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Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2018/19 
1. Ao resolver a expressão numérica abaixo, podemos afirmar que: 

 
(A) O valor da expressão numérica é um valor negativo e múltiplo de 2.  
(B) O valor da expressão numérica é um valor positivo e múltiplo de 3.  
(C) O valor da expressão numérica é um valor positivo e múltiplo de 2.  
(D) O valor da expressão numérica é um valor negativo e múltiplo de 5  
(E) O valor da expressão numérica é um valor negativo e múltiplo de 3.  

 
2. Sendo x e y as raízes da equação  

 

 
 

3. Simplificando a expressão  

onde k é um número natural, obtém-se o valor de: 
 
(A) 2 
(B) 2,8 
(C) -3,6 
(D) 1,5 
(E) 5,6 
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4. Sobre o conjunto solução da equação irracional podemos afirmar 
que: 

 
(A) O conjunto solução é um número primo.  
(B) O conjunto solução é formado por dois números naturais.  
(C) O conjunto solução é um número natural múltiplo de 5  
(D) O conjunto solução não admite soluções reais.  
(E) O conjunto solução é um número inteiro negativo.  

 
5. Sejam a = 3,333333... e b = 0,111111111... dois números que podem ser escritos na 

forma de fração, pois são números racionais. Nessas condições, a razão entre a, 
que é o antecedente, e b, que é o consequente, é: 

 

       

6. A expressão algébrica  é resultante do produto notável: 
 

 

7. Os valores de z que fazem que as expressões sejam iguais são: 
 

(A) – 3 e – 2  
(B) 2 e 3  
(C) – 3, - 1, 1 e 3 
(D) – 3, - 2, 2 e 3 
(E) 1, 2, 3 e 4  
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8. Se e com x, y e z reais, o valor de 

é igual a: 
 

(A) 1 
(B) 2 
(C) 4 
(D) 8 
(E) 10 

 
9. Seja um polígono convexo regular que possui 40 lados. O número de diagonais 

desse polígono é de exatamente 
 
(A) 460 
(B) 680 
(C) 740 
(D) 760 
(E) 900 

 
10. Num treinamento em um circuito oval, três corredores partem todos do mesmo ponto, 

ao mesmo tempo e com o mesmo sentido e percorrem o percurso do circuito 
respectivamente em 20 minutos, 36 minutos e 30 minutos. Se esses corredores 
permanecerem correndo, o tempo necessário para que se reencontrem novamente 
ao mesmo ponto de partida, pela primeira vez após o início do treinamento, é de: 

 
(A) 6 horas 
(B) 5 horas 
(C) 4 horas 
(D) 3 horas 
(E) 2 horas 

 
11. Na figura a seguir estão representadas três retas paralelas e coplanares r, s e t, tais 

que a distância entre r e s é igual a 3 cm e a distância entre s e t é de 6 cm. Sabendo 

que  o seguimento mede 2 cm, podemos afirmar que a área do triângulo ABC é: 
 

 
(A) 6 cm² 
(B) 9 cm² 
(C) 18 cm² 
(D) 27 cm² 
(E) 54 cm² 
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12. Um telhado tem duas partes, uma AB e outra BC, conforme figura: 
 

 
 
Se esse telhado forma com a base AC um triângulo, retângulo em B, e a medida AH é 
igual a 24 m, e a HC é igual a 6 m, então, a altura BH, que dá suporte ao telhado, é de: 
 
(A) 10m 
(B) 11m 
(C) 12m 
(D) 15m 
(E) 18m 

 
13. Paulo, um colecionador de revistas em quadrinhos, certo dia resolveu comprar sete 

revistas da Marvel, todas com o mesmo preço unitário, e outros tipos de revistas, 
estas com o mesmo valor unitário da anterior e na quantidade igual ao valor unitário 
de cada uma das revistas da Marvel. Sabendo que Paulo pagou todas as revistas 
com dez notas de R$ 20,00 e recebeu de troco R$ 2,00, e considerando que o valor 
pago não pode ser negativo, podemos afirmar que o valor unitário de cada revista é 
de: 

 
(A) R$ 9,00 
(B) R$ 11,00 
(C) R$ 17,00 
(D) R$ 13,00 
(E) R$ 15,00 
 
14. Têm-se dois números. O primeiro, quando subtraído do dobro do seu inverso, é igual 

a 1, e o segundo, multiplicado pelo seu consecutivo, é igual a 1, e o segundo, 
multiplicado pelo seu consecutivo, é igual a 2. Nessas condições, se somarmos 
todos os resultados obtidos para esses números, obtém-se o número: 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) -1 
(D) -2 
(E) 0 
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15. Em uma montadora de automóveis, existem 3 robos que, funcionando 

ininterruptamente, 10 horas por dia, durante 4 dias, produzem 120 automóveis. Se 
um desses robôs ficar parado para manutenção durante 6 dias, e considerando que 
nesse período a montadora tem um pedido de 240 automóveis, quantas horas diárias 
de trabalho os robôs restantes terão que fazer para que a encomenda seja entregue? 

 
(A) 12 horas 
(B) 15 horas 
(C) 16 horas  
(D) 20 horas 
(E) 21 horas  
 
16. Analise as afirmações a seguir, sobre ângulos: 
 

I. Dois ângulos são complementares quando a soma dos seus ângulos é 180º 
graus.  

II. A bissetriz de um ângulo é a semireta interna ao ângulo com origem no 
vértice de um ângulo que o divide em dois ângulos congruentes.  

III. Um ângulo é formado pela união de duas semirretas que têm mesma origem 
com uma das regiões no plano por elas limitada.  

 
     É correto o que se afirma em: 

(A) I 
(B) I e II 
(C) II e III 
(D) II 
(E) III 
 
17. Um capital de R$ 1.200,00, aplicado a juros simples, por um período de 1,5 anos, 

produziu um montante de R$ 2.064,00. A taxa bimestral de juros simples da 
operação é de: 

(Considerar ano e mês comercial). 
 
(A) 5% 
(B) 8%  
(C) 9%  
(D) 10%  
(E) 12% 
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18. Na figura a seguir, a soma das áreas dos três quadrados é igual a 38 cm². A soma 
do comprimento de todas as diagonais de todos os quadrados da Figura é: 

 

 

 
 
19. A figura mostra uma parede retangular de 8 metros de comprimento por 4 metros de 

altura, na qual estão pintados de branco círculos de diâmetro igual a 2 metros. 
Considerando que, para pintar as circunferências, foram gastos 3,6 litros de tinta e 
que a quantidade necessária para pintar o resto da parede na cor preta se mantém 
na mesma proporção do que o que foi gasto para pintar as circunferências, a 
quantidade de tinta necessária para terminar a pintura da área restante da parede é 
de: (Considere π = 3)  

 

 
(A) 0,36 cm³ de tinta  
(B) 2,8 dm³ de tinta 
(C) 28 cm³ de tinta 
(D) 36000 ml³ de tinta 
(E) 8800 ml³ de tinta 

 
 

20. Um reservatório, sem tampa, no formato de um paralelepípedo, com dimensões 
internas de 3m de comprimento, 2m de largura e altura igual a 75cm, está 
completamente cheio de água. Nele, é mergulhado um cubo impermeável de 
densidade maior do que a densidade da água, cuja diagonal de uma de suas bases 

é . Quando esse cubo estiver totalmente sumerso, parte da  água será 
deslocada para fora do reservatório e a quantidade de água que ainda restará no 
reservatório será de: 
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(A) 1000 litros  
(B) 2500 litros  
(C) 3500 litros 
(D) 4500 litros 
(E) 5000 litros 
 
21. Uma pesquisa afirma que o salário de um trabalhor não graduado e o de um 

graduado, com as mesmas atribuições, estão entre si assim como 4 está para 7. Se 
somarmos dois desses salários, um do graduado e outro do não graduado, de um 
mesmo período de tempo, o valor chega a R$ 22.000,00. Nessas condições, o valor 
que o trabalhador graduado ganha a mais em comparação com o não graduado é: 

 
(A) R$ 3.000,00 
(B) R$ 4.000,00 
(C) R$ 5.000,00 
(D) R$ 6.000,00 
(E) R$ 7.000,00 
 
22. Se uma empresa de serviços gerais cobra pelo serviço de pintura R$ 8,00 o metro 

quadrado e tem gastos fixos de R$ 420,00 por dia mais um custo variável de R$ 4,00 
por metro quadrado pintado, então, essa empresa passará a ter lucro diário quando 
o número de metros quadrados pintados superar o número de: 

 
(A) 100 metros quadrados  
(B) 105 metros quadrados 
(C) 80 metros quadrados 
(D) 88 metros quadrados  
(E) 94 metros quadrados 
 
23. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, estavam aptos a votar para presidência da 

República do Brasil, no ano de 2018, 147,3 milhões de eleitores. Estaria eleito em 
primeiro turno o candidato que obtivesse mais da metade dos votos válidos 
(excluindo os votos em branco e os votos nulos). Suponha que todos os eleitores 
aptos votaram no pleito deste ano e que 12% desses votaram em branco, e, ainda, 
que o índice de votos nulos alcançou mais 16% dos votantes, então, para se eleger 
ao cargo de Presidente da República em primeiro turno, um candidato deveria ter 
alcançado um número mínimo de votos igual a: 

 
(A) 45.200.001 votos válidos.  
(B) 50.912.001 votos válidos.  
(C) 53.028.001 votos válidos.  
(D) 60.320.832 votos válidos.  
(E) 61.430.241 votos válidos. 
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24. No atual cenário econômico mundial, existem oscilações significativas entre moedas. 

O gráfico de linhas abaixo mostra essas oscilações entre duas moedas, a Pataca e 
a Merreca, no intervalo de tempo que vai de 1º de abril a 30 de setembro de um 
determinado ano.  

 

 
 

 O gráfico foi compartilhado com uma turma de alunos, que, após análise, 
aprensentaram as seguintes afirmações sobre aquilo que percebiam na relação entre essas 
moedas, no intervalo considerado: 
 

I. Em nenhum momento do intervalo considerado, a Merreca e a Pataca 
tiveram  o mesmo valor.  

II. No interalo de abril a setembro, por três vezes, a Merreca e a Pataca 
apresentaram o mesmo valor.  

III. No mês de julho, a cotação da Merreca se manteve estável.  
IV. Em nenhum momento do intervalo considerado, a Merreca teve uma cotação 

maior do que a Pataca.  
V. A Merreca, no dia 1º de abril, para ter a mesma cotação da Pataca, precisaria 

subir 30%.  
 
 

Estão corretas apenas as afirmações: 
 
(A) II e III 
(B) I e IV 
(C) II, III e IV 
(D) II, III e V 
(E) I, II e III 
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25. A tabela abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma nutricionista, 
que, em 5 experimentos, avaliou 5 dietas para serem aplicadas em pacientes 
diabéticos. O objetivo da pesquisa é encontrar a dieta que apresente a maior 
quantidade de resultados dos seus experimentos abaixo da média aritmética 
encontrada naquela dieta.  

 

 
 
Levando-se em consideração os experimentos feitos, as dietas que atendem às 
expectativas da nutricionista são: 
 

(A) As dietas B e E 
(B) As dietas A e C 
(C) As dietas C e E  
(D) As dietas A e D  
(E) As dietas B e D 

 


