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EXATAS
 

1. (Enem PPL) Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada
em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 km. Ao consultar um
mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, era de 5
cm. A escala desse mapa é

 a) 1: 5   b) 1: 1000 c) 1: 5000   d) 1: 100000    e) 1: 500000

9. (G1 - cftmg) Considere quatro mapas hipotéticos da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e suas
respectivas escalas, conforme quadro a seguir. MAPAS ESCALAS 1 1:100.000 2 1:900.000 3 1:1.800.000 4
1:3.600.000 Dentre eles, o que representa, com maior riqueza de detalhes, a RMBH é o de número: 

a)1.  b)2.   C)3.   d)4.

19. (Ufrgs 2017) Em um triângulo ABC, BÂC é o maior ângulo e ACB ˆ é o menor ângulo. A medida do ângulo BÂC
é 70° maior que a medida de ACB. ˆ A medida de BÂC é o dobro da medida de ABC. ˆ Portanto, as medidas dos
ângulos são 

 a) 20°  , 70 ° e 90 °
 b) 20°  , 60 ° e 100° 
 c) 10 °, 70 ° e 100 °  
 d) 30°, 50 ° e 100 ° 
 e) 30°  , 60 ° e 90

26. (Puccamp) De uma estação rodoviária, partem ônibus para São Paulo a cada 30 minutos, para Araraquara a
cada 6 horas e para Ribeirão Preto a cada 8 horas. No dia 05/12/99, às 7h, partiram ônibus para as três cidades.
Essa coincidência deverá ter ocorrido uma outra vez às

a)19h do dia 05/12/99
 b)23h do dia 05/12/99 
 c)12h do dia 06/12/99 
 d)15h do dia 06/12/99 
 e)7h do dia 06/12/99

31. (Ufrgs) Uma torneira com vazamento pinga, de maneira constante, 25 gotas de água por minuto. Se cada gota
contém 0,2 mL de água, então, em 24 horas o vazamento será de 

a)0,072 L.     b)0,72 L.     c)1,44 L d)7,2 L.   e)14,4
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