
  

 

 

 

 

 

 
 

Data: 19/03/18 

 

MONITORA: ANDHRESSA TOCASHIKI 
 

 
MATEMÁTICA 

 
01.Escreva simplificadamente:: 

a)  

 

b)  
 

02. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em dois 

candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência: 
a) venceu A, com 120 votos.                        d) venceu B, com 140 votos. 
b) venceu A, com 140 votos.                        e) venceu B, com 180 votos. 
c) A e B empataram em primeiro lugar 
 

03.Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. 
Quantos não gostam de nenhum dos dois sabores? 
a) 0                   
b) 10                   
c) 20                
d) 30            
e) 40 
 

04.Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a 
primeira e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? 
a) 40                  
b) 10                   
c) nenhum               
d) 8            
e) 5 
  

05.Supõe-se que em uma pesquisa envolvendo 660 pessoas, cujo objetivo era verificar o que elas estão lendo, obtiveram-se os 
seguintes resultados: 100 pessoas lêem somente revistas, 300 pessoas lêem somente livros e 150 pessoas lêem somente jornais. 
Supõe-se ainda que, dessas 660 pessoas, 80 lêem livros e revistas, 50 lêem jornais e revistas, 60 lêem livros e jornais e 40 lêem 
revistas, jornais e livros. 
 

Em relação ao resultado dessa pesquisa, são feitas as seguintes afirmações: 
I - Apenas 40 pessoas lêem pelo menos um dos três meios de comunicação citados. 
II - Quarenta pessoas lêem somente revistas e livros, e não lêem jornais. 
III - Apenas 440 pessoas lêem revistas ou livros. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.                 d) Somente a afirmativa II é verdadeira         
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.                  e) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.               
 

06.Em um triângulo equilátero, ABC foi desenhada com altura relativa à base AB medindo 12 cm. Sabendo que a medida da base do 
triângulo é 10 cm, determine a área desse triângulo. 
a)120                 
b)12                 
c)60                
d)30 

 

07 Uma escada medindo 4 metros tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro, e a outra extremidade dista 2,4 m da 
base do muro. A altura desse muro é: 
a) 2,3m            
b) 3,0m                
c) 3,2m           
d) 3,8m 
 



  

GEOGRAFIA 
 
01.Qual o nome do mar que separa a Europa da África? 

a)Mar Mediterrâneo 
b) Mar Negro 
c) Mar do Norte 
d) Mar Cáspio 
 
02. No relevo europeu, distinguem-se três unidades: 

a) Planaltos antigos e maciços recentes  
b) Depressões ao centro, planícies litorâneas 
c) Cordilheiras antigas, planícies litorâneas e depressões  
d) Maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes 
  
03.São as potências econômicas da Europa, exceto: 

a) Alemanha 
b) França 
c) Reino Unido 
d) Noruega 
 
 

 
 
RESOLUÇÃO: 


