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Questão por Competência 

Matemática e Suas Tecnologias 

 

Competência 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, 
racionais e reais. 

 
Competência 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura 

e a representação da realidade e agir sobre ela. 
 

Questão 01 - Para reservar a água da chuva em uma região, foi construída 
uma calha em forma de prisma triangular reto, como ilustra a figura a 

seguir. O ângulo ABˆC mede 90º e as medidas citadas estão em metros. 
 

 
 

O volume máximo de água que a calha poderá conter, em litros, é: 
 

a) 9.000 
 

b) 180.000 
 

c) 90.000 
 

d) 18.000 
 

e) 12.000 
 

Questão 02 - A pirâmide é considerada um dos mais antigos sólidos 
geométricos construídos pelo homem. Uma das mais famosas é a pirâmide 

de Quéops, construída em 2.500 a.C., com 150 m de altura, 
aproximadamente – o que pode ser comparado a um prédio de 50 andares. 
 

Extraído do site: <http://pt.scribd.com/doc/13462641/Telecurso-2000-Matematica-Ensino-Medio-3-
Volumes-Biblioteca-Virtual-USP 

> Acesso em 6 jun. 2011. 
 

Considerando a pirâmide de Quéops uma pirâmide regular de base quadrada 
e sabendo que o lado da base mede 230 m, aproximadamente, o volume 

aproximado que ela ocupa no espaço é: 
 

a) 2 645 000 m3. 
 

b) 7 935 000 m3. 
 

c) 3 967 500 m3. 
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d) 1 587 000 m3. 
 

e) 5 254 000 m3. 
 

Questão 03 - Sejam A, B e C respectivamente as medidas do 
complemento, suplemento e replemento do ângulo de 40º, têm-se: 
 

a) A = 30º; B = 60º; C = 90º. 
 

b) A = 30º; B = 45º; C = 60º. 
 

c) A = 320º; B = 50º; C = 140º. 
 

d) A = 50º; B = 140º; C = 320º. 
 

e) A = 140º; B = 50º; C = 320º 

 
Questão 04 - Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos 

ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou 
paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se 

prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou 

superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras: 
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A tabela abaixo traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as 
respectivas medidas de seus ângulos internos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de 

ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro 
tipo escolhido deverá ter a forma de um: 
 

a) triângulo. 
 

b) quadrado. 
 

c) pentágono. 
 

d) hexágono. 
 

e) eneágono. 
 

Competência 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a 
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. 

 
Questão 01 - Uma fábrica utiliza madeira de reflorestamento na produção 

de lápis. Todos os lápis têm forma de cilindro circular reto com 1 cm de 
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diâmetro e 12,5 cm de comprimento. O grafite, também de forma cilíndrica, 

tem 6 mm de diâmetro e ocupa toda a extensão do lápis, conforme mostra a 
figura a seguir. 

 

 
 

Supondo que uma tora da madeira utilizada na fabricação do lápis tem 2,5- 

m3 de volume, e que 20% dela é desperdiçada por causa dos cortes, o 
número de lápis que essa tora rende é: 
 

a) 1 000 000. 
 

b) 2 000 000. 
 

c) 100 000. 
 

d) 200 000. 
 

e) 20 000. 

 
Questão 02 - Considere uma força de módulo F agindo perpendicularmente 

em uma superfície de área A. Define-se pressão média (PM) a grandeza 

escalar dada por: PM = 
 

 
 . Uma pilastra cilíndrica vertical sustenta o peso 

(força gravitacional vertical e para baixo) de um bloco retangular horizontal 

e, consequentemente, fica sujeita a uma pressão média. 
 

 
 

Considerando R o raio da base do cilindro e PM a pressão média suportada 

pela pilastra, o gráfico que melhor representa a relação entre essas duas 
grandezas é: 
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Competência 4 - Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. 
 

Questão 01 - Nos países em que a fonte energética é menos poluente, o 

[carro] elétrico poderia valer a pena. O estudo de Doucette [Reed Doucette, 
pesquisador do Departamento de Engenharia de Oxford, na Inglaterra] 

apontou que, na França, que tem energia predominantemente limpa, o 
automóvel elétrico se saiu bem em relação ao concorrente a gasolina. O 

resultado poderia valer para o Brasil. Ainda assim, há uma alternativa que 
pode ser mais verde: o carro usado, em bom estado.  

A fabricação de um automóvel é altamente poluente. Um elétrico, 
como o Toyota Prius, feito no Japão (que usa fontes sujas de energia), emite 

em sua produção a mesma quantidade de CO2 que um carro a gasolina ao 
longo de 64 mil quilômetros rodados. [...]. 

 
ROSA, Guilherme. O fim dos mitos verdes. Galileu. São Paulo: Globo, mar. 2011. Extraído do site: 

<http://revistagalileu.globo.co 
m/Revista/Common/0,,ERT214178-17773,00.html>. Acesso em: 17 jun. 2011. 

 

Um carro a gasolina, que tenha rodado 254 342 quilômetros, emite uma 
quantidade de CO2 equivalente à quantidade de gás carbônico emitida na 

produção de aproximadamente quantos Prius? 
 

a) 4. 
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b) 3. 
 

c) 2.  
 

d) 1. 
 

e) 5. 
 

Competência 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 

socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. 
 

Questão 01 - Se uma matriz quadrada A é tal que At = -A, ela é chamada 
matriz anti-simétrica. Sabe-se que M é anti-simétrica e: 
 

 
 

Os termos a12, a13 e a23 de M, valem respectivamente: 
 

a) -4, -2 e 4.  
 

b) 4, 2 e -4. 
 

c) 4, -2 e -4. 
 

d) 2, -4 e 2. 
 

e) 2, 2 e 4. 

 
Competência 6 - Interpretar informações de natureza científica e social 

obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, 
extrapolação, interpolação e interpretação. 

 
Questão 01 - O gráfico seguinte apresenta a precipitação de chuva, em 

milímetros, na cidade de São Paulo de janeiro a dezembro de 2009. 
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Extraído do site: <www.ultimosegundo.ig.com.br>. 

Acesso em: 4 mar. 2010. [Adaptado] 
 

Com base nos dados apresentados, podemos afirmar que o mês em que a 
precipitação de chuva ficou mais próxima da média aritmética da 

precipitação dos 12 meses foi: 
 

a) Março. 
 

b) Julho. 
 

c) Novembro. 
 

d) Fevereiro. 
 

e) Outubro. 
 

Questão 02 - A Organização Mundial da Saúde é clara: um adulto deve 
ingerir, no máximo, 50 gramas de açúcar por dia (o equivalente a dez 

colheres de chá [...]). Mas o quanto de fato comemos desse doce 
ingrediente escondido em alimentos não fica claro. [...] A tabela abaixo 

mostra o quanto cada alimento possui de açúcar. 
 

 
 

                          Revista Galileu. São Paulo: Globo, n. 236, mar. 2011. 
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Considerando as informações da tabela, podemos afirmar que 7 bolachas 

recheadas equivalem, em quantidade de açúcar, a: 
 

a) dois pães franceses e uma porção de cereal matinal com açúcar. 
 

b) um milk-shake de 150 m e metade de um potinho de sorvete. 
 

c) um copo de refrigerante, um brigadeiro grande e uma porção de cereal 

matinal com açúcar. 
 

d) dois brigadeiros grandes e um copo de refrigerante. 
 

e) uma barrinha de chocolate e um pão francês. 
 

Competência 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para 
medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para 

interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

 
Questão 01 - Uma pesquisa com 3 marcas concorrentes de refrigerantes - 

A, B e C - mostrou que 60% das pessoas entrevistadas gostam de A, 50% 
gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de A e 

B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das 
pessoas não gosta de nenhuma das três. Sorteando-se aleatoriamente uma 

dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela goste de uma 
única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de: 
 

a) 16%. 
 

b) 17%. 
 

c) 20%. 
 

d) 25%. 
 

e) 27%.
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Gabaritos 
 

 

Competência 2 

Questão  Gabarito 

 

Competência 3 

Questão  Gabarito 

1 A 

2 B 

 

Competência 4 

Questão  Gabarito 

1 A 

 

Competência 5 

Questão  Gabarito 

1 E 

 

Competência 6 

Questão  Gabarito 

1 E 

2 C 
 

Competência 7 

Questão  Gabarito 

1 E 
 

Competência 1 

Questão  Gabarito 


