
 
  

   Semana  Zero   

 

 

 

 

 
 

 

01. Simplifique a expressão: 3 5 4(2  . 2 ) +
3

5

2

4
 

02. Determine o valor de 
2  2

3



 . 

03. Qual é o valor de 

1

38

27



 
 
 

. 

04. Um lago possui uma população de algas, em sua superfície, 

que dobra sua área de ocupação a cada dia. No dia 30 de março, 
as algas ocuparam exatamente toda a superfície do lago. 
Calcule em qual dia o lago possuía metade da área ocupada.  
 

05. Se 
3x 65 8  , então 

x5
 valerá: 

a) 1

40
               b) 1

30
             c) 

1

10
             d) 1

50
               e) 1

20
  

 

06. Determine o valor da expressão: 13 7 2 4   . 

 

07. O valor da expressão 5 5  . 5 5   é igual a: 

a) 0                       b) 5           c) 5 5           d) 2 5           e) 20   
 

08. Simplificando a expressão 6 39.10 . 0,0049. 2,5.10

vamos obter: 
a) 105          b) 10,5          c) 1,05          d) 0,105          e) 0,0105 
 

09. Medi o comprimento de um terreno e achei 18 passos e 2 

pés. Verifiquei, depois, que o comprimento de meu passo vale 
56 cm e o de meu pé 25 cm. Qual o comprimento do terreno em 
metros? 
 

10. Um avião consome 23 litros de gasolina por minuto de voo. 

Sabendo-se: 
I. Sua velocidade de cruzeiro é de 450 km/h; 
II. A gasolina pesa 0,7 kg por litro; 
III. O avião deve transportar 60% a mais do que a gasolina 
necessária; 
Determinar quantas toneladas de gasolina deve transportar esse 
avião para fazer uma viagem de 1125 km. 
 

11. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de agua 

maior do que a habitual. Por recomendação medica, antes do 
horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de agua 
de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que 
antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado 
comprar agua e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: 
Garrafa I: 0,15 litros   Garrafa III: 0,75 litros Garrafa V: 3,00 litros. 
Garrafa II: 0,30 litros Garrafa IV: 1,50 litros 
A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, 
procurando atender a recomendação medica e, ainda, de modo 
a consumir todo o liquido das duas garrafas antes do exame. 
Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? 
a) I                      b) II              c) III                d) IV               e) V 
 

12. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, 

devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na 
Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. Cinco 

dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu 
acima de 6 000 metros estava liberado, com exceção do espaço 
aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31 
mil pés estavam liberados. Considere que 1m equivale a 
aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença, em pés, entre as 
altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente 
europeu cinco dias após o início do caos? 
a) 3390 pés                         c) 11200 pés                e) 50 800 pés. 
b) 9390 pés                        d) 19800 pés   
 

13. Uma escada rolante liga dois pavimentos de uma loja. A 

altura entre os pavimentos é 4 m e a escada rolante tem 
inclinação de 45° em relação à horizontal. 

 
A escada rolante tem comprimento aproximadamente igual a 
a) 7,2 m          b) 6,9 m         c) 6,0 m          d) 5,7 m        e) 4,8 m 
 

14. Você sabia que a espessura média de uma fibra nervosa do 

nosso corpo, responsável por transmitir sensações como a do 
tato, é de 0,000008 m.  De acordo com a afirmação dada, o 
número que representa essa espessura é:  
a) 8. 10-8 m                           c) 8. 10-6 m                    e) 8. 10-4 m 
b) 8. 10-7 m                           d) 8. 10-5 m           
 

15. O supermercado @S.A tem um estacionamento retangular 

de 20 m por 10 m: 

 
O gerente quer aumentar x metros no comprimento e x metros 
na largura para que a área do novo estacionamento seja 600 m. 
Então, o valor de x, em metros, é igual a: 
a) 5                      b) 12                 c) 15                   d) 20      e) 10 
 

16. A planta de um projeto agrícola, na escala de 1:10000, tem 

a forma e as dimensões indicadas na figura abaixo. Sabendo-se 
que 1 hectare corresponde a área de um quadrado de lado igual 
a 100 metros, podemos afirmar que a área ocupada por esse 
projeto agrícola é de: 

 
a) 120 há           b) 140 há        c) 140 há    d) 250 há    e) 320 há 
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