 35        
 
05. ABCD é um quadrado. Qual o comprimento do segmento EC , sabendo que AF 4  e FB 3 ? 

 
 
a) 3,65   b) 3,70   c) 3,75   d) 3,80   e) 3,85 
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 3

Resolução Questão 05: Alternativa C 
Fatos que ajudam: um quadrado é um polígono com quatro lados de mesma medida agrupados em dois 
pares de lados paralelos e com os quatro ângulos internos retos. Dadas duas retas paralelas cortadas por 
uma transversal, os ângulos alternos internos formados têm mesma medida. Num triângulo retângulo, o 
Teorema de Pitágoras relaciona o quadrado da medida da hipotenusa com os quadrados das medidas dos 
catetos. Por fim, triângulos semelhantes possuem ângulos correspondentes com mesma medida e lados 
com medidas proporcionais. 
Observe, inicialmente, um ângulo reto no ponto F. Isto nos permite concluir que  ˆm AFB 90   e que AFB é 

um triângulo retângulo. Assim, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, para descobrir a medida do lado 
AB: 

2 2 2AB AF FB AB 5     
Logo ABCD é um quadrado cujos lados medem todos 5 unidades de comprimento. 
Por outro lado, temos que BEC também é um triângulo retângulo, já que  ˆm ECB 90  . 

Além disso, sabemos que DC e AB são segmentos paralelos pois são lados opostos do quadrado, enquanto 
EB é uma transversal a estes segmentos. Isto nos diz que os ângulos ˆABF  e ˆBEC  são alternos internos e 
possuem a mesma medida. 
Desta forma, concluímos que os triângulos ABF e BEC são semelhantes, assim as medidas de seus lados 
são proporcionais. Vamos, portanto, utilizar a seguinte relação de semelhança: 

AF FB EC 3,75
CB EC

    

 


