
 

     06/08/18 

[AE-12] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
01.Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará  

em 28 minutos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa 

em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o 
mesmo trabalho?  
                
03.Uma fabrica engarrafa 3 000 refrigerantes em 6 horas. 

Quantas horas levarão para engarrafar 4 000 refrigerantes?  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
04.Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 

minutos. Quantas horas levarão para despejar 600 litros? 
 
05.Um ônibus, a uma velocidade média de 60 km/h, fez um 

percurso em 4 horas. Quanto levará, aumentando a velocidade 
média para 80 km/h? 
 
06.Cinco marcas de pão integral apresentam as seguintes 

concentrações de fibras ( massa de fibra por massa de pão): 
• Marca A: 2 g de fibras a cada 50 g de pão; 
• Marca B: 5 g de fibras a cada 40 g de pão; 
• Marca C: 5 g de fibras a cada 100 g de pão; 
• Marca D: 6 g de fibras a cada 90 g de pão; 
• Marca E: 7 g de fibras a cada 70 g de pão. 
Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior 
concentração de fibras 

Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 25 fev. 2013. 
  

A marca a ser escolhida é 
a)A          b)B            c)C             d)D           e)E 
 

07.Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um 

balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme 
dados do quadro. 

 

Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu 
comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade 
de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se 
aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse 
período de sete meses. Nos próximos dois meses, essa 
empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima 
comprada no mês 
a)I       b)II         c)IV             d)V      e)VII 
 
08.Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos 

preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais 
vendidos é o de morango com acerola, que é preparado 

com  de polpa de morango e  de polpa de acerola.Para o 
comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual 
volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa 
R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está prevista uma 
alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo 
mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço 
do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução 
no preço da embalagem da polpa de morango. A redução, em 
real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser 
de 
a)1,20.    b)0,90.   c)0,60.   d)0,40.   e)0,30.  
 
09.Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na 

agricultura, em que uma área circular é projetada para receber 
uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma 
tubulação vertical que transmite água através de um cano 
horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais 
giram, sobre rodas, em torno do centro do pivô, também 
chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre 
move-se com velocidade constante. 
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Um pivô de três torres (T1, T2 e T3) será instalado em uma 
fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas bem 
como da base à torre T1são iguais a 50 m. O fazendeiro prtende 
ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue 
uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação 
para . 
Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e 
T3 devem ser, em metro por hora, de 
a)12, 24 e 36.               d)300, 1 200 e 2 700. 
b)6, 12 e 18.                 e)600, 2 400 e 5 400. 
c)2, 4 e 6. 
 
10. O LIRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por 

Aedes aegypti, consiste num mapeamento da infestação do 
mosquito Aedes aegypti. O LIRAa é dado pelo percentual do 
número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos 
de uma região em avaliação. O serviço de vigilância sanitária de 
um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o 
LIRAade cinco bairros que apresentaram o maior índice de 
infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro 
foram: 
I. 14 imóveis com focos de mosquito em 400 imóveis no bairro; 
II. 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro; 
III. 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis no bairro; 
IV. 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis no bairro; 
V. 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro. 
O setor de dedetização do munícipio definiu que o 
direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que 
apresentou o maior índice do LIRAa. 

 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015. 
 

As ações de controle iniciarão pelo bairro 
a)I        b)II           c)III            d)IV         e)V 
 

11.Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos, 

com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos 
terrenos visitado já está demarcado embora não tenha um 
formato convencional (como se observa na figura B),  agradou 

ao filho mais velho, e por isso, foi comprado. O filho mais novo 
possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, 
mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular (como 
mostrado na Figura A) cujo comprimento seja 7 m maior do que 
a largura. 

 
Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar 
um terreno retangular cujas medidas, em metro, do comprimento 
e da largura sejam iguais, respectivamente, a 
a)7,5 e 14,5.       c)9,3 e 16,3.            e)13,5 e 20,5. 
b)9,0 e 16,0.       d)10,0 e 17,0. 
 

12.No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 L de 

combustível, e o rendimento médio deste carro na estrada é de 
15 km/L de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km o 
motorista observou que o marcador de combustível estava 
exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do 
medidor, conforme a figura a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 

Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a 
chegada a seu destino, cinco postos de abastecimento de 
combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 
570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância, em 
quilômetro, que poderá percorrer até ser necessário reabastecer 
o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada. 
a570        b)500        c)450        d)187      e)150 
 
13.Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um 

guarda-roupa nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de 
largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o 
projetista, com o desenho elaborado na escala 1 : 8, entra em 
contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento 
da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia 
na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, 
configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 
20%.  A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso 
para a apresentação serão, respectivamente, 
a)22,00 cm, 12,00 cm e 5,00 cm. 
b)27,50 cm, 15,00 cm e 6,25 cm. 
c) 34,37 cm, 18,75 cm e 7,81 cm. 
d)35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm. 
e)44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm. 
 
14.Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias 

brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. 
Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, 
o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos 
caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na 
capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do 
veículo, causas frequentes de acidentes. 
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência 
adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu 
caminhão pode carregar no máximo 1500 telhas ou 1200 tijolos. 
Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, 
quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga 
de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? 
a) 300 tijolos     c) 400 tijolos           e) 600 tijolos 
b) 360 tijolos    d) 480 tijolos                  
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