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ÁLGEBRA 

 

1)  Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as 

atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três as alternativas possíveis e 500 internautas 

responderam à enquete, como mostra o gráfico:  

 

 
Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam NÃO à enquete? 

 

2) Sabendo que, em 2012, a população do Estado de São Paulo era de 41 901 000 habitantes e que, 

aproximadamente, 44% tinham plano de saúde, determine, por meio de cálculo de porcentagens, quantas pessoas 

tinham plano de saúde nesse Estado. 

 

3)  Escreva três números compreendidos entre: 

a) 0 e 1. 

b) 3,14 e 3,15 

c) 9 e 9,01 

d) 87,77 e 87,78. 

 

4) Calcule: 

a) 13,3x10= 

b) 123x1000= 

c) 14,56:100= 

d) 1,2:100= 

e) 0,4:1000= 

 

5) Calcule as porcentagens 

a) 20% de 400 

b) 18% de 2500 

c) 70% de 450 

d) 3% de 100000 

e) 27% de 4900 

 

6) Determine o todo nos casos abaixo. 

a) 130 reais representam 20% de quantos reais 

b) 16 alunos representam 80% de quantos alunos. 

c) 40 pessoas representam 20% de quantas pessoas 

d) 750 reais representam 75% de quantos reais. 

 

7) Efetue os cálculos. 

a) Em uma adição uma das parcelas é igual a 530 e a soma é igual a 765, calcule o valor da outra parcela. 

b) Em uma subtração o minuendo vale 456 e o subtraendo 213, calcule o resto. 

c) Em uma subtração o subtraendo vale 145 e o resto é 125, calcule o minuendo. 

d) Em uma subtração o minuendo vale 12389 e o resto é 234, calcule o subtraendo. 

 

 

 

 

 



GEOMETRIA 

 

1) Construa os ângulos de: 

a) 45°    b) 75°    c) 15º 

 

 

 

 

2) Encontre o valor do ângulo que se pede: 

 
3) A figura abaixo representa um trecho do mapa de um bairro. Se a praça central tem a forma de um 

retângulo, então a rua T é paralela à rua? 

 
 

 

4) Encontre o valor do ângulo desconhecido representado pela letra “x”. 

 
 

5) Assinale a alternativa correta para cada item a seguir: 

 



 
 

6) A prefeitura de uma cidade pretende construir duas linhas de metrô para incentivar os seus moradores a 

deixar seus carros em casa e utilizar o transporte coletivo. Para definir o trajeto de cada linha, ambas retas, os 

engenheiros fizeram um estudo usando o sistema de coordenadas abaixo, cujas marcações são dadas em 

quilômetros. 

 
Ao final do estudo, eles definiram as coordenadas do ponto inicial e do ponto final de cada linha, dadas a seguir.  

Linha A  Ponto inicial: (5; 5) / Ponto final: (45; 25) 

 Linha B  Ponto inicial: (50; 5) / Ponto final: (10; 15)  

 

a) Considerando o ponto inicial e o ponto final dados, represente as duas linhas de metrô no sistema de 

coordenadas fornecido. Use sua régua e não se esqueça de identificar cada linha. 

 

b) A linha A passa por um ponto de coordenadas (35; ). Qual é o número representado pelo símbolo 

?  

 



 

c) A linha B passa por um ponto de coordenadas (; 10). Qual é o número representado pelo símbolo ? 

 

d) No ponto onde as duas linhas se cruzam, será construída a Estação Central. Quais as coordenadas desse 

ponto? Explique como pensou. 

 

 

 

 

7) Construa um plano cartesiano e coloque no gráfico os seguintes pontos: 

A(3;2)                      G(4;1)                        C(2;2)                   D(1;5)                       M(5,2) 

 


