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1. Assine na capa, no espaço reservado para isso. 
2. Veri�que se este Caderno contém 40 questões de 

múltipla escolha. 
3. Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição 

grá�ca que impeça a leitura, solicite imediatamente ao 
Fiscal que o substitua. 

4. Cada questão apresenta cinco opções de resposta, das 
quais apenas uma é correta. 

5. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, 
não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6. Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno 
para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

7. Os rascunhos e as marcações que você �zer neste 
Caderno não serão considerados para efeito de 
avaliação. 

8. Você dispõe de, no máximo, três horas e meia para 
responder às questões e preencher a Folha de 
Respostas. 

9. Antes de retirar-se de�nitivamente da sala, devolva 
ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno 

Instruções
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QUESTÃO 01
O espaço de armazenamento de dados em um disco rígido de um computador é medido em 
bits e convertido da seguinte forma:

1 Byte = 8 bits
1 kiloByte ( Kb ) = 1.024 Bytes
1 megaByte (Mb) = 1.024 Kb = 1.048.576 Bytes
1 gigaByte (Gb) = 1.024 Mb = 1.073.741.824 Bytes

Dentre os discos rígidos abaixo, indique aquele que tem o menor espaço disponível em que 
caiba um arquivo de 4.938.427.200 Bytes:

A Disco 1 – 470 Mb disponíveis.
B Disco 2 – 3 Gb disponíveis.
C Disco 3 – 150 Kb disponíveis.

D Disco 4 – 5 Gb disponíveis.
E Disco 5 – 8.2 Gb disponíveis.

QUESTÃO 02
Um computador possui vários dispositivos de entrada e saída de dados. Dentre os dispositi-
vos de entrada, podemos citar:

A Monitor, teclado e câmera.
B Mouse, teclado, monitor e  

caixa de som.

C Teclado, mouse e monitor.
D Caixa de som, monitor e mouse.
E Mouse, teclado e câmera.

QUESTÃO 03
A figura abaixo tem sido reproduzida na Internet com o seguinte título: “as tecnologias têm 
nos deixado anti-sociais”. Marque a alternativa que melhor representa a mensagem passada 
pela figura sob este título, considerando o contexto atual de uso de dispositivos móveis.

A As críticas atuais ao uso de dispositivos móveis (como smartphones e tablets), que 
levariam as pessoas ao isolamento, são exageradas, pois não é de hoje que as pessoas 
se isolam recorrendo a produtos da tecnologia disponíveis.

B Apesar das críticas ao uso constante dos dispositivos móveis, a situação na época do 
jornal em papel era muito pior.

C Por causa de situações como a ilustrada na figura, o jornal em papel foi gradualmente 
substituído por outras mídias para leitura.

D Seria uma boa alternativa voltar aos tempos em que as pessoas liam jornal em papel 
nos seus deslocamentos diários.

E O jornal em papel, como suporte de leitura mais popular anos atrás, não poderia ser 
comparado de forma nenhuma aos dispositivos móveis atuais em relação ao efeito de 
isolar as pessoas.
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QUESTÃO 04
Considerando a imagem abaixo, atribua verdadeiro (V) ou falso (F) para cada alternativa e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(     ) A imagem é um exemplo de “spam”, mensagem normalmente publicitária que fre-
quentemente faz uso de informações duvidosas.

(     ) Uma das características da mensagem spam é ser enviada por e-mail ou apresentada 
a um usuário que navega na web sem a sua solicitação ou consentimento.

(     ) Uma mensagem spam também pode conter vírus de computador, embutidos em links 
como o “clique aqui” da imagem acima.

(     ) Frequentemente, uma mensagem spam procura convencer o usuário a lê-la ou aces-
sar seus links anunciando um prêmio ou grande benefício.

(     ) A experiência em navegar na Internet ajuda os usuários a reconhecer mensagens 
spam, e bloqueá-las ou ignorá-las.

A V F F V F B F V V F F C V V V V V D V F F V V E F V V V F

QUESTÃO 05
O uso constante e crescente de tecnologias da informação e comunicação demanda atenção 
ao informar dados pessoais. Assim, assinale a alternativa que descreve as melhores maneiras 
de evitar o vazamento de informações pessoais:

I) Fornecer a senha do seu e-mail para que outra pessoa possa acessar.

II) Efetuar o logout de todas as contas utilizadas em computadores públicos (e-mail, redes 
sociais, etc.).

III) Sempre manter programas de antivírus e firewall habilitados e monitorando o seu com-
putador.

IV) Criar senhas fortes para cada plataforma utilizada.

V) Clicar em links de todos os e-mails que chegam até você.

A I e III estão corretas.
B II, III e IV estão corretas.
C II, III e V estão corretas.

D II e V estão corretas.
E III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 06
Ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares, sendo portanto 
um termo utilizado para transmitir a ideia da onipresença. Este termo tem sido empregado na 
área da computação devido à quantidade de itens tecnológicos (celular, tablet, notebook, etc) 
espalhados nos ambientes físicos em que vivemos, sendo constantemente utilizados pelas 
pessoas. Com base nesta informação, assinale a alternativa correta:

>> Continua na próxima página

>> Continua na próxima página
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A Celulares e tablets, apesar de terem contribuído muito para a ubiquidade tecnológica 
no mundo, não podem ser considerados peças fundamentais para este conceito, já que 
desktops e notebooks estão no mercado há mais tempo.

B Os principais responsáveis pela ubiquidade tecnológica são os fabricantes de celulares, 
por lançarem um novo modelo a cada semestre ou menos.

C O conceito de ubiquidade não pode ser aplicado a celulares e tablets porque eles não 
são tão avançados quanto os notebooks e os atuais ultrabooks.

D É fácil perceber a ubiquidade tecnológica no cotidiano, pois em quase todos os lugares 
que frequentamos, vemos pessoas usando celulares, notebooks ou tablets.

E A tecnologia dos meios de transporte tem avançado muito, diminuindo o tempo 
para nos deslocarmos de um lugar ao outro, o que constitui mais um exemplo de 
ubiquidade tecnológica por prover a sensação de podermos estar em todos os lugares 
a qualquer instante.

QUESTÃO 07
Cada dia mais presente em ações de marketing, os QR Codes – códigos “quick 
response” que significa resposta rápida - (veja exemplo na figura ao lado) ainda 
se parecem mais com um enigma do que com um meio de transmitir rapidamen-
te informações a dispositivos móveis.

(Fonte: http://www.g1.com.br/tecnologia)

Sobre essa tecnologia, assinale a alternativa que não apresenta uma descrição correta acerca 
do seu uso e de sua funcionalidade.

A Essa codificação pode ser escaneada por qualquer tipo de aparelho celular, através da 
fácil leitura de códigos de barras em 3D, comum nos celulares.

B Esse dispositivo, após decodificação, passa a ser um trecho de texto ou link que irá 
redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site.

C Esse tipo de codificação permite o armazenamento de uma quantidade significativa de 
caracteres, por exemplo, mais de 7 mil numéricos, mais de  
4 mil alfanuméricos e cerca de 3 mil binários.

D A codificação dos QR Codes está sendo utilizada em muitas revistas, muitos jornais, 
em campanhas publicitárias e até em games para divulgação de mensagens e dicas do 
jogo.

E Os QR Codes são utilizados para adicionar dados a telefones celulares através da 
câmera fotográfica.

QUESTÃO 08
A tecnologia 5G é a próxima geração de rede de internet móvel. Naturalmente, ela oferece 
mais velocidade e cobertura para navegação na internet, porém, a expectativa é que sua 
implantação integral seja um avanço importante em diversos outros segmentos da sociedade. 
A proposta é tornar tudo conectado, como celulares, carros, geladeira, máquinas de lavar e 
câmeras de segurança, entre outros eletrônicos.

Neste contexto, marque a opção correta sobre a tecnologia 5G:

A A adoção do 5g tornará os meios de transmissão guiados (como a fibra óptica) 
obsoletos e desnecessários.

B Para fazer uso dos benefícios do 5G é necessário que o usuário tenha um aparelho 
compatível com essa tecnologia.

C Existem indícios científicos de que a radiação gerada por antenas de rádio 5G é 
extremamente nociva à saúde humana e animal.

>> Continua na próxima página
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D Sendo menos seguro que seu antecessor, os protocolos adotados na tecnologia 5G 
permitem que provedores de serviço espionem e rastreiem os dados trafegados em 
sua infraestrutura. 

E Apesar de oferecer velocidades mais elevadas, existe resistência na adoção da 
tecnologia 5G pelo fato de ter um desempenho muito inferior ao 4G no âmbito da 
latência (atraso) na propagação dos dados.

QUESTÃO 09
Em relação à charge, marque a alternativa que mais se aproxima da mensagem que se quis 
transmitir:

A O ícone de disquete deixou de ser comum 
para a funcionalidade de salvar, e por isso as 
crianças de hoje em dia não o conhecem.

B As crianças de hoje em dia não usam 
disquetes por serem mais difíceis de 
manipular do que os chamados “pen drive”, 
por isso não conhecem o dispositivo.

C A charge é antiga, de um tempo em que o 
disquete era usado para gravar arquivos, mas 
nos dias atuais ela não faz mais sentido.

D A charge mostra que as crianças têm muita 
dificuldade de compreender como salvar um 
arquivo no computador por nunca terem 
usado um disquete.

E As crianças de hoje em dia associam o ícone 
de disquete exclusivamente à opção de 
salvar, sem saber que ele representa um 
antigo dispositivo para gravação de mídia.

QUESTÃO 10
Leia a tirinha abaixo e, a partir dela, analise as sentenças a seguir:

(Quino. Toda Mafalda. São Paulo, Martins Fontes, 2000.)
Está correto o que se afirma apenas em:

I. Ao ser irônica, a garota revela uma posição imparcial em relação aos interesses  
do pai.
II. A garota critica o pai, mas respeita a importância que ele dá ao futebol, o que pode 
ser comprovado quando ela sai do ambiente.
III. A garota acredita que há assuntos mais importantes do que futebol e que mere-
cem nossa atenção.

>> Continua na próxima página
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A Apenas a afirmativa I está correta.
B Apenas a afirmativa II está correta.
C Apenas a afirmativa III está correta.
D Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 11
Fabiano está fazendo um experimento no laborató-
rio de Física de sua escola. Neste experimento, três 
corpos (A, B e C) aceleram a partir do repouso durante 
dois, quatro e dez segundos respectivamente. A partir 
dessas informações, Fabiano montou um gráfico da 
velocidade de cada partícula em função do tempo de 
aceleração, apresentado a seguir.

Podemos afirmar que a razão entre a maior e a menor 
aceleração média do experimento vale:

A 2
B 3

C 5
D 10

E 30

QEUSTÃO 12
Um grupo de 300 pessoas deve ser vacinado contra gripe e COVID-19. Sabendo-se que a 
quantidade de pessoas que receberam previamente a vacina de gripe é o triplo da quantida-
de de pessoas que receberam previamente a vacina de COVID-19, que 45 pessoas já haviam 
recebido as duas vacinas e que apenas 25 não haviam recebido nenhuma delas, é correto 
afirmar que a quantidade de pessoas que já haviam recebido apenas a vacina de COVID-19 é:

A Inferior a 10.
B Superior a 10 e inferior a 20.
C Superior a 20 e inferior a 30.

D Superior a 30 e inferior a 40.
E Superior a 40.

QUESTÃO 13
A tabela apresenta as cinco seleções de 
futebol feminino mais bem classificadas 
no ano de 2010, segundo a FIFA. Cada 
X na tabela significa que a seleção na 
linha correspondente está mais bem 
classificada do que a seleção na coluna 
correspondente; por exemplo, a Alema-
nha está mais bem classificada do que 
o Brasil. Qual é a seleção que ocupa a 
quarta posição?

A Alemanha
B Brasil
C EUA
D Japão
E Suécia
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QUESTÃO 14
Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem domés-
tica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. 
Como o monitoramento constante dessas águas demanda aparelhos caros e testes demora-
dos, cientistas têm se utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em gaiolas 
dentro da água, podendo ser observados periodicamente.

Para testar a resistência de três espécies de peixes, cientistas separaram dois grupos de cada 
espécie, cada um com cem peixes, totalizando seis grupos. Foi, então, adicionada a mesma 
quantidade de poluentes de origem doméstica e industrial, em separado. Durante o período 
de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Os resultados 
são apresentados abaixo.

Fonte: Adaptado da Prova ENEM – 2005 <http://tinyurl.com/pqdkx4z>.

Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe mais indicada para ser utilizada como detectora 
de poluição, a fim de que sejam tomadas providências imediatas, seria:

A A espécie I, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a 
contaminação.

B A espécie II, pois sendo a mais resistente, haveria mais tempo para testes.

C A espécie III, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e 
industrial, propicia estudos posteriores.

D As espécies I e III juntas, pois tendo resistência semelhante em relação à poluição 
permitem comparar resultados.

E As espécies II e III juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, propiciam um 
rápido alerta.
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QUESTÃO 15
Moradores de três cidades, aqui chamadas de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de 
poluição que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo, estão representadas 
as porcentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental.

Fonte: Adaptado do Calcule Mais <http://tinyurl.com/ogf2ue5>.

Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate 
à poluição em cada uma delas seria, respectivamente:

A Manejo de lixo, Esgotamento sanitário, Controle emissão de gases.
B Controle de despejo industrial, Manejo de lixo, Controle emissão de gases.
C Manejo de lixo, Esgotamento sanitário, Controle de despejo industrial.
D Controle de emissão de gases, Controle de despejo industrial, Esgotamento sanitário.
E Controle de despejo industrial, Manejo de lixo, Esgotamento sanitário.

QUESTÃO 16
Usuários da Internet com 18 anos 
de idade ou mais foram entrevis-
tados sobre a utilização de 4 redes 
sociais. Eles foram divididos em gru-
pos de faixa etária e a porcentagem 
de utilização de cada rede social 
dentro de cada grupo pode ser vista 
na tabela a seguir. Sabe-se ainda 
que as porcentagens de usuários 
da Internet com 18 anos de idade 
ou mais estão divididas conforme o 
gráfico abaixo:

Entre os usuários da Internet com 
18 anos de idade ou mais, qual é a 
porcentagem daqueles que têm 55 
anos ou mais e que usam o Linke-
din?

A 32% + 20%
B 32% − 20% 
C 32% × 20% 
D 32% ÷ 20% 
E Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 17
Ivan possui um pendrive para 
arquivar suas músicas e suas fotos. 
Seu pendrive tem uma capacidade 
de 1000MB. O diagrama abaixo, à 
esquerda, apresenta a ocupação 
atual do espaço de seu pendrive. 
Ivan deseja transferir um álbum de 
fotos de 350 MB para seu pen-
drive, porém o espaço livre não é 
suficiente. Ele não quer apagar as 
fotos, mas ele gostaria de apagar, 
no máximo, dois álbuns de música. 
A tabela abaixo mostra o tamanho 
dos álbuns de música arquivadas 
no pendrive de Ivan.

Ivan deverá apagar os seguintes 
álbuns:

A 7 e 8.
B 2 e 8.
C 1, 2, 8 e 4.
D Alternativas [a] ou [b] são igualmente possíveis.
E Nenhuma das alternativas satisfaz às condições do problema.

QUESTÃO 18
Essa questão é continuação da questão anterior: durante as semanas seguintes, Ivan deletou 
algumas fotos e músicas, mas também adicionou novos arquivos de fotos e de música. O qua-
dro abaixo indica a nova ocupação do espaço em seu pendrive:

Música 550 MB
Fotos 338 MB
Espaço livre 112 MB

Seu irmão lhe dá um pendrive novo totalmente vazio, com capacidade de 2000MB. Ivan trans-
fere o conteúdo de seu antigo pendrive para o pendrive novo.

Qual dos seguintes diagramas representa a ocupação do espaço do novo pendrive?

E Nenhuma das alternativas anteriores.

Disponível em: <Fonte: http://tinyurl.com/zwq9s4u.  Exames PISA 2012 -  
Matemática e Compreensão de Informações>. Acesso em 1 de setembro de 2016.
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QUESTÃO 19
Ao navegar, um petroleiro choca-se com um arrecife, 
abrindo um buraco nos tanques de armazenagem de 
óleo. O petroleiro se encontrava a aproximadamen-
te 65 km da costa. Alguns dias mais tarde, o óleo se 
espalhou como mostra o mapa abaixo.

Usando a escala do mapa estabeleça a melhor indi-
cação de área aproximada da mancha de óleo em 
quilômetros quadrados (km2).

A Entre 2200 e 3300 km2.
B Entre 3500 e 4500 km2.
C Próximo de 130 km2.
D Próximo de 1000 km2.
E Entre 100 e 200 km2.

Disponível em: <Fonte: http://tinyurl.com/zwq9s4u. MODIFICADO de Ex-

ames PISA 2012 - Matemática e Compreensão de Informaçõe>. Acesso 

em 1 de setembro de 2016.

QUESTÃO 20
Escolha a alternativa que melhor explica a citação na imagem.

A Na rede social Facebook, as pessoas 
tomam precauções antes de escrever o 
que elas pensam, pois aquilo pode se 
espalhar para muita gente.

B A rede social Facebook permite que se 
saiba tudo que as pessoas pensam.

C Na rede social Facebook, as pessoas 
sentem maior liberdade para dar 
opiniões sem fazer um julgamento 
pessoal sobre o que estão escrevendo 
e isso acaba causando decepções entre 
conhecidos.

D A rede social Facebook torna difícil 
saber o que as pessoas pensam.

E A rede social Facebook diminui a 
curiosidade das pessoas por permitir 
que se saiba o que elas pensam muito 
mais facilmente.

QUESTÃO 21
Existe uma relação entre as sequências de letras representadas abaixo. Com base nas infor-
mações apresentadas, qual deve ser a quarta letra da sequência 2?

(M, L, J, G)             (G, F, D,  )

Sequência 1              Sequência 2

A E B D C C D B E A
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QUESTÃO 22
A balança da figura abaixo está em equilíbrio com bolas e saquinhos de areia em cada um de 
seus pratos. As bolas têm todas o mesmo peso, e os saquinhos também, mas o peso de uma 
bola é diferente do peso de um saquinho. O peso de um saquinho de areia é igual ao peso de 
quantas bolas?

A É impossível responder porque não foi fornecido nenhum número neste problema.
B Aos cinco saquinhos de um prato correspondem quatro bolas, e aos dois saquinhos de 

outro correspondem a dez bolas.
C O problema está incorreto, pois para a balança estar em equilíbrio seria necessário o 

mesmo número de bolas e saquinhos em cada prato.
D O peso de um saquinho corresponde ao peso de duas bolas.
E Alternativas (a) e (c) são corretas.

QUESTÃO 23
Em Quixajuba choveu em 10 manhãs e em 17 tardes 
do mês de janeiro de 2010. Não choveu em 12 dias. 
Em quantos dias choveu apenas pela manhã?

A 1
B 2
C 3
D 4
E 5

 
OBMEP - 2010. Endereço de acesso: http://www.obmep.org.br/provas.htm

QUESTÃO 24
Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens; quando tiveres 
a idade que eu tenho, a soma de nossas idades será 54 anos.

Quais são a minha e a tua idade atuais?

A 24 anos e 18 anos.
B 27 anos e 27 anos.
C 36 anos e 18 anos.
D 30 anos e 24 anos.
E 24 anos e 8 anos.
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QUESTÃO 25
Um homem gastou tudo o que tinha no bolso em três lojas. Em cada uma gastou R$ 1,00 a 
mais do que a metade que tinha ao entrar.

Quanto ele tinha ao entrar na primeira loja?

A 6 reais. B 20 reais. C 16 reais. D 14 reais. E 21 reais.

QUESTÃO 26
Ana está observando o pedreiro que assenta azulejos quadrados 
decorados na cozinha de sua casa. Um destes azulejos está repre-
sentado na figura a seguir.

Partindo desta figura, para facilitar a montagem de um mosaico 
na cozinha, Ana deu a seguinte sugestão ao pedreiro: Realize 
nesse azulejo uma simetria de reflexão em relação ao lado BC e, 
em seguida, uma rotação de 90o no sentido horário, pelo ponto C. 
Seguindo a sugestão de Ana, qual das alternativas apresenta a 
figura obtida pelo pedreiro?

QUESTÃO 27
Um campeonato de futebol é disputado por 22 times. Cada time enfrenta cada um dos outros 
duas vezes, uma vez em seu campo e outra no campo do adversário. Quantas partidas serão 
disputadas por cada time?

A 40 B 41 C 42 D 43 E 44

QUESTÃO 28
Um dos relógios abaixo indica a hora exata, outro marca mais 20 minutos e um terceiro está 
atrasado 20 minutos:

Que horas são?

A 4:45 hs
B 5:05 hs 

C 4:25 hs
D 4:00 hs 

E Não é possível responder 
à questão com os dados 
disponíveis.

Fonte: Adaptado da Revista “La Recherche” Hors-Série, Julho 2010, problema reproduzido em <http://tinyurl.com/o248y9q>.
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QUESTÃO 29
De quantas maneiras você pode colorir as pétalas da flor desenhada 
abaixo, utilizando apenas quatro lápis de cores diferentes e uma cor 
para cada pétala?

A 4
B 8
C 12

D 16
E 24

QUESTÃO 30
A figura a seguir representa parte do bairro no qual João mora. Sua casa localiza-se no ponto A, 
com saída para a Rua Brasil, e ele pretende ir de carro até o supermercado, localizado no ponto 
B (com entrada na Rua Fogo). Considerando que as setas indicam os sentidos obrigatórios das 
ruas e que João não infringirá as regras de trânsito, marque a única alternativa que, do ponto 
de vista do condutor, apresenta o trajeto que João deve fazer de sua casa ao supermercado.

A Seguir pela Rua Brasil até a Rua Fogo e virar à esquerda.
B Seguir pela Rua Brasil até a Rua Terra e virar à esquerda. Ir pela Rua Terra até a Rua 

Chile e virar à direita. Ir pela Rua Chile até a Rua Fogo e virar à direita. Seguir pela Rua 
Fogo até o supermercado.

C Ir pela Rua Brasil até a Rua Terra e virar à direita. Ir pela Rua Terra até a Rua Chile e 
virar à direita. Ir pela Rua Chile até a Rua Fogo e virar à esquerda. Seguir pela Rua Fogo 
até o supermercado.

D Ir pela Rua Brasil até a Rua Sol e virar à direita. Ir pela Rua Sol até a Rua Chile e virar 
à direita. Ir pela Rua Chile até a Rua Fogo e virar à direita. Seguir pela Rua Fogo até o 
supermercado. Ir pela Rua Brasil até a Rua Sol e virar à esquerda. Ir pela Rua Sol até a 
Rua Chile e virar à direita. Ir pela Rua Chile até a Rua Fogo e virar à direita. Seguir pela 
Rua Fogo até o supermercado.

E Ir pela Rua Brasil até a Rua Sol e virar à esquerda. Ir pela Rua Sol até a Rua Chile e virar 
à direita. Ir pela Rua Chile até a Rua Fogo e virar à direita. Seguir pela Rua Fogo até o 
supermercado.
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QUESTÃO 31
Numa loja de ferragens, vários produtos são vendidos pelo peso. Um prego, três parafusos e 
dois ganchos pesam 24 g. Dois pregos, cinco parafusos e quatro ganchos pesam 44 g. Juqui-
nha comprou 12 pregos, 32 parafusos e 24 ganchos. Quanto pesou sua compra?

A 200 g

B 208 g

C 256 g

D 272 g

E 280 g

QUESTÃO 32
João comprou um carro com motor flex. Quando foi abastecer pela primeira vez, pediu para 
colocar no tanque 20 litros de álcool e 20 litros de gasolina, pagando um total de R$ 120,00. 
Cinco dias depois, no mesmo posto, decidiu alterar a proporção do combustível, pedindo para 
colocar no tanque 10 litros de álcool e 30 litros de gasolina, pagando um total de R$ 130,00. 
Sabendo-se que o preço do combustível no posto não sofreu alteração, o preço da gasolina é 
igual a:

A R$ 3,40

B R$ 3,45

C R$ 3,50

D R$ 3,55

E R$ 3,60

QUESTÃO 33
Na escola de Marli, o professor de ciências aplica provas que valem 100 pontos. Marli obteve 
uma média de 60 pontos nas primeiras quatro provas de ciências. Na quinta prova, ela conse-
guiu 80 pontos. Qual é a média de Marli em ciências após as cinco provas?

A 64

B 76

C 70

D 60

E 75

QUESTÃO 34
A capacidade do tanque de gasolina do carro de João é de 50 litros. As figuras mostram o me-
didor de gasolina do carro no momento de partida e no momento de chegada de uma viagem 
feita por João. Quantos litros de gasolina João gastou nessa viagem?

A 10

B 15

C 18

D 25

E 30

OBMEP - 2005. Endereço de acesso: http://www.obmep.org.br/provas.html
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 QUESTÃO 35
Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um 
relógio quando ele marca precisamente 2 horas?

A 30º

B 45º

C 60º

D 75º

E 90º

QUESTÃO 36
O comportamento de um robô depende dos programas executados por um computador. 
Esses programas consistem em sequências de instruções, escritas por um desenvolvedor de 
software, chamadas algoritmos. O algoritmo abaixo, por exemplo, faz com que um robô lave 
um prato:

1      Pegue o prato
2      Coloque detergente no prato
3      Passe a bucha

4      Enxague o prato
5      Coloque o prato no escorredor

Uma instrução inicial pode ser inserida para que o robô seja capaz de lavar não somente um 
prato, mas uma pilha de pratos, só parando quando não houver mais nenhum prato. Marque 
a alternativa que representa essa instrução.

A Enquanto houver prato na pilha, repita 
o conjunto de instruções abaixo.

B Se houver prato na pilha, siga as 
instruções abaixo.

C Só siga as instruções abaixo se houver 
prato na pilha.

D Se houver prato na pilha, siga as 
instruções abaixo. Se não houver,  
não faça nada.

E As alternativas a) e b) fazem com que o 
robô lave a pilha de pratos.

QUESTÃO 37
Para abastecer os tanques de uma indústria química com solvente, são utilizados dois tipos 
de bomba (A e B), com vazões diferentes. Quatro bombas A e três bombas B despejam em 
cinco horas a mesma quantidade de solvente que três bombas A e cinco bombas B despejam 
em quatro horas. A partir destas informações, podemos afirmar que a vazão da bomba B é 
maior que vazão da bomba A em:

A 75% B 70% C 60% D 55% E 40%

QUESTÃO 38
Séries ou sequências numéricas podem ter uma regra interna, como por exemplo: “cada 
número da série é o dobro do número anterior”. Uma sequência conhecida na Matemática 
é aquela proposta no século XIII, na cidade de Pisa, pelo matemático Leonardo Fibonacci. 
Considere a sequência de Fibonacci: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13... A representação Fn corresponde a um 
número da sequência, sendo n a posição deste número na sequência. Para a primeira posi-
ção, n=1. Qual das fórmulas apresentadas representa corretamente a sequência de Fibonacci?

A Fn = Fn-1 + Fn-2

B Fn = Fn-1 + Fn-2, para n > 0
C F1 = 1; F2 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2, para n > 3
D Fn = Fn-1 + Fn-2, para n > 1
E F1 = 1; F2 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2, para n ≥ 3
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QUESTÃO 39
A figura abaixo mostra dois operários que estão puxando um piano com o auxílio de uma 
corda e roldana. Eles começam e terminam içando um piano ao mesmo tempo, sendo que 
um deles puxa 15 metros de corda, enquanto que o outro puxa 25 metros. Podemos afirmar 
que, no total, o piano foi içado:

A 15 metros.
B 20 metros.
C 25 metros.
D 30 metros.
E 40 metros.

OBMEP - 2011. Endereço de acesso: 

http://www.obmep.org.br/provas.htm

QUESTÃO 40
Recentemente a agência espacial america-
na, a NASA, lançou o telescópio James Webb 
(JWST). A proposta é que este novo telescópio 
permita aos cientistas observar a formação 
das primeiras galáxias e estrelas, além de 
viabilizar diversos outros estudos na área.

O espelho primário do JWST é formado por 18 
espelhos hexagonais (hexágonos regulares, 
com todos os lados iguais), que combinados 
resultam em um espelho de diâmetro de 6,5 
metros, dispostos conforme a imagem ao 
lado.

Sabendo que o lado de um segmento hexa-
gonal é de 75 centímetros, qual a área total 
formada pelos 18 espelhos?

Dica: um hexágono regular é formado por seis 
triângulos equiláteros!

A 13,1625 m2

B 26,325 m2

C 27,80 m2

D 35,125 m2

E 52,65 m2


