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FAZENDAS 

Você pode ver aqui a fotografia de uma casa de fazenda com o telhado em forma de 
pirâmide. 

 

Abaixo está o modelo matemático do telhado da casa preparado por um estudante e 
ao qual foram acrescentadas as medidas. 

 

O chão do sótão, denominado ABCD no modelo, é um quadrado. As vigas que 
suportam o teto são as laterais do bloco (prisma retangular) EFGHKLMN.  E está no 
meio de AT, F está no meio de BT, G está no meio de CT e H está no meio de DT.  
Todas as laterais da pirâmide, no modelo, têm o comprimento de 12 m. 

FAZENDAS – QUESTÃO 1 

Calcule a área total do chão do sótão ABCD. 

FAZENDAS – CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar o conhecimento do aluno em cálculo básico de 
medidas. 

Nota 1: Fórmula correta e cálculo. 
 Área do andar do sótaõ ABCD = 12  12 = 144 m² (as unidades não são 
necessárias). 

T 

B A 12 m 

G 

C 

H 

F 

D 

E 

N 
M 

K L 
12 m 

12 m 
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Nota 0: Outras respostas. 

FAZENDAS – QUESTÃO 2 

Calcule o comprimento de EF, uma das laterais horizontais do bloco. 

Explique sua resposta. 

FAZENDAS – CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar o conhecimento do aluno de como usar a  
evidência matemática para comprovar uma afirmação.  

 

Nota 1: Resposta correta de 6 m (as unidades não são exigidas) 

Nota 0: Outras respostas. 

FAZENDAS – CÓDIGO DE RESPOSTA 2  

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar a compreensão do aluno quanto às     
                                               propriedades dos triângulos. 

Resposta  Código A: Geométrico. 
 EF é paralelo a  AB e passa pelo ponto médio de AT e BT, no triângulo ABT, 
portanto EF = 6 m. 

Resposta Código B: Numérico. 
 Triângulo TEF é produzido a partir do triângulo TAB, usando-se um fator de 0,5.  

Portanto, EF = 0,5  AB = 6 m 

Resposta Código C: Outras Respostas. 

 

FAZENDAS – QUESTÃO 3 

Determine a área da superfície de um painel triangular do teto. 

Explique como você encontrou sua resposta. 

FAZENDAS – CORREÇÃO 3 

INTENÇÃO DA QUESTÃO: Avaliar a habilidade do aluno para calcular áreas de 
superfícies triangulares. 
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Nota 1: Cálculos corretos. 
 62,35 ou 36 3 (com ou sem unidades) 

Nota 0: Outras respostas. 

FAZENDAS – RESPOSTA CÓDIGO 3 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar o conhecimento do aluno sobre as estratégias 
para calcular áreas de superfícies triangulares. 

Resposta  Código A: Usado o Teorema de Pitágoras. 

Resposta Código B: Usado Método Trigonométrico. 

Resposta Código C: Usada a Fórmula de Heron (Garça). 

Resposta Código  D: Usado Desenho em Escala. 

Resposta Código E: Usado o Método de Contagem de Quadrados. 

Resposta Código F: Outras respostas. 
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FAZENDAS – QUESTÃO 4 

EK, FL, GM, e HN são laterais verticais do bloco. 

Qual é o comprimento de cada uma destas laterais verticais? 

Mostre seus cálculos. 

FAZENDAS – CORREÇÃO 4 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar a compreensão do aluno de como encontrar o 
inverso de um modelo dado. 

Nota 2: 3 2, baseado em cálculo e método corretos (as unidades não são 
exigidas) 

Nota 1: Método correto, cálculo incorreto.   

Nota 0: Outras respostas. 
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LÍQUEN 
 
Como resultado do aquecimento da Terra algumas geleiras estão derretendo. Doze 

anos depois do desaparecimento das geleiras, pequenas plantas chamadas líquens, 

começam a crescer nas pedras. 

Cada líquen cresce em forma mais ou menos circular. 
A relação entre o diâmetro deste círculo e a idade do líquen pode ser calculada, 
aproximadamente, através da fórmula:  

12120.7 tparatd  

onde d representa o diâmetro do líquen em milímetros, e t representa o número de 

anos passados depois do desaparecimento das geleiras. 
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LÍQUEN - QUESTÃO 1 

 

Aplicando a fórmula, calcule o diâmetro do líquen 16 anos depois do derretimento do 

gelo. 
 
 
LÍQUEN - CORREÇÃO 1 
 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Verificar a capacidade do estudante de aplicar uma 

fórmula dada. 
 

Nota 1: Valores corretos usados na fórmula. 
 Ex.     d = 7 x (16 - 12)=14 ou outra forma simplificada e correta  

  

 Nota 0: Outras 
  

 
 
 
 

LÍQUEN - QUESTÃO 2 
 

Ana mediu o diâmetro de alguns líquens e encontrou 42 milímetros. 
 

Há quantos anos o gelo desapareceu nessa área? 

 

Mostre os seus cálculos. 
 
 
 

LÍQUEN - CORREÇÃO 2 
 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Demonstrar a habilidade do estudante para aplicar 

fórmula dada. 
 

Nota 2: Tentativa e erro / método interativo. 
 Ex. t = 15  d = 12.1 

      t = 25  d = 25.2 

      t = 50  d = 43.2 
     Portanto, aproximadamente 48 anos depois que o gelo 

desapareceu. 

 

Nota 1: Uso do método algébrico. 
 Ex. 42 = 7 x (t - 12) 

       (t - 12) = 6 

      t - 12 = 36 

      t = 48 
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      Portanto, aproximadamente 48 anos depois 
que o gelo desapareceu.  

Nota 0: Outras.  

LÍQUEN -  QUESTÃO 3 

Quantos anos levará para que o líquen que atualmente tem 35 mm de diâmetro 
dobre seu diâmetro? 

Explique como você achou a resposta. 

 
 

LÍQUEN - CORREÇÃO 3 
 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Verificar a capacidade do estudante de aplicar uma 

fórmula dada. 
 
Nota 2: 75 anos 
 

Nota 1: 112 anos depois que o gelo desapareceu. 
 

OU        Calcula corretamente que faz 37 anos que o gelo desapareceu, mas                                                         

não calcula o tempo necessário para que o líquen dobre de tamanho. 
 

Nota 0: Outras 
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CAMINHANDO 

A figura mostra a pegada de um homem caminhando. O comprimento do passo P é 
a distância entre a parte posterior de duas pegadas consecutivas. 

Para homens , a fórmula, 140
P

n
, dá uma relação aproximada entre n e P onde, 

n = número de passos por minuto, e  

P = comprimento do passo em metros. 

CAMINHANDO – QUESTÃO 1 

Se a fórmula se aplica ao andar de Heitor e ele anda 70 passos por minuto, qual é o 
comprimento do passo de Heitor? 

CAMINHANDO - CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Compreender como aplicar uma fórmula dada. 

Nota 1: 0.5 m ou 50 cm 

Nota 0: Outras. 
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CAMINHANDO – QUESTÃO 2 

Beto anda 80 passos por minuto. O comprimento de seu passo é de 56 cm. 

Joel anda 74 passos por minuto. O comprimento de seu passo é de 50 cm. 

A fórmula, 140
P

n
 é uma melhor aproximação para os passos do Beto ou para os 

passos de Joel? 

CAMINHANDO – CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Compreender como aplicar uma fórmula dada. 

Nota 1: Cálculo correto usada para justificar o passo de Beto. 

Nota 0: Outras. 

CAMINHANDO – QUESTÃO 3 

Bernardo sabe que o comprimento do seu passo é de 0.80 metros. A fórmula se 
aplica ao andar de Bernardo. 
Calcule a velocidade do andar de Bernardo em metros por minuto e em quilômetros 
por hora. 

CAMINHANDO – CORREÇÃO 3 

Nota 2: n = 140 x 0,80 = 112 
A cada minuto ele anda 112 x 0.80 metros = 89,6 metros. 
   Sua velocidade é de 89,6 metros por minuto. 
   Portanto, sua velocidade é de 5,38 ou 5,4 km/h. 

Nota 1:     Como o cálculo acima, mas sem multiplicar por 0,80 para converter de 
passos por minuto a metros por minuto. 

Nota 0:     Outras.
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CAMINHANDO – QUESTÃO 4 

Para cada uma das afirmativas abaixo, faça um círculo ao redor de Sim ou Não para indicar se 

a afirmação é compatível com a fórmula 140
P

n
. 

sim/não À medida que o número de passos por minuto aumenta, o comprimento do 
passo diminui. 

sim/não O número de passos por minuto é proporcional ao comprimento do passo. 
sim/não O comprimento do passo de um homem correndo é maior do que o 

comprimento de seu passo quando está caminhando. 

CAMINHANDO – CORREÇÃO 4 

Nota 1:  

não À medida que o número de passos por minuto aumenta, o comprimento do 

passo diminui. 

sim O número de passos por minuto é proporcional ao comprimento do passo. 

sim O comprimento do passo de um homem correndo é maior do que o 

comprimento de seu passo quando está caminhando. 

Nota 0: Outra 
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MAÇÃS 
 

Um fazendeiro planta macieiras em uma área quadrada. Para protegê-las contra o vento, ele 

planta coníferas ao redor do pomar. 

O diagrama abaixo mostra essa situação, na qual se pode ver as macieiras e as coníferas, para um 

número (n) de filas de macieiras. 
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MAÇÃS  - QUESTÃO 1 
 

Complete a tabela abaixo: 

 

 

n = Número de macieiras  Número de coníferas  

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   

 

 
MAÇÃS - CORREÇÃO 1 

 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Compreensão de como transpor um modelo matemático para uma 

tabela. 

 

Nota 2: Resposta usando desenho para  n = 5, para encontrar os números na tabela 

 

OU     Resposta usando regularidades na tabela para preencher os números que faltavam.  

 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 

X = coníferas 

 =  macieiras 
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 7 números corretos: 
             n =     macieiras   coníferas 

                1                1                8 
                2                4               16 
                3                9               24 
                4               16              32 
                5               25              40 

 

Nota 1: A resposta mostra somente os números que podem ser calculados corretamente no 

modelo, n = 5 incorreto. 
 5 números corretos  

                n =       macieiras   coníferas  
                1                1                8 
                2                4               16 
                3                9               24 
                4              16               32 

 

Nota 0: Outras. 
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MAÇÃS - QUESTÃO 2 
 

Existem duas fórmulas que você pode usar para calcular o número de macieiras e o número 

de coníferas no padrão descrito acima: 

 

Número de macieiras = n
2
 

 

Número de coníferas = 8n 

 

onde n é o número de fileiras de macieiras. 

 

Existe um valor n para o qual o número de macieiras é igual ao número de coníferas. 

Encontre o valor de n, mostrando o método usado para fazer os cálculos. 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 
MAÇÃS - CORREÇÃO 2 

 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Compreender como resolver uma equação ou expandir um 

padrão com uma tabela. 
 

Nota 1: n = 8  e a resposta usa desenhos para expandir o padrão 

 

 OU n = 8  e a resposta usa a tabela para expandir o padrão 

 

 OU n = 8 usando o método algébrico 

 

Nota 0: Outras 

MAÇÃS - QUESTÃO 3 
 
Suponha que o fazendeiro queira fazer um pomar muito maior com muitas fileiras de 
árvores.  À medida que o fazendeiro aumenta o pomar o que crescerá mais rápido: o 
número de macieiras ou o número de coníferas? Explique como você encontrou a sua 
resposta. 

 
 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 
 

MAÇÃS - CORREÇÃO 3 
 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Demonstrar a compreensão das fórmulas 
 

Nota 2: Resposta correta acompanhada de uma explicação válida. Por exemplo: 
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 . Macieiras = n x n e coníferas = 8 x n. Em ambas as fórmulas temos o fator n, mas as 

macieiras têm outro fator n que aumentará mais rápido enquanto o fator 8 permanece 

o mesmo. O número de macieiras aumentará mais depressa. 

 

 . A resposta correta poderia conter a afirmação de que o número de macieiras cresce 

mais rápido para n maior ou igual a 8 (ou maior ou igual a 4, o que é mais correto). 

 

Nota 1: Resposta correta, mas baseada somente em exemplos específicos. 

 
Nota 0:Outras. Incluindo a resposta ―macieiras‖ sem estar respaldada por uma explicação 

correta.  
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MOEDAS 

Você deve desenhar uma nova coleção de moedas. Todas as moedas devem ser redondas e 

prateadas, mas de diferentes diâmetros.  

 

Pesquisadores descobriram que um sistema ideal de moedas deve atender aos seguintes 
requisitos: 

 Os diâmetros das moedas não devem ser menores que 15 mm e nem maiores que 45 
mm. 

 Dada uma moeda, o diâmetro da próxima moeda deve ser pelos menos 30% maior. 

 A máquina de cunhagem pode produzir apenas moedas com diâmetros que meçam um 
número inteiro, em milímetros (por exemplo, 17 mm é permitido, 17,3 mm não é). 
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MOEDAS – QUESTÃO 1 

Desenhe uma coleção de moedas que satisfaça os requisitos acima. Você deve 
começar com uma moeda de 15 mm e sua coleção deve conter o maior número de 
moedas possível.  

MOEDAS – CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO:  Compreensão e uso de informações complexas para 
efetuar cálculos. 

Nota 1:    15 – 20 – 26 – 34 – 45 

 

Nota 0:  Outras. 
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CUBOS 

Nessa fotografia você vê seis dados usados em jogos. Há uma regra comum a todos 
os dados: 

o número total de pontos de duas faces opostas é sempre sete. 

CUBOS QUESTÃO1 

Escreva em cada espaço o número de pontos na face de baixo dos dados 
correspondentes à fotografia. 

   

   

CUBOS 1 CORREÇÃO  

OBJETIVO DA QUESTÃO: Usar uma representação em 2D de um objeto em 3D 
para aplicar uma regra. 

Nota 1:  

1 5 4 

2 6 5 

Resposta equivalente mostrando os pontos na face do dado também é aceitável. 

Nota 0: Outras 
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ÁREA CONTINENTAL 

Abaixo você pode ver um mapa da Antártida. 

A N T Á R T I D A  

Pólo Sul 
Monte Menzies 

quilômetros  0       200      400      600

      800      1000 



 21 

ÁREA CONTINENTAL QUESTÃO 1 

Qual é a distância entre o Pólo Sul e o Monte Menzies? 

A Entre 1600 km e 1799 km. 
B  Entre 1800 km e 1999 km. 
C Entre 2000 km e 2099 km. 
D  Isto não pode ser determinado. 

ÁREA CONTINENTAL CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO:  Avaliar a habilidade do estudante de estimar distâncias 
com escalas. 

Nota1: B   .  Entre1800 km e 1999 km. 

Nota 0: Outras 

ÁREA CONTINENTAL QUESTÃO 2 

Use a escala do mapa. 

Estime a área da Antártida. 

Explique como você fez sua estimativa. 

ÁREA CONTINENTAL CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO:  Avaliar a habilidade do estudante de estimar áreas. 

Nota1: Estimativa está entre 12.000.000 de quilômetros quadrados e 16.000.000 
de quilômetros quadrados. 

Nota 0: Outras. 

ÁREA CONTINENTAL CODIFICAÇÃO 2 

Código1:  Estimou por meio de um círculo. 

Código 2:  Estimou por soma de áreas de figuras regulares. 
 Ex. Quadrados, trapézios 

Código 3  Estimou por subtração de áreas simples de uma figura geométrica regular 
circunscrita. 
 Ex. Quadrado menos seções retangulares menores 

Código 4:  Estimou usando a estratégia de contar quadrículos. 

Código 5: Outras. 



 22 

 

CRESCENDO 

 

OS JOVENS ESTÃO FICANDO MAIS ALTOS     

A altura média dos jovens dos sexos masculino e feminino na Holanda, em 1998, 
encontra-se representada no gráfico abaixo. 
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(1998) 
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 Idade (Anos) Idade (anos) 
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Questão 1: CRESCENDO M150Q01- 0 1 9  

Desde 1980, a altura média das mulheres de 20 anos aumentou em 2,3 cm, chegando a 
aproximadamente 170,6 cm. Qual era a altura média das mulheres de 20 anos de idade em 
1980? 

Resposta:  .............................................. cm 

CRESCENDO CORREÇÃO 1 

Crédito Completo 

Código 1: 168,3 cm (unidade já escrita). 

Nenhum Crédito 

Código 0: Outras respostas. 

Código 9: Não respondeu. 

 

Questão 3: CRESCENDO M150Q03- 01 02 11 12 13 99 

Explique como o gráfico permite concluir que, em média, a taxa de crescimento das 
meninas é mais lenta depois dos 12 anos de idade. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

CRESCENDO: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

O critério essencial é que a resposta deve referir-se à ―variação‖ da inclinação na curva que 
caracteriza as jovens do sexo feminino. Essa referência pode estar explícita ou implícita. Os 
Códigos 11 e 12 são utilizados quando a resposta menciona explicitamente a inclinação da 
curva. O Código 13 diz respeito às comparações implícitas, onde o aluno utiliza o aumento 
real da altura, antes e depois dos 12 anos. 

Código 11: Refere-se à diminuição da inclinação da curva a partir dos 12 anos, utilizando 
expressões do dia-a-dia e não uma linguagem matemática. 
 A curva vai ficando menos em pé. Ela torna-se mais deitada.  
 A curva arqueia menos. 
 É menos arqueada depois dos 12 anos.  
 A curva das meninas começa a ficar menos inclinada e a dos meninos fica maior. 
 A curva das meninas fica menos em pé e a curva dos meninos continua a 
crescer. 

Código 12:  Refere-se à diminuição da inclinação da curva a partir dos 12 anos, utilizando 
uma linguagem matemática.  
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 Pode-se ver que a inclinação é menor.  

 A taxa de variação da curva diminui a partir dos 12 anos.  

 [O/A aluno/a calculou o ângulo da curva em relação ao eixo X, antes e depois 

dos 12 anos]. 

Como regra geral, caso os termos gradiente, inclinação ou taxade variação 
tenham sido utilizados, considera-se que o aluno usou uma linguagem 
matemática. 

Código 13:  Compara as duas taxas de crescimento (a comparação pode estar implícita). 
 De 10 a 12 anos, o crescimento é de aproximadamente 15 cm, mas de 12 a 20 

anos, ele é de apenas uns 17 cm. 

 A taxa de crescimento média de 10 a 12 anos é de mais ou menos 7,5 cm por 

ano, mas, de 12 a 20 anos, ela é de aproximadamente 2 cm por ano. 

Nenhum crédito 

Código 01: Indica que o crescimento das meninas é menor do que o dos meninos, mas 
NÃO menciona a inclinação da curva das meninas, nem compara as duas 
taxas de crescimento, antes e depois dos 12 anos. 
 A linha das meninas está mais baixa do que a dos meninos. 

Se o aluno indica que a curva das meninas torna-se menos inclinada e, AO 
MESMO TEMPO que a curva fica abaixo da dos meninos, atribua um crédito 
completo (Código 11, 12 ou 13). Aqui não se pede uma comparação entre 
meninas e meninos; ignore, então, toda referência a este tipo de comparação e 
fundamente sua avaliação no restante da resposta. 

Código 02: Outras respostas incorretas. Por exemplo, respostas que não fazem referência 
às características da curva – porque a questão pede explicitamente: ―explique 
como o GRÁFICO permite concluir que...‖ 
 as meninas amadurecem mais cedo.  

 as meninas atingem a puberdade mais cedo do que os meninos e a aceleração de 
seu crescimento acontece antes.  

 as meninas não crescem muito depois dos 12 anos. [Indica que o crescimento das 
meninas diminui a partir dos 12 anos, sem referir-se à curva]. 

Código 99: Não respondeu. 

 

Questão 2: CRESCENDO M150Q02- 00  11  21  22  99 

De acordo com esse gráfico, durante qual período de sua vida, em média, as meninas são 
mais altas do que os meninos de sua idade? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

CRESCENDO: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 21: Dá o intervalo correto (entre 11 e 13 anos). 
 Entre 11 e 13 anos. 

 Em média, as meninas são maiores do que os meninos entre 11 e 13 anos. 

 11 - 13. 
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Código 22: Indica que as meninas são maiores do que os meninos entre 11 e 12 anos. 
(Esta resposta está correta na linguagem do dia-a-dia, porque refere-se ao 
intervalo entre 11 e 13).  
 As meninas são maiores do que os meninos quando elas têm 11 e 12 anos. 

 Entre 11 e 12 anos. 

Crédito parcial 

Código 11: Outras idades (11, 12, 13) não inclusas na seção relativa ao Crédito Completo. 
 12 a 13. 

 12. 

 13. 

 11. 

 De 11,2 a 12,8. 

Nenhum crédito 

Código 00: Outras respostas. 
 1998. 

 As meninas são maiores do que os meninos depois dos 13 anos. 

 As meninas são maiores do que os meninos entre 10 e 11 anos. 

 
Código 99: Não respondeu. 
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PIZZAS 

Uma pizzaria serve duas pizzas redondas da mesma espessura, em tamanhos diferentes. A 
menor delas tem um diâmetro de 30 cm e custa 30 zeds. A maior delas tem um diâmetro de 
40 cm e custa 40 reais.  

PIZZAS - QUESTÃO 1 

Qual das pizzas tem o preço mais vantajoso? Demonstre seu raciocínio. 

 

 

PIZZAS - CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Aplicar a noção de área para realizar comparações de 
valores monetários 

Nota 1: Demonstra, em termos gerais, que a área da superfície da pizza aumenta 
mais rapidamente do que o preço da pizza, para concluir que a pizza 
maior tem o preço mais vantajoso. 
 O diâmetro das pizzas corresponde ao mesmo número que o seu preço, mas a 

quantidade de pizza adquirida é encontrada pela observação do diâmetro, 
portanto, será adquirida maior quantidade de pizza por reais com a pizza maior.  

 OU Calcula a área e a quantidade por real para cada pizza, concluindo que a 
pizza maior tem preço mais vantajoso. 
 A área da pizza menor é de 0.25 x  x 30 x 30 = 225 ; a quantidade por real é de 

23.6 cm
2
; a área da pizza maior é de 0.25 x  x 40 x 40 = 400 ; a quantidade por 

real é 31.4 cm
2
, assim, a pizza maior é mais vantajosa. 

 
 

Nota 0: Outra. Inclui uma resposta correta sem a justificativa correta. 
 

 



 27 

FORMAS - TEXTO 1 

 
 A B C 

FORMAS QUESTÃO 1 

Qual das figuras tem a maior área? Explique o seu raciocínio. 

FORMAS CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Comparação de áreas de formas irregulares. 

Nota 1: Figura B justificada com um raciocínio plausível. 
 É a maior área porque as outras caberão dentro dela. 

Nota 0: Outras incluindo a escolha da figura B sem um justificativa plausível. 

FORMAS QUESTÃO 2 

Descreva um método para determinar a área da figura C. 

FORMAS CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar as estratégias do estudante para medir áreas de 
formas irregulares. 

Nota 1: Um método racional 
 Desenha uma grade de quadrados em cima da figura e conta os quadrados 

que estão mais da metade preenchidos pela figura. 

 Corta os braços da figura e os reorganiza para que eles preencham um 
quadrado e então meça o lado do quadrado.  
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Nota 0: Outras. 

FORMAS QUESTÃO 3 

Descreva um método para determinar o perímetro da figura C.  

FORMAS CORREÇÃO 3 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar as estratégias do estudante para medir 
perímetros de formas irregulares. 

Nota 1: Método racional 
 Coloca um pedaço de barbante em cima do contorno da figura e meça o 

comprimento do barbante usado. 

 Corta a figura em pequenos pedaços quase retos, junta-os em linha reta, e 
meça o comprimento da linha. 

 Meça o comprimento de um dos braços para achar o comprimento médio 
deles, e multiplica por 8 (o número de braços). 

Nota 0: Outras. 
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VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA 

Este gráfico mostra como a velocidade de um carro de corrida varia em uma pista 
plana de 3 quilômetros durante sua segunda volta.1 

                                                 
1
 Em memória de Claude Janvier, que morreu em Junho de 1998.  Exercício modificado com base em 

suas idéias em Janvier, C. (1978):  The interpretation of complex graphs – studies and teaching 
experiments (A interpretação de gráficos complexos – estudos e experimentos de ensino). Brochura 
anexa à Dissertação.  University of Nottingham, Shell Centre for Mathematical Education (Educação 
Matemática) , Item C-2.   
As fotos das pistas foram tiradas de Fischer, R. & Malle, G. (1985): Mensch und Mathematik.  
Bibliographisches Institut:  Mannheim-Wein-Zurich, 234-238. 
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VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA QUESTÃO 1 

Qual é a distância aproximada da linha de largada até o começo da maior seção reta 
da pista? 

A 0,5 km 
B 1,5 km 
C 2,3 km 
D 2,6 km 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Interpretar dados contínuos. 

Nota 1: 1,5 km. 

Nota 0: Outras. 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA QUESTÃO 2 

Aonde foi registrada a menor velocidade durante a segunda volta? 

A. Na linha de largada. 
B. Ao redor de 0,8 km. 
C. Ao redor de1,3 km. 
D. Na metade da pista. 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Interpretar dados contínuos. 

Nota 1: Ao redor de 1,3 km.  

Nota 0: Outras.
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VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA QUESTÃO 3 

O que você pode dizer sobre a velocidade do carro entre os pontos 2,6 km e 2,8 
km? 

A. A velocidade do carro se mantém constante. 
B. A velocidade do carro está aumentando. 
C. A velocidade do carro está diminuindo. 
D. A velocidade do carro não pode ser determinada a partir do gráfico. 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA CORREÇÃO 3 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Interpretar dados contínuos. 

Nota 1: A velocidade do carro está aumentando.  

Nota 0: Outras.

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA QUESTÃO 4 

Durante a segunda volta, qual é o comprimento total das partes da pista nas quais o 
carro andava em sua velocidade máxima? 

A. Ao redor de 0,8 km. 
B. Ao redor de 1,5 km. 
C. Ao redor de 2,0 km. 
D. Ao redor de 2,5 km. 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA CORREÇÃO 4 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Interpretar dados contínuos. 

Nota1: Ao redor de 1,5 km.  

Nota 0: Outras.
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VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA QUESTÃO 5 

Aqui estão desenhos de cinco pistas: 

Em qual destas pistas o carro foi dirigido para produzir o gráfico de velocidade 
mostrado anteriormente? 

 

VELOCIDADE DE UM CARRO DE CORRIDA CORREÇÃO 5 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Combinar representação visual do modelo com dados 
contínuos  

Nota 1: B 

Nota 0: Outras 
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TRIÂNGULOS 

Circule a única figura abaixo que se encaixa na seguinte descrição:  

O triângulo PQR é um triângulo retângulo com ângulo reto no R.  A linha RQ é 
menor que a linha PR.  M é o ponto médio da linha PQ e N é o ponto médio da linha 
QR.  S é um ponto dentro do triângulo.  A linha MN é maior do que a linha MS. 

 

TRIÂNGULOS - CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Comparar descrições de figuras geométricas com as 
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suas figuras.  

Nota 1: D. 

Nota 0: Outras respostas 
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ASSALTOS 

Questão 1: ASSALTOS M179Q01- 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99 

Um repórter de TV apresentou o gráfico abaixo e disse: 

— O gráfico mostra que, de 1998 para 1999, houve um grande aumento no número 
de assaltos. 

Número de 
assaltos por    
ano 

1999   

1998   

505   

510   

515   

520   

 

Você considera que a afirmação do repórter é uma interpretação razoável do 
gráfico? Dê uma explicação que justifique a sua resposta. 
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FRENAGEM 

A distância aproximada para parar um veículo em movimento é igual à soma da: 

 distância percorrida antes que o motorista comece a acionar os freios 
(distância do tempo de reação) 

 distância percorrida durante a frenagem (distância de frenagem) 

O diagrama em caracol abaixo apresenta a distância teórica de parada para um 
veículo em boas condições de frenagem (um motorista particularmente atento, freios 
e pneus em perfeitas condições, uma rua seca com um bom revestimentouperfície ) 
e quanto a distância de parada depende da velocidade.
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FRENAGEM QUESTÃO 1 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual a distância percorrida pelo veículo 
durante o tempo de reação do motorista?  

FREIANDO 1 CORREÇÃO 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de ler uma informação contida em um 
diagrama. 

Nota 1: 22,9 metros (unidade não é necessária) 

Nota 0: Outras 

FRENAGEM QUESTÃO 2 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual é a distância total percorrida antes da 
parada do veículo? 

FRENAGEM CORREÇÃO 2 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de ler uma informação a partir de um 
diagrama. 

Nota 1: 101 metros (a unidade não é necessária). 

Nota 0: Outras. 

FRENAGEM QUESTÃO 3 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, quanto tempo demora para que o veículo 
pare completamente? 

FRENAGEM 3 CORREÇÃO 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de ler uma informação a partir de um 
diagrama. 

Nota 1: 5,84 segundos (a unidade é necessária). 

Nota 0: Outras. 
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FRENAGEM QUESTÃO 4 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual é a distância percorrida enquanto os 
freios estão sendo acionados? 

FRENAGEM 4 CORREÇÃO  

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de deduzir uma informação de um diagrama. 

Nota 1: 78,1 metros (a  unidade não é necessária). 

Nota 0: Outras. 

FRENAGEM QUESTÃO 5 

Um segundo motorista, viajando em boas condições, pára seu veículo em uma 
distância total de 70,7 metros. A qual velocidade o veículo estava viajando antes dos 
freios serem acionados? 

FRENAGEM 5 CORREÇÃO 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de ler uma informação de um diagrama. 

Nota 1: 90 km/h (a unidade não é necessária) 

Nota 0: Outras 

FRENAGEM QUESTÃO 6 

Em uma rua molhada, com todas as outras condições constantes, a distância de 
frenagem (não a distância de tempo de reação) aumenta em 40%. 

Nós sabemos que leva 57,7 m para parar um veículo viajando a 80 quilômetros por 
hora em boas condições. 

Qual das seguintes respostas mostra como calcular a distância total para parar um 
veículo viajando a essa velocidade em pista molhada? 

A 41757 ..  

B 41716757 ...  

C 41757716 ...  

D 41716757716 ....  
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FRENAGEM 6 CORREÇÃO 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Habilidade de deduzir informações de um diagrama. 

Nota 1: D. 41716757716 .... . 

Nota 0: Outras. 

FRENAGEM QUESTÃO 7 

Abaixo estão quatro pares de gráficos que representam uma distância percorrida 
durante o tempo de reação do motorista e a outra a distância percorrida durante seu 
tempo de frenagem. A velocidade do carro em quilômetros por hora está mostrada 
no eixo horizontal e a distância percorrida em metros está no eixo vertical. 



 40 

Qual dos pares de gráficos que é coerente com as informações dadas no diagrama 
em caracol? 

C. 

A. 

B. 

D. 
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FRENAGEM  7 CORREÇÃO 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Reconhecer alternativas equivalentes de representação 

de dados. 

Nota 1: C. 

Nota 0: Outras. 
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CARPINTEIRO 

CARPINTEIRO 2 QUESTÃO 1 

Um carpinteiro tem 32 metros de tábua e quer construir um canteiro para o jardim. 
Ele está pensando em utilizar um dos seguintes diagramas. 

Circule sim ou não para cada plano para indicar se ele pode ou não ser feito com 32 
metros de tábuas. 

sim / não Plano A 
sim / não Plano B 
sim / não Plano C 
sim / não Plano D 

CARPINTEIRO 2 CORREÇÃO 1 

Nota 1: 

sim  Plano A 
não Plano B 
sim Plano C 
sim Plano D 

Nota 0: Outras 
 

A B 

C D 

10 m 

6 m 

10 m 

10 m 10 m 

6 m 

6 m 6 m 
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PÁTIO 

PÁTIO – QUESTÃO 1 

Nico quer calçar o pátio retangular de sua nova casa. O pátio tem o comprimento de 
5,25 metros por 3,00 metros de largura. Ele precisa de 81 tijolos por metro 
quadrado. 

Calcule o número de tijolos que Nico necessita para todo o pátio. 

VARANDA CORREÇÃO 1 

OBJETIVO DA QUESTÃO: Avaliar o conhecimento do aluno acerca de como 
calcular áreas retangulares.  

Nota 2: 1275 ou 1276  (as unidades não são necessárias). 

Nota 1: 15,75  (as unidades não são necessárias). 

Nota 0: Outras respostas.  
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CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Questão 1: CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS M307Q01 - 0 1 2 9  

Uma mulher hospitalizada recebe uma injeção de penicilina. A penicilina é 
decomposta progressivamente, de modo que, uma hora após a injeção, somente 
60% da penicilina estará ativa.   

Este padrão se repete: ao final de cada hora, somente 60% da penicilina que estava 
presente no final da hora anterior permanece ativa. 

Suponha que seja administrada, a esta mulher, uma dose de 300 miligramas de 
penicilina, às 8 horas da manhã. 

Complete a tabela abaixo mostrando a quantidade de penicilina que permanecerá 
ativa no sangue da mulher em intervalos de uma hora, no período das 8h às 11h da 
manhã.  

Horário  8h 9h 10h 11h 

Penicilina 
(mg) 

300    

CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 2:  Todas as três informações inseridas na tabela estão corretas. 

 
Horário 8h 9h 10h 11h 

Penicilina 
(mg) 

300 180 108 64,8 

ou 65 

Crédito parcial  

Código 1:  Uma ou duas informações inseridas na tabela estão corretas 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

 

Questão 2: CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS M307Q02 

Pedro precisa tomar 80 mg de um medicamento para controlar a sua pressão 
arterial. O gráfico a seguir mostra a quantidade inicial do medicamento e a 
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dias.  

     
 

 

Qual é a quantidade de medicamento que permanece ativa ao fim do primeiro dia? 

A   6 mg. 
B 12 mg. 
C 26 mg. 
D 32 mg. 

CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  D.  32mg. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 3: CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS M307Q03 

A partir do gráfico apresentado na questão anterior, pode-se observar que todos os 
dias, a proporção do medicamento, que permanece ativa no sangue de Pedro em 
relação ao dia anterior, é quase a mesma.  

Ao fim de cada dia, qual das opções a seguir corresponde à porcentagem 
aproximada do medicamento do dia anterior que permanece ativa? 

A 20%. 
B 30%. 
C 40%. 
D 80%. 

CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1:  C.  40%. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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BLOCOS DE MONTAR 

Suzana gosta de montar blocos usando cubos pequenos iguais ao que está 
representado abaixo: 

Suzana possui muitos cubos pequenos iguais a este. Ela utiliza cola para unir os 
cubos e fazer blocos.   

Primeiro, Suzana cola oito cubos para fazer o bloco mostrado na figura A: 

Em seguida, Suzana faz os blocos sólidos mostrados nas figuras B e C abaixo:  

Questão 1 : BLOCOS DE MONTAR M309Q01 

De quantos cubos pequenos Suzana precisará para fazer o bloco apresentado  na 
figura B? 

Resposta = .................... cubos. 

Cubo pequeno 

Figura A 

Figura B Figura C 
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BLOCOS DE MONTAR: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1 : 12 cubos. 

Nenhum crédito 

Código 0 : Outras respostas. 

Código 9 : Não respondeu. 

Questão 2 : BLOCOS DE MONTAR M309Q02 

De quantos cubos pequenos Suzana precisará para fazer o bloco sólido 
apresentado na figura C? 

Resposta = .................... cubos. 

BLOCOS DE MONTAR: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1 : 27 cubos. 

Nenhum crédito 

Código 0 : Outras respostas. 

Código 9 : Não respondeu. 

Questão 3 : BLOCOS DE MONTAR M309Q03 

Suzana percebe que utilizou mais cubos pequenos do que realmente precisava para 
montar um bloco como o da figura C. Ela observa que poderia ter colado cubos 
pequenos para montar um bloco  parecido com o da figura C, mas que poderia ser 
oco por dentro. 

Qual é o número mínimo de cubos de que ela precisa para montar um bloco que se 
pareça com o da figura C, mas que seja oco?  

Resposta = .................... cubos. 

 

BLOCOS DE MONTAR: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1 : 26 cubos. 
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Nenhum crédito 

Código 0 : Outras respostas. 

Código 9 : Não respondeu. 

Questão 4 : BLOCOS DE MONTAR M309Q04 

Agora, Suzana quer montar um bloco semelhante a um bloco sólido com 6 cubos 
pequenos no comprimento, 5 cubos pequenos na largura e 4 cubos pequenos na 
altura.  Ela quer utilizar o menor número possível de cubos, deixando o maior 
espaço vazio possível dentro do bloco. 

Qual é o número mínimo de cubos de que Suzana precisará para montar este 
bloco? 

Resposta = .................... cubos. 

BLOCOS DE MONTAR: CORREÇÃO 4 

Crédito completo 

Código 1 : 96 cubos. 

Nenhum crédito 

Código 0 : Outras respostas . 

Código 9 : Não respondeu. 
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BATE-PAPO PELA INTERNET 

Mark (de Sydney, na Austrália) e Hans (de Berlim, na Alemanha) comunicam-se com 
freqüência por meio de uma ―sala de bate-papo‖ da Internet. Eles precisam conectar-
se à Internet, ao mesmo tempo, para poderem bater papo. 

Para determinar um horário apropriado para bater papo, Mark consultou uma tabela 
de fusos horários do mundo e encontrou o seguinte: 

Questão 1:  BATE-PAPO PELA INTERNET M402Q01 - 0 1 9  

Que horas são em Berlim quando são 19 horas em Sydney? 

Resposta:  ..............................................  

BATE-PAPO PELA INTERNET: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  10 da manhã ou 10h. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Greenwich 24h Berlim 1h Sydney 10h 
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Questão 2: BATE-PAPO PELA INTERNET M402Q02 - 0 1 9  

Mark e Hans não podem bater papo das 9h às 16h30 de seus horários locais 
respectivos, porque eles devem ir para a escola. Além disso, não poderão bater 
papo entre 23h e 7h porque estarão dormindo. 

Qual seria um bom horário para Mark e Hans baterem papo?  Escreva os horários 
locais na tabela abaixo. 

Local  Horário 

Sydney  

Berlim  

BATE-PAPO PELA INTERNET: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Qualquer horário ou intervalo de tempo que satisfaça a diferença de 9 
horas e que esteja compreendido entre um dos seguintes intervalos:  

Sydney: 16h30 – 18h00; Berlim: 7h30 – 9h. 

OU  

Sydney: 7h– 8h; Berlim: 22h– 23h. 
 Sydney 17h, Berlim 8h. 

 

OBSERVAÇÃO: Se um aluno responder usando um intervalo, esse 
intervalo deve satisfazer plenamente as condições solicitadas pelo 
problema. Se o período (manhã ou noite) não estiver especificado, mas o 
horário puder ser considerado correto, pode ser dado ao aluno o benefício 
da dúvida, e, portanto, considerar correta a resposta.  

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas, incluindo um horário correto, mas o horário 
correspondente incorreto. 

 Sydney 8h, Berlim 22h. 

Código 9:  Não respondeu. 
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TAXA DE CÂMBIO 

Mei-Ling, de Singapura, estava preparando-se para uma viagem de 3 meses à África 
do Sul como aluna de intercâmbio. Ela precisava trocar alguns dólares de Singapura 
(SGD) por rands sul-africanos (ZAR).  

Questão 1: TAXA DE CÂMBIO  M413Q01 - 0 1 9  

Mei-Ling descobriu que a taxa de câmbio entre o dólar de Singapura e o rand sul-
africano era: 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Mei-Ling trocou 3000 dólares de Singapura por rands sul-africanos a esta taxa de 
câmbio.  

Quantos rands sul-africanos Mei-Ling recebeu? 

Resposta:  ..............................................  

TAXA DE CÂMBIO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  12 600 ZAR (a unidade não é necessária). 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: TAXA DE CÂMBIO  M413Q02 - 0 1 9  

Ao retornar a Singapura após 3 meses, Mei-Ling ainda tinha 3 900 ZAR. Ela trocou 
novamente por dólares de Singapura, observando que a taxa de câmbio tinha 
mudado para: 

1 SGD = 4,0 ZAR 

Quantos dólares de Singapura Mei-Ling recebeu?  

Resposta:  ..............................................  

TAXA DE CÂMBIO: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  975 SGD (a unidade não é necessária). 
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Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 3: TAXA DE CÂMBIO  M413Q03 -  01  02  11  99 

Durante estes 3 meses, a taxa de câmbio mudou de 4,2 para 4,0 ZAR por SGD. 

Foi vantajoso para Mei-Ling que a taxa de câmbio atual fosse de 4,0 ZAR em vez de 
4,2 ZAR, quando ela trocou seus rands sul-africanos por dólares de Singapura? Dê 
uma explicação que justifique a sua resposta. 

TAXA DE CÂMBIO: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 11: ‗Sim‘, com uma explicação adequada. 
 Sim, pela taxa de câmbio mais baixa (para 1 SGD), Mei-Ling receberá mais 

dólares de Singapura por seus rands sul-africanos. 

 Sim, 4,2 ZAR por um dólar teria resultado em 929 ZAR. . [Nota: o aluno 
escreveu ZAR ao invés de SGD, mas o cálculo  e a comparação foram feitas 
de forma correta, então o erro pode ser ignorado) 

 Sim, porque ela recebeu 4,2 ZAR por 1 SGD, e agora ela tem que pagar 
apenas 4,0 ZAR para ter 1 SGD. 

 Sim, porque é 0,2 ZAR mais barato para cada SGD. 

 Sim, porque quando você divide por 4,2, o resultado é menor do que quando 
você divide por 4. 

 Sim, foi vantajoso para ela porque se não tivesse baixado, ela teria recebido 
mais ou menos $50 menos. 

  

Nenhum crédito 
 Código 01: ‗Sim‘, sem explicação ou com uma explicação inadequada. 

 Sim, uma taxa de câmbio menor é melhor. 

 Sim, foi favorável à Mei-Ling porque se o ZAR baixar, então ela vai ter mais 
dinheiro para trocar por SGD. 

 Sim, foi favorável à Mei-Ling. 

 

Código 02: Outras respostas. 

Código 99: Não respondeu. 
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TEMPO DE REAÇÃO 

Em uma competição de velocidade, o ‗tempo de reação‘ é o 
intervalo de tempo entre o disparo inicial da pistola e o 
momento em que o atleta deixa o local de largada. O ‗tempo 
final‘ inclui o tempo de reação mais o tempo da corrida. 

 

A tabela abaixo apresenta o tempo de reação e o tempo final 
de 8 corredores em uma corrida de velocidade de 100 metros. 

Raia Tempo de reação 
(segundos) 

Tempo final 
(segundos) 

1 0,147 10,09 

2 0,136 9,99 

3 0,197 9,87 

4 0,180 Não terminou a corrida 

5 0,210 10,17 

6 0,216 10,04 

7 0,174 10,08 

8 0,193 10,13 

Questão 1: TEMPO DE REAÇÃO  M432Q01 - 0 1 9  

Identifique os ganhadores das medalhas de ouro, prata e bronze desta corrida, 
preenchendo a tabela abaixo com o número da raia, o tempo de reação e o tempo 
final dos corredores. 

Medalha Raia Tempo de reação 
(segundos) 

Tempo final 
(segundos) 

OURO 
   

PRATA 
   

BRONZE 
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TEMPO DE REAÇÃO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  

Medalha Raia Tempo de reação 
(segundos) 

Tempo final 
(segundos) 

OURO 
3 0,197 9,87 

PRATA 
2 0,136 9,99 

BRONZE 
6 0,216 10,04 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: TEMPO DE REAÇÃO  M432Q02 - 0 1 9  

Até hoje, nenhum ser humano foi capaz de reagir ao disparo inicial em menos de 
0,110 segundos. 

Se o tempo de reação registrado para um corredor for inferior a 0,110 segundos, 
considera-se, então, que houve uma largada falsa porque o corredor deve ter saído 
antes de ouvir o disparo. 

Se o ganhador da medalha de bronze tivesse um tempo de reação menor, ele teria 
uma chance de ganhar a medalha de prata? Dê uma explicação que justifique sua a 
resposta. 

TEMPO DE REAÇÃO: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Sim, com uma explicação adequada. 
 Sim. Se ele tivesse um tempo de reação 0,05 segundos menor, ele teria se 

igualado ao segundo lugar. 

 Sim, ele teria uma chance de ganhar a medalha de prata se o seu tempo de 
reação fosse inferior ou igual a 0,166 segundos.  

 Sim, com o tempo de reação mais rápido possível, ele teria obtido um tempo 
final de 9,93, que é o suficiente para ganhar a medalha de prata. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas, incluindo ―sim‖ sem uma explicação adequada. 

Código 9:  Não respondeu. 
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EXPORTAÇÕES 

Os gráficos abaixo fornecem informações relacionadas às exportações da 
Zedelândia, um país que utiliza o zed como sua moeda corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1: EXPORTAÇÕES M438Q01 - 0 1 9  

Qual foi o valor total (em milhões de zeds) das exportações da Zedelândia em 1998?  

Resposta:  ..............................................  

EXPORTAÇÕES: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  27,1 milhões de zeds ou 27 100 000 zeds ou 27,1 (a unidade não é 
necessária). 

  Aceitar como correto o arredondamento para 27. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 2: EXPORTAÇÕES M438Q02 

Qual foi o valor total das exportações de suco de frutas da Zedelândia em 2000? 

A 1,8 milhões de zeds. 
B 2,3 milhões de zeds. 
C 2,4 milhões de zeds. 
D 3,4 milhões de zeds. 
E 3,8 milhões de zeds. 

EXPORTAÇÕES: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  E. 3,8 milhões de zeds. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Questão 1: RESERVATÓRIO DE ÁGUA M465Q01 

Qual dos gráficos a seguir mostra como o nível da água muda no decorrer do 
tempo? 

1,5 m 

1,0 m 

1,5 m 

Reservatório de 
água 

Um reservatório de água possui o formato e as 
dimensões indicados na figura ao lado. 

No início, o reservatório está vazio. Em seguida, é 
completado com água à razão de um litro por 
segundo. 

Nível 

Tempo 

Nível 

Tempo 

D 

Nível 

E 

Nível 

Tempo Tempo 

Nível 

Tempo 

A B C 
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  B. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

 

 



 60 

BOMBONS COLORIDOS 

Questão 1: Bombons COLORIDOS M467Q01 

A mãe de Roberto permite que ele pegue um bombom de um saco. Ele não 
consegue ver os bombons. O gráfico abaixo mostra o número de bombons de cada 
cor contidas no saco. 

Qual é a probabilidade de Roberto pegar um bombom vermelho? 

A 10% 
B 20% 
C 25% 
D 50% 

BALAS COLORIDAS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  B.  20%. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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PROVAS DE CIÊNCIAS 

Questão 1: PROVAS DE CIÊNCIAS M468Q01 

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 conseguiu 80 pontos. 

Qual é a média de Marli em ciências após as cinco provas? 

Média :  ..................................................  

PROVAS DE CIÊNCIAS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  64. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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QUERMESSE 

Questão 1: QUERMESSE M471Q01 

Uma barraca de uma quermesse propõe um jogo no qual se utiliza primeiro uma 
roleta. Em seguida, se a roleta parar em um número par, o jogador poderá pegar 
uma bolinha de gude de dentro de um saco. A roleta e as bolinhas de gude, contidas 

no saco, estão representados na figura abaixo. 

Os prêmios são distribuídos às pessoas que pegam uma bolinha de gude preta. 
Sueli joga uma vez. 

Qual é a probabilidade de Sueli ganhar um prêmio? 

A Impossível. 
B Não muito provável. 
C Cerca de 50% de probabilidade. 
D Muito provável. 
E Certeza. 

QUERMESSE: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  B.  Não muito provável. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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D 

Alturas dos pés 

Tempo 

C 

Alturas dos pés 

Tempo 

B 
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oo 
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Alturas dos pés 

A 

Tempo 

BALANÇO 

 Questão 1: BALANÇO M472Q01 

Marcelo está sentado em um balanço. Ele começa a se balançar e tenta ir o mais 
alto possível. 

Qual dos gráficos abaixo melhor representa a altura de seus pés em relação ao 
chão, quando Marcelo se balança? 

BALANÇO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  A. 

Nenhum crédito 
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Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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ALTURA DOS ALUNOS 

Questão 1: ALTURA DOS ALUNOS M479Q01 

Certo dia, na aula de matemática, mediu-se a altura de todos os alunos. A altura 
média dos meninos foi 160 cm e a das meninas 150 cm. Aline era a mais alta – sua 
altura era 180 cm. André era o mais baixo – sua altura era 130 cm.  

Dois alunos estavam ausentes naquele dia, mas compareceram no dia seguinte. 
Mediram-se suas alturas e as médias foram recalculadas. Surpreendentemente, a 
altura média das meninas e dos meninos não mudou.  

Determine se as conclusões a seguir podem ser tiradas a partir destas informações. 

Circule ‗Sim‘ ou ‗Não‘ para cada conclusão. 

Conclusão 
Podemos 
tirar esta 
conclusão?  

Ambos os alunos são meninas. Sim / Não 

Um dos alunos é um menino e o outro é uma menina. Sim / Não 

Ambos os alunos têm a mesma altura. Sim / Não 

A altura média de todos os alunos não mudou. Sim / Não 

André ainda é o mais baixo. Sim / Não 

ALTURA DOS ALUNOS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  ‗Não‘ para todas as conclusões. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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PAGAMENTOS POR ÁREA 

Os moradores de um prédio de apartamentos decidem comprar o prédio. Eles vão 
juntar o dinheiro de forma que cada um pague uma quantia proporcional ao tamanho 
de seu apartamento.  

Por exemplo, se um homem morasse em um apartamento que ocupasse um quinto 
da área de todos os apartamentos, pagaria um quinto do preço total do prédio. 

Questão 1: PAGAMENTOS POR ÁREA M480Q01 

Faça um círculo em ―Correta‖ ou ―Incorreta‖ para cada uma das afirmações abaixo. 

Afirmação 
Correta / Incorreta 

A pessoa que mora no maior apartamento pagará mais por 
metro quadrado de seu apartamento do que aquela que mora 
no menor apartamento. 

Correta / Incorreta 

Se soubermos as áreas de dois apartamentos e o preço de 
um deles, poderemos calcular o preço do segundo. Correta / Incorreta 

Se soubermos o preço do prédio e a quantia que cada 
proprietário pagará, poderemos calcular a área total de todos 
os apartamentos.  

Correta / Incorreta 

Se o preço total do prédio fosse reduzido de 10%, cada um 
dos proprietários pagaria 10% a menos. Correta / Incorreta 

PAGAMENTOS POR ÁREA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  Incorreta, Correta, Incorreta, Correta (nesta ordem). 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 2: PAGAMENTOS POR ÁREA M480Q02 - 0 1 2 9  

Há três apartamentos no prédio. O maior, o apartamento 1, possui uma área total de 
95m2.  Os apartamentos 2 e 3 possuem áreas de 85m2 e 70m2 respectivamente. O 
preço de venda para o prédio é 300 000 zeds. 

Quanto deverá pagar o proprietário do apartamento 2? Mostre como você resolveu. 

PAGAMENTOS POR ÁREA: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 2:  102 000 zeds, apresentando ou não o cálculo. A unidade não é 
necessária. 

 Apartamento 2: 102 000 zeds  

 zedsApt 102000300000
250

85
:2  

 1200
250

300000
zeds por cada metro quadrado, portanto o apartamento 2 

custará 102 000. 

Crédito parcial 

Código 1:  Método correto, mas pequeno(s) erro(s) de cálculo. 

 zedsApt 10200300000
250

85
:2  

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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ESTANTES 

Questão 1: ESTANTES M484Q01 

Para construir uma estante completa, um marceneiro precisa do seguinte material: 

4 pranchas grandes de madeira, 

6 pranchas pequenas de madeira, 

12 braçadeiras pequenas, 

2 braçadeiras grandes e 

14 parafusos. 

O marceneiro possui em estoque 26 pranchas grandes de madeiras, 33 pranchas 
pequenas de madeira, 200 braçadeiras pequenas, 20 braçadeiras grandes e 510 
parafusos.  

Quantas estantes completas o marceneiro poderá fazer? 

 

Resposta: ...................................................... 

ESTANTES: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  5. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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LIXO 

Questão 1: LIXO M505Q01 - 0 1 9  

Para uma atividade escolar sobre o meio ambiente, os alunos coletaram 
informações sobre o tempo de decomposição de vários tipos de lixo que as pessoas 
jogam fora: 

Tipo de lixo Tempo de decomposição 

Casca de banana 1 a 3 anos 

Casca de laranja 1a 3 anos 

Caixas de papelão 0,5 ano 

Goma de mascar 20 a 25 anos 

Jornais  Alguns dias 

Copos de plástico Mais de 100 anos 

Um aluno pretende mostrar os resultados em um gráfico de barras. 

Dê uma justificativa para o fato de que o gráfico de barras não é o mais apropriado 
para apresentar estes dados. 

LIXO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  A justificativa se baseia na grande variação dos dados. 
 As diferenças de comprimento das barras do gráfico de barras seriam muito 

grandes.  

 Se colocarmos uma barra com 10 centímetros de comprimento para o plástico, 
a barra das caixas de papelão mediria 0,05 centímetros.  

 
OU 
 

  A justificativa se baseia na variabilidade dos dados para determinadas 
categorias. 

 O comprimento da barra correspondente aos ―copos de plástico‖ é 
indeterminado. 

 Não se pode representar uma barra para 1 a 3 anos, ou uma barra para 20 a 
25 anos.  

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 
 Porque não funcionará. 

 Um pictograma é melhor. 
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 É impossível verificar as informações. 

 Porque os números na tabela são apenas aproximações. 

Código 9:  Não respondeu. 
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TERREMOTO 

Questão 1: TERREMOTO M509Q01 

Foi divulgado um documentário sobre terremotos e a freqüência com que eles 
ocorrem. Esta reportagem incluiu uma discussão sobre a previsibilidade dos 
mesmos.  

Um geólogo declarou: - Nos próximos vinte anos, a probabilidade de que ocorra um 
terremoto em Zedópolis é de dois em três. 

Qual das opções a seguir exprime melhor o significado da declaração do geólogo? 

A 3,1320
3

2
, portanto no período de 13 a 14 anos, a partir de hoje, haverá um 

terremoto em Zedópolis. 

B 
3

2
 é maior que 

2

1
, portanto podemos ter certeza de que haverá um terremoto em 

Zedópolis nos próximos 20 anos. 
C A probabilidade de haver um terremoto em Zedópolis nos próximos 20 anos é 

maior do que a probabilidade de não haver um terremoto. 
D Não se pode afirmar o que acontecerá porque ninguém pode ter certeza de 

quando ocorrerá um terremoto. 

TERREMOTO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1: C. A probabilidade de haver um terremoto em Zedópolis nos próximos 
20 anos é maior do que a probabilidade de não haver um terremoto. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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OPÇÕES 

Questão 1: OPÇÕES M510Q01 

Em uma pizzaria, você pode pedir uma pizza básica com duas coberturas: queijo e 
tomate. Você pode igualmente compor sua própria pizza com as seguintes 
coberturas extras: azeitonas, presunto, cogumelos e salame. 

Rose quer pedir uma pizza com duas coberturas extras diferentes. 

A partir de quantas combinações diferentes Rose pode escolher? 

Resposta:  .............................................. combinações. 

OPÇÕES: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  6. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  

Não respondeu. 
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NOTAS DE PROVA 

Questão 1: NOTAS DE PROVA M513Q01 - 0 1 9  

O gráfico abaixo mostra os resultados de uma prova de ciências de dois grupos 
denominados Grupo A e Grupo B.  

A nota média para o Grupo A é de 62,0 e para o Grupo B é de 64,5. Os alunos são 
aprovados nesta prova quando tiram nota 50 ou acima. 

Analisando o gráfico acima, o professor afirma que, nesta prova, o Grupo B foi 
melhor do que o Grupo A.  

Os alunos do Grupo A não concordam com o professor. Eles tentam convencer o 
professor de que o Grupo B não foi necessariamente o melhor. 

Utilizando o gráfico, dê um argumento matemático em que os alunos do Grupo A 
poderiam se apoiar. 

NOTAS DE PROVA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  O aluno apresenta um argumento válido. Os argumentos válidos 
poderiam se fundamentar sobre: o número de alunos que foram 
aprovados; a influência desproporcional do resultado obtido pelo aluno 
mais fraco, ou; o número de alunos que obtiveram as notas maiores. 
 Mais alunos do Grupo A do que do Grupo B passaram na prova. 

 Se ignorarmos o aluno mais fraco do Grupo A, os alunos do Grupo A foram 
melhores do que os do Grupo B. 

 Mais alunos do Grupo A do que do Grupo B tiraram notas acima de 80. 

Notas de uma prova de ciências 
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Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas, inclusive respostas sem nenhuma justificativa 
matemática ou com justificativas matemáticas incorretas, ou respostas que 
simplesmente descrevem diferenças mas não são argumentos válidos de 
que o grupo B pode não ter obtido melhor resultado. 
 Normalmente, em ciências, os alunos do Grupo A são melhores do que os 

alunos do Grupo B. O resultado desta prova é apenas uma simples 
coincidência.  

 Porque a diferença entre o resultado mais alto e mais baixo é menor no 
Grupo B que no Grupo A.  

 Grupo A tem melhor resultado no intervalo de 80-89 e no intervalo de 50-59.  

 Grupo A tem um intervalo inter-quartílico maior do que o Grupo B.  

Código 9:  Não respondeu. 
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SAPATOS INFANTIS 

A tabela a seguir mostra as numerações de sapatos encontrados em Zedelândia 
correspondentes aos diversos tamanhos de pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1: SAPATOS INFANTIS M515Q01 

Os pés de Marina medem 163 mm. Utilize a tabela para determinar a numeração 

zedelandesa de sapato que Marina deveria experimentar. 

Resposta: .................................... 

SAPATOS INFANTIS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  26. 

De 

(em mm) 

A  

(em mm) 

Numeração 

do sapato 

A 107 A 115 A 18 

A 116 A 122 A 19 

A 123 A 128 A 20 

A 129 A 134 A 21 

A 135 A 139 A 22 

A 140 A 146 A 23 

A 147 A 152 A 24 

A 153 A 159 A 25 

A 160 A 166 A 26 

A 167 A 172 A 27 

A 173 A 179 A 28 

A 180 A 186 A 29 

A 187 A 192 A 30 

A 193 A 199 A 31 

A 200 A 206 A 32 

A 207 A 212 A 33 

A 213 A 219 A 34 

220 226 35 
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Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: SAPATOS INFANTIS M515Q02 

Alguns sapatos são fabricados na Inglaterra. Estes sapatos têm a numeração 
inglesa em vez da numeração zedelandesa. 

Uma maneira de se fazer a conversão aproximada da numeração inglesa de sapato 
para a zedelandesa é a seguinte: 

A numeração inglesa de sapato 13 corresponde à numeração zedelandesa 31. 

A diferença entre a numeração inglesa de sapato e a numeração zedelandesa 
correspondente é uma constante. 

Que numeração inglesa de sapato Marina deveria experimentar? 

A 4 
B 8 
C 10 
D 13 

SAPATOS INFANTIS: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  B.  8. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 3: SAPATOS INFANTIS M515Q03 

A fórmula a seguir fornece uma conversão mais exata entre a numeração inglesa de 
sapato e a zedelandesa.  

Numeração inglesa de sapato = (0,85 x numeração zedelandesa de sapato  –
 13,35). 
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Qual dos gráficos a seguir mostra a relação entre as numerações de sapato inglesa 
e zedelandesa utilizando a conversão exata e a conversão aproximada (conforme 
descrita na questão anterior)? 

 

 

 

SAPATOS INFANTIS: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1:  B. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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SKATE 

Eric é um grande fã de skates. Ele vai a uma loja chamada SKATERS para verificar 
alguns preços. 

Nesta loja, é possível comprar um skate completo,  ou  pode-se comprar  uma 
prancha, um jogo de 4 rodinhas, um jogo de 2 eixos e um jogo de acessórios, e 
montar seu próprio skate.  

Os preços dos produtos oferecidos por esta loja são: 

Produto Preço 
em zeds 

 

Skate completo 82 ou 84 

 
Prancha  40, 60 

ou 65 
 

Um jogo de 4 rodinhas  14 ou 36 

 
Um jogo de 2 eixos 16 

 
Um jogo de acessórios 
(rolamentos, amortecedores 
de borracha, parafusos e 
porcas) 

10 ou 20 

 

Questão 1: SKATE M520Q01a 

 M520Q01b 

Eric quer montar o seu próprio skate. Nesta loja, qual é o preço mínimo e o preço 
máximo para um skate que ele mesmo pode montar? 

(a) Preço mínimo:  .................................. zeds. 

(b) Preço máximo:  ................................. zeds. 

SKATE: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 21: O preço mínimo (80) e o máximo (137) estão corretos. 
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Crédito parcial 

Código 11: Somente o preço mínimo (80) está correto. 

Código 12: Somente o preço máximo (137) está correto. 

Nenhum crédito 

Código 00: Outras respostas. 

Código 99: Não respondeu. 

Questão 2: SKATE M520Q02 

A loja oferece três tipos de pranchas diferentes, dois jogos de rodinhas diferentes e 
dois jogos de acessórios diferentes. Há apenas uma opção para o jogo de eixos.  

Quantos skates diferentes Eric poderá construir? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

SKATE: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  D.  12. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 3: SKATE M520Q03 

Eric possui 120 zeds para gastar e quer comprar o skate mais caro que ele puder 
pagar. 

Quantos zeds Eric poderia gastar em cada uma das 4 peças? Anote sua resposta na 
tabela abaixo. 

Peça Valor (zeds) 

Prancha  

Rodas  

Eixos  

Acessórios  

SKATE: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1:  65 zeds em uma prancha, 14 nas rodas, 16 nos eixos e 20 nos 
acessórios. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 



 81 

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA 

Questão 1: TORNEIO DE TÊNIS DE MESA M521Q01 - 0 1 9  

Tiago, Rui, Beto e Dirceu formaram uma equipe de treinamento em um clube de 
tênis de mesa. Cada jogador joga uma vez contra cada um dos outros jogadores. 
Eles reservaram duas mesas de treino para estes jogos.  

Complete a tabela dos jogos, apresentada abaixo, escrevendo os nomes dos 
jogadores que disputarão cada partida. 

 Mesa de treinamento 1 Mesa de treinamento 2 

1ª rodada Tiago – Rui Beto – Dirceu 

2ª rodada 
…………… - …………… …………… - …………… 

3ª rodada 
…………… - …………… …………… - …………… 

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  Preenche corretamente as quatro partidas que faltam e as distribui na 
2ª e 3ª rodadas. 
   Por exemplo: 
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 Mesa de 
treinamento 1 

Mesa de 
treinamento 2 

1ª rodada Tiago - Rui Beto - Dirceu 

2ª rodada Tiago - Beto Rui - Dirceu 

3ª rodada Tiago - Dirceu Rui - Beto 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: TORNEIO DE TÊNIS DE MESA M521Q02 

Hélio faz parte de uma equipe de treino de seis pessoas. Eles reservaram o número 
máximo de mesas que podem ser utilizadas simultaneamente pela sua equipe. 

Se todos jogarem entre si uma vez, quantas mesas eles utilizarão? Quantas partidas 
serão disputadas ao todo? Quantas rodadas serão necessárias? Anote suas 
respostas na tabela abaixo. 

Número de mesas:  

Número de partidas:  

Número de rodadas:  

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 2:  Eles precisarão de 3 mesas, disputarão 15 partidas e serão 
necessárias 5 rodadas. 

Crédito parcial 

Código 1:  Dois números corretos. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 3: TORNEIO DE TÊNIS DE MESA M521Q03 

Dezesseis pessoas participam do torneio de tênis de mesa de um clube. O clube 
possui mesas disponíveis suficientes. 

Determine o número mínimo de rodadas se todos os concorrentes jogarem uns 
contra os outros uma vez. 

Resposta: ............................... rodadas 

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1:  15 rodadas. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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FAROL 

Os faróis são torres com um sinal de luz na parte superior, que ajudam os navios a 
encontrarem seus caminhos à noite quando estão navegando próximos 
ao litoral. 

O farol envia sinais luminosos em seqüência regular e fixa. Cada farol 
possui a sua própria seqüência.  

No diagrama abaixo, podemos observar o padrão de umdeterminado 
farol. Os sinais luminosos alternam-se com períodos de escuridão.  

Trata-se de uma seqüência regular. Após um certo tempo, a seqüência se repete. A 
duração de uma seqüência completa, antes que ela comece a se repetir, chama-se 
período. Quando se determina o período de uma seqüência, é fácil estender o 
diagrama para os segundos, minutos ou, até mesmo, as horas seguintes. 

Questão 1: FAROL M523Q01 

Qual das opções a seguir corresponderia ao período da seqüência desse farol ? 

A 2 segundos. 
B 3 segundos. 
C 5 segundos. 
D 12 segundos. 

FAROL: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  C.  5 segundos. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

luz 

escuri
dão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tempo (s.) 

13 
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Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: FAROL M523Q02 

Por quantos segundos o farol envia sinais luminosos  durante 1 minuto? 

A 4 
B 12 
C 20 
D 24 

FAROL: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  D.  24. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 3: FAROL M523Q03 - 0 1 2 9  

No diagrama abaixo, desenhe um gráfico de uma seqüência possível para um farol 
que emite sinais luminosos durante  30 segundos a cada minuto. O período desta 
seqüência deve ser igual a 6 segundos. 

FAROL: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 2:  O  gráfico mostra uma seqüência de luz e de escuridão com sinais 
luminosos de 3 segundos a cada 6 segundos e com um período de 6 
segundos. Isto pode ser feito da seguinte maneira: 

luz 

escuri
dão 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tempo (s.) 
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- 1 sinal luminoso de um segundo e 1 sinal luminoso de dois 
segundos (e isto pode ser demonstrado de várias maneiras), ou  

- 1 sinal luminoso de três segundos (que pode ser demonstrado de 
quatro maneiras diferentes).   

Se forem mostrados dois períodos, a seqüência deve ser idêntica para 
cada período. 

Crédito parcial 

Código 1:  O gráfico mostra uma seqüência de luz e de escuridão com sinais 
luminosos  de 3 segundos a cada 6 segundos, mas o período não é de 6 
segundos. Se forem mostrados dois períodos, o padrão deve ser idêntico 
para cada período. 

 Três sinais luminosos alternam-se com 3 períodos de escuridão de um 
segundo.  

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
Muitos cientistas temem que o aumento do nível do gás CO2 na nossa atmosfera 
esteja provocando mudanças climáticas.  

O diagrama abaixo mostra os níveis de emissão de CO2 em vários países (ou 
regiões) em 1990 (as colunas claras), os níveis de emissão em 1998 (as colunas 
escuras) e a alteração nos níveis de emissão entre 1990 e 1998, expressa em 
porcentagem (as setas acompanhadas de uma porcentagem). 
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REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2 

 

Questão 1: REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2
 M525Q01 - 0 1 2 9  

No diagrama, pode-se ler que nos Estados Unidos, o aumento dos níveis de 
emissão de CO2, no período de 1990 a 1998, foi de 11%. 

Mostre os cálculos que indiquem como se obteve a porcentagem de 11%. 

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Alteração 

nos níveis 

de emissão 

de 1990 a 

1998, 

expressa em 

percentagem
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Código 2:  Subtração correta e cálculo correto da porcentagem. 

 6727 – 6049 = 678,  11%100%
6049

678
. 

Crédito parcial 

Código 1:  Erro na subtração e cálculo correto da porcentagem, ou subtração 
correta, mas dividindo por 6727. 

 89,9%100
6727

6049
, e 100-89,9=10,1%. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas, inclusive apenas ‗Sim‘ ou ‗Não‘. 
 Sim, é 11%. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2
 M525Q02 - 0 1 9  

Marta analisou o diagrama e afirmou que encontrou um erro na porcentagem da 
alteração nos níveis de emissão: ―A diminuição da porcentagem na Alemanha (16%) 
é maior do que a diminuição da porcentagem em toda a União Européia (toda a 
União Européia, 4%). Isto é impossível, visto que a Alemanha faz parte da União 
Européia.‖ 

Você concorda com Marta quando ela diz que isto é impossível? Dê uma explicação 
que justifique sua resposta. 

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Não, com uma argumentação correta. 
 Não, outros países da União Européia podem ter aumentos, por exemplo, a 

Holanda, dessa forma a diminuição total na União Européia pode ser menor 
do que a diminuição na Alemanha. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 



 89 

Questão 3: REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2
 M525Q03 - 0 1 2 9  

Marta e Nelson discutiram para saber que país (ou região) tinha o maior aumento 
de emissões de CO2. 

Cada um chegou a uma conclusão diferente baseada no diagrama acima. 

Dê duas respostas possíveis para esta questão e explique corretamente como você 
obteve cada uma destas respostas. 

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 2:  A resposta identifica ambas as abordagens matemáticas (o maior 
aumento absoluto e o maior aumento relativo) e os países Estados Unidos 
e Austrália. 

 Os Estados Unidos apresentam o maior aumento em milhões de toneladas 
e a Austrália apresenta o maior aumento em porcentagem. 

Crédito parcial 

Código 1:  A resposta identifica ou menciona o maior aumento absoluto e o maior 
aumento relativo, mas não identifica os países, ou nomeia os países 
errados. 

 A Rússia apresenta o maior aumento na quantidade de CO2 (1078 tons), 
mas a  Austrália apresenta o maior aumento na porcentagem (15%). 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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EDIFÍCIO TORCIDO 

Na arquitetura moderna, muitas vezes os edifícios apresentam formas pouco 
convencionais. A figura abaixo mostra um modelo de um ―edifício torcido‖ projetado 
por computador e uma planta do andar térreo. Os pontos cardeais indicam a 
orientação do edifício. 

No andar térreo do edifício, encontra-se a entrada principal e um espaço para lojas.  
Acima do andar térreo, há 20 andares de apartamentos. 

A planta de cada andar é semelhante à planta do andar térreo, mas cada uma 
possui uma orientação um pouquinho diferente da orientação do andar de baixo. O 
cilindro contém o elevador e uma plataforma em cada andar. 

Questão 1: EDIFÍCIO TORCIDO M535Q01 - 0 1 2 9  

Estime a altura total do edifício, em metros. Explique como você determinou a sua 
resposta. 

EDIFÍCIO TORCIDO: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 2:  Aceitar respostas compreendidas entre 50 e 90 metros se for 
apresentada uma explicação correta. 

N 

S 

L 

O 

N 

S 

L O 
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 Cada andar do edifício mede cerca de 2,5 metros. Há um espaço extra 
entre os andares. Portanto, uma estimativa é 21 x 3 = 63 metros. 

 Considerando 4 m para cada andar, 20 andares resultarão em 80 m, mais 
10 m para o andar térreo, obteremos um total de 90 m. 

Crédito parcial 

Código 1:  Método de cálculo e explicação corretos, mas considerando 20 
andares em vez de 21. 

 Cada apartamento pode ter 3,5 metros de altura, 20 andares de 3,5 metros 
resultarão em uma altura total de 70 m. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas, inclusive respostas sem nenhuma explicação, com 
outro número incorreto de andares ou ainda com estimativas pouco 
plausíveis da altura de cada andar (4 m seria o limite superior). 

 Cada andar tem cerca de 5 m de altura, portanto 5  21 é igual a 105 
metros. 

 60 m. 

Código 9:  Não respondeu. 

As ilustrações a seguir são vistas laterais do edifício torcido. 

Questão 2: EDIFÍCIO TORCIDO M535Q02 

A partir de que direção a vista lateral 1 foi desenhada? 

A Do norte. 
B Do oeste. 
C Do leste. 
D Do sul. 

EDIFÍCIO TORCIDO: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  C.  Do leste. 

Vista lateral 1 Vista lateral 2 
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Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 3: EDIFÍCIO TORCIDO M535Q03 

A partir de que direção a vista lateral 2 foi desenhada? 

A Do noroeste. 
B Do  nordeste. 
C Do sudoeste. 
D Do sudeste. 

EDIFÍCIO TORCIDO: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 1:  D. Do sudeste. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 4: EDIFÍCIO TORCIDO M535Q04 - 0 1 2 9  

Cada andar de apartamentos possui uma determinada ‗torção‘ em relação ao andar 
térreo. O último andar (o 20º andar acima do andar térreo) forma um ângulo reto em 
relação ao andar térreo. 

O desenho abaixo representa o andar térreo. 

Desenhe neste diagrama a planta do 10º andar acima do andar térreo, mostrando 
como este andar está localizado em relação ao andar térreo. 
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EDIFÍCIO TORCIDO: CORREÇÃO 4 

Crédito completo 

Código 2:  O aluno apresenta um desenho correto, indicando o eixo de rotação e 
a rotação anti-horária corretos. Aceitar ângulos de 40° a 50°. 

Crédito parcial 

Código 1:  Um dos elementos está incorreto: o ângulo de rotação, ou o eixo de 
rotação ou a orientação da rotação. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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BATIMENTOS CARDÍACOS 

Por motivos de saúde, as pessoas deveriam limitar seus esforços, por exemplo, 
durante as atividades esportivas, a fim de não excederem uma determinada 
freqüência de batimentos cardíacos. 

Durante anos, a relação entre a freqüência cardíaca máxima recomendada e a idade 
da pessoa foi descrita pela seguinte fórmula: 

Freqüência cardíaca máxima recomendada = 220 – idade 

Pesquisas recentes mostraram que esta fórmula deveria ser um pouco modificada. A 
nova fórmula é a seguinte: 

Freqüência cardíaca máxima recomendada = 208 – (0,7  idade) 

Questão 1: BATIMENTOS CARDÍACOS M537Q01 - 0 1 9  

Um artigo extraído de um jornal afirmou: ―Um dos resultados decorrentes da 
utilização da nova fórmula em vez da antiga é que o número máximo recomendado 
de batimentos cardíacos por minuto para as pessoas jovens diminui um pouco e 
para as pessoas idosas aumenta um pouco.‖ 

Com a introdução da nova fórmula, a partir de que idade a freqüência cardíaca 
máxima aumenta em relação à fórmula antiga? Mostre como você resolveu. 

BATIMENTOS CARDÍACOS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  Aceitar 41 ou 40. 
 220 – idade = 208 – 0,7  idade resulta na idade = 40, portanto as pessoas 

acima de 40 anos terão uma freqüência cardíaca máxima recomendada mais 
elevada, segundo a nova fórmula. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 2: BATIMENTOS CARDÍACOS M537Q02 - 0 1 9  

A fórmula ―freqüência cardíaca máxima recomendada = 208 – (0,7  idade)‖ 
também é utilizada para determinar quando o exercício físico é mais eficiente. As 
pesquisas têm demonstrado que o exercício físico é mais eficiente quando os 
batimentos cardíacos são 80% da freqüência cardíaca máxima recomendada. 

Determine uma fórmula para calcular, em função da idade, a freqüência cardíaca 
recomendada para que um exercício físico seja mais eficiente. 

BATIMENTOS CARDÍACOS: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Qualquer fórmula que seja equivalente à multiplicação da fórmula da 
freqüência cardíaca máxima recomendada por 80%. 

 freqüência cardíaca = 166 – 0,56  idade. 

 freqüência cardíaca = 166 – 0,6  idade. 

 fc = 166 – 0,56  idade. 

 fc = 166 – 0,6  idade. 

 freqüência cardíaca = (208 – 0,7 x idade)  0,8. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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VÔO ESPACIAL 

A estação espacial Mir permaneceu em órbita por 15 anos e deu cerca de 86500 
voltas em torno da Terra, durante o tempo em que esteve no espaço. 

A permanência mais longa de um astronauta na Mir foi de, aproximadamente, 
680 dias. 

Questão 1: VÔO ESPACIAL M543Q01 

Aproximadamente, quantas voltas este astronauta deu ao redor da Terra? 

A 110 
B 1 100 
C 11 000 
D 110 000 

VÔO ESPACIAL: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  C.  11 000. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: VÔO ESPACIAL M543Q02 

O peso total da Mir era de 143 000 kg. Quando a Mir retornou à Terra, cerca de 80% 
da estação queimou-se ao atravessar a atmosfera. O restante quebrou-se em 
aproximadamente 1500 pedaços e caiu no Oceano Pacífico. 

Qual é o peso médio dos pedaços que caíram no Oceano Pacífico? 

A 19 kg 
B 76 kg 
C 95 kg 
D 480 kg 

VÔO ESPACIAL: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  A.  19 kg. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 
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Código 9:  Não respondeu. 

Questão 3: VÔO ESPACIAL M543Q03 - 0 1 2 9  

A Mir girou ao redor da Terra a uma altura de aproximadamente 400 quilômetros. O 
diâmetro da Terra mede cerca de 12 700 km e sua circunferência, cerca de 
40 000 km )12700( . 

Estime a distância total que a Mir percorreu durante as 86 500 voltas realizadas 
enquanto estava em órbita. Arredonde sua resposta para a dezena de milhão mais 
próxima. 

VÔO ESPACIAL: CORREÇÃO 3 

Crédito completo 

Código 2:  O aluno apresenta uma resposta compreendida entre 3 600 e 3 800 
milhões de quilômetros, arredondada para a dezena de milhões mais 
próxima. 

 Diâmetro da Terra  12 700 

Diâmetro da órbita da Mir  13 500 

Comprimento de uma órbita  42 000 
Total: 3 630 milhões de quilômetros. 

 O comprimento de uma órbita é 42513400240000 km 

Total: 3677, 4 milhões de km, portanto a resposta é 3 680 milhões de km. 

Crédito parcial 

Código 1:  Um erro de procedimento. 
 Utiliza o raio em vez do diâmetro. 

 Soma 400 em vez de 800 para o diâmetro da órbita da Mir. 

 Não arredondou, conforme solicitado. (Por exemplo, arredondou para a 
casa de milhão mais próxima em vez da dezena de milhão mais próxima). 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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ESCADA 

Questão 1: ESCADA M547Q01 

A figura abaixo apresenta uma escada com 14 degraus,com uma altura total de 
252 cm: 

 

Qual é a altura de cada um dos 14 degraus? 

Altura:..................................................... cm. 

 

ESCADA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  18. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

 

 

 

Altura total 252 cm 

Profundidade total 400 

cm 
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CONCERTO DE ROCK 

Questão 1: CONCERTO DE ROCK M552Q01 

Um campo retangular de 100 m por 50 m foi reservado ao público para um concerto 
de rock. Os ingressos para o concerto estavam esgotados e o campo estava cheio 
de fãs, todos em pé. 

Qual das opções a seguir é provávelmente a melhor estimativa do número total de 
pessoas que compareceram ao concerto? 

A 2 000 
B 5 000 
C 20 000 
D 50 000 
E 100 000 

CONCERTO DE ROCK: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  C.  20 000. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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DADOS 

Questão 2: DADOS M555Q02 

O desenho da direita representa dois dados. 

Os dados são cubos com faces numeradas de acordo com 
a seguinte regra: 

Em um mesmo dado, o número total de pontos de 
duas faces opostas é sempre sete. 

Você pode fazer um dado, cortando, dobrando e colando uma cartolina. Isso pode 
ser feito de diversas maneiras. Na figura abaixo, há quatro opções que podem ser 
utilizadas para fazer dados. 

Qual dos formatos a seguir pode ser dobrado para formar um dado que obedeça à 
regra na qual a soma das faces opostas é 7? Para cada formato, faça um círculo em 
‖Sim‖ ou ‖Não‖ na tabela abaixo. 

Formato 
Obedece à regra na qual a soma dos 

lados opostos é 7? 

I Sim / Não 

II Sim / Não 

III Sim / Não 

IV Sim / Não 

DADOS: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Não, Sim, Sim, Não (nesta ordem). 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

I II III IV 
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APOIO AO PRESIDENTE 

Em Zedlândia, foram realizadas pesquisas de opinião para se avaliar a popularidade 
do Presidente, tendo em vista as próximas eleições. Quatro editores de jornais 
realizaram pesquisas independentes, em âmbito nacional. Os resultados das quatro 
pesquisas estão apresentados abaixo: 

Jornal 1: 36,5% (pesquisa realizada em 6 de janeiro, com uma amostragem de 
500 cidadãos com direito a voto, selecionados aleatoriamente); 

Jornal 2: 41,0% (pesquisa realizada em 20 de janeiro, com uma amostragem de 
500 cidadãos com direito a voto, selecionados aleatoriamente); 

Jornal 3: 39,0% (pesquisa realizada em 20 de janeiro com uma amostragem de 
1000 cidadãos com direito a voto, selecionados aleatoriamente); 

Jornal 4: 44,5% (pesquisa realizada em 20 de janeiro, com 1000 leitores do jornal 
que telefonaram para a redação a fim de votar). 

Questão 1: APOIO AO PRESIDENTE M702Q01 - 0 1 2 9  

Que jornal forneceria o resultado mais provável para se prever o nível de apoio ao 
presidente se a eleição fosse realizada em 25 de janeiro? Dê duas explicações que 
justifiquem a sua resposta. 

APOIO AO PRESIDENTE: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 2: Jornal 3. A pesquisa é mais recente, a amostragem selecionada é 
maior, a seleção da amostra é aleatória e foram entrevistados somente 
eleitores.  (Dê pelo menos duas justificativas). Informações adicionais 
(incluindo informações irrelevantes ou incorretas) devem ser 
ignoradas. 

 Jornal 3, porque selecionaram aleatoriamente um número maior de eleitores.  

 Jornal 3, porque entrevistaram 1000 pessoas, selecionadas aleatoriamente, e 
a data está mais próxima da eleição, portanto os eleitores  terão menos 
tempo para mudar de opinião. 

 Jornal 3, porque foram selecionados aleatoriamente e tinham direito ao voto. 

 Jornal 3, porque entrevistou um número maior de pessoas mais perto da data. 

Crédito parcial 

Código 1:  Jornal 3, com apenas uma justificativa, ou sem explicação.   
 Jornal 3, porque a pesquisa está mais próxima da data da eleição. 

 Jornal 3, porque mais pessoas foram entrevistadas do que nos jornais 1 e 2. 

 Jornal 3. 

 Jornal 3, porque as mil pessoas foram selecionadas aleatoriamente. 

Nenhum crédito  

Código 0:  Outras respostas. 
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 Jornal 4. Mais pessoas significa resultados mais precisos e as pessoas que 
telefonaram pensaram melhor sobre seus votos. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: APOIO AO PRESIDENTE M702Q02 - 00  11  12  21  99 

[Supondo que nenhum dos entrevistados do jornal 2 tenha sido entrevistado pelo 
jornal 3,] Dê a melhor estimativa da porcentagem do nível esperado de apoio ao 
presidente utilizando os resultados combinados das pesquisas dos jornais 2 e 3. 
Mostre como você resolveu. 

APOIO AO PRESIDENTE: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 21: Apresenta uma média ponderada correta (obtida por meio do tamanho 
da amostra): 39,7%. Aceitar qualquer resposta entre 39,6% - 39,7% 
 O jornal 2 – 41% de 500 = 205 pessoas, e o Jornal 3 – 39% de 1 000 = 390 

pessoas, portanto o total é de 595 pessoas entre as 1500 = 39,67%. 

 7,39
3

)39241(
. 

 Crédito parcial 

Código 11: Calcula a média ponderada, mas há alguns erros de cálculo (por 
exemplo, os jornais errados foram utilizados). 
 41% de 1 000 = 410, e 34% de 500 = 170, portanto 410 + 170 = 580, e     

580/1 500 = 38,7%. 

 41% de 500 = 205, e 39% de 1 000 = 390. [ 925.8500.1
100

595
], portanto 

isto significa uma aceitação de 89,25%. 

Código 12: Calculou a média simples: 40%. 
 41 + 39 = 80, e 80/2 = 40. 

 Fiz a média das duas percentagens e obtive aceitação de 40%. 

 %40
2

4139
. 

Nenhum crédito  

Código 00: Outras respostas. 

Código 99: Não respondeu. 
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tempo 

Distância a partir do 
início da esteira rolante 

Uma pessoa caminhando ao lado da 
esteira rolante 

Uma pessoa caminhando na 
esteira rolante 

tempo 

Distância a partir do 
início da esteira rolante 
 

Uma pessoa caminhando ao lado da 
esteira rolante 
 

Uma pessoa caminhando na 
esteira rolante 

Uma pessoa parada na esteira rolante 

ESTEIRAS ROLANTES  

Questão 1: ESTEIRAS ROLANTES  M703Q01 - 0 1 9  

A fotografia ao lado mostra esteiras 
rolantes.  

O gráfico distância-tempo, 
apresentado a seguir, mostra uma 
comparação entre ―caminhar na 
esteira rolante‖ e ―caminhar ao lado da 
esteira rolante.‖ 

Supondo que, no gráfico acima, o passo da caminhada seja quase o mesmo para as 
duas pessoas, acrescente uma linha ao gráfico que represente a distância versus o 
tempo para a pessoa que estiver parada na esteira rolante. 

ESTEIRAS ROLANTES: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  Aceitar uma linha abaixo das duas linhas, mas ela deve estar mais 
próxima da linha que representa ―Uma pessoa caminhando ao lado da 
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esteira rolante‖ do que do eixo do tempo. 

Nenhum crédito  

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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O MELHOR CARRO 

Uma revista de automóveis utiliza um sistema de classificação para avaliar carros 
novos e concede o prêmio ―O carro do ano‖ ao carro que obtiver a pontuação total 
mais alta. Cinco carros novos estão sendo avaliados e suas pontuações estão 
apresentadas na tabela abaixo. 

Carro Características 
de Segurança 

(S) 

Consumo de 
Combustível 

(C) 

Aparência 
Externa 

(E) 

Acessórios 
Internos 

(I) 

Ca 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

KK 3 2 3 2 

As pontuações são interpretadas da seguinte maneira: 

 3 pontos = Excelente 
 2 pontos = Bom 
 1 ponto = Razoável 

Questão 1: O MELHOR CARRO M704Q01 

Para calcular a pontuação total do carro, a revista utiliza a seguinte regra, que é a 
soma ponderada das pontuações individuais: 

 Pontuação Total = (3 x S) + C + E + I 

Calcule a pontuação total para o Carro ―Ca‖. Escreva sua resposta no espaço 
abaixo. 

Pontuação total para ―Ca‖:  ....................  

O MELHOR CARRO: CORREÇÃO 1  

Crédito completo 

Código 1:  15 pontos. 

Nenhum crédito  

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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Questão 2: O MELHOR CARRO M704Q02 

O fabricante do carro ―Ca‖ achou a regra da pontuação total injusta.  

Elabore uma regra para calcular a pontuação total, de modo que o Carro ―Ca‖ seja o 
vencedor. 

A sua regra deverá incluir todas as quatro variáveis e você deverá apresentar a sua 
regra, preenchendo os quatro espaços da equação abaixo com números positivos. 

Pontuação total = ………  S + ………  C + ………  E + ………  I. 

O MELHOR CARRO: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Regra correta que dará vitória ao carro ―Ca‖. 

Nenhum crédito  

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 
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SEQÜÊNCIA EM ESCADA 

Questão 1: SEQÜÊNCIA EM ESCADA M806Q01 

Roberto constrói uma seqüência com o formato de uma escada, utilizando 
quadrados. Ele segue as seguintes etapas: 

 

 

Como você pode ver, ele utiliza um quadrado na Etapa 1, três quadrados na Etapa 2 
e seis na Etapa 3. 

Quantos quadrados ele vai utilizar na quarta etapa? 

Resposta: ............................................... quadrados. 

SEQÜÊNCIA EM ESCADA: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  10. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
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TARIFAS POSTAIS 

As tarifas postais em Zedelândia são calculadas em função do peso dos itens 
enviados (arredondando-se para o número inteiro de gramas mais próximo), como 
mostra a tabela :  

Peso (arredondado para o 
número inteiro mais 

próximo) 

Tarifa 

Até 20 g 0,46 zeds 

21 g – 50 g 0,69 zeds 

51 g – 100 g 1,02 zeds 

101 g – 200 g 1,75 zeds 

201 g – 350 g 2,13 zeds 

351 g – 500 g 2,44 zeds 

501 g – 1000 g 3,20 zeds 

1001 g – 2000 g 4,27 zeds 

2001 g – 3000 g 5,03 zeds 

Questão 1: TARIFAS POSTAIS M836Q01 

Qual dos seguintes gráficos melhor representa as tarifas postais de Zedelândia? (O 
eixo horizontal representa o peso em gramas e o eixo vertical, a tarifa em zeds.) 
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TARIFAS POSTAIS: CORREÇÃO 1 

Crédito completo 

Código 1:  C. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

Questão 2: TARIFAS POSTAIS M836Q02 - 0 1 9  

João quer enviar a um amigo dois itens pesando respectivamente 40 gramas e 80 
gramas.   

De acordo com as tarifas postais de Zedelândia, determine se fica mais barato 
enviar os dois itens como uma única remessa ou enviar os itens como duas 
remessas separadas. Mostre os cálculos relacionados aos custos de cada caso. 

TARIFAS POSTAIS: CORREÇÃO 2 

Crédito completo 

Código 1:  Ficará mais barato enviar os itens como duas remessas separadas. O 
custo será de 1,71 zeds para duas remessas separadas, e 1,75 zeds para 
uma única remessa contendo os dois itens. 

Nenhum crédito 

Código 0:  Outras respostas. 

Código 9:  Não respondeu. 

 


