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Comprimento
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1. (Prefeitura de Paulínia - SP/FGV/2016) Um erro de 2 mm foi cometido ao
se fazer a medição de um comprimento igual a 20 m.

Um segundo erro de 4 cm foi cometido ao se fazer a medição de um
comprimento igual a 400 m.

O erro relativo da primeira medição comparado ao erro relativo da segunda
medição é

a) igual.

b) metade.

c) um terço.

d) um quarto.

e) um décimo.

2. (IMBEL/FGV/2021) O calibre de uma arma representa o diâmetro do
projetil que ela utiliza. Se uma arma tem “calibre 38”, então o projétil que ela
utiliza tem diâmetro igual a 38 centésimos de polegada.

Sabe-se que 1 polegada é igual a 2,54 cm.

Assim, uma arma de “calibre 45” utiliza um projétil de diâmetro
aproximadamente igual a

a) 10,6 mm.

b) 11,0 mm.

c) 11,4 mm.

d) 11,8 mm.

e) 12,2 mm.
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3. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Os diâmetros dos parafusos
são medidos em polegadas e 1 polegada é equivalente a 25,4mm.

A medida, em milímetros, de um parafuso de 5/8 de polegada está entre

a) 15,5 e 15,7.

b) 15,7 e 15,9.

c) 15,9 e 16,1.

d) 16,1 e 16,3.

e) 16,3 e 16,5.

4. (IBGE/FGV/2019) Joana construiu um muro em 3 dias. No primeiro dia, ela
construiu 7 metros e 67 centímetros de muro; no segundo dia, ela construiu 8
metros e 25 centímetros e, no terceiro dia, construiu 7 metros e 48
centímetros.

O comprimento total do muro construído por Joana foi de:

a) 22 metros e 35 centímetros.

b) 22 metros e 50 centímetros.

c) 23 metros e 30 centímetros.

d) 23 metros e 40 centímetros.

e) 24 metros e 10 centímetros.
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Área

5. (IBGE/FGV/2020) Um imóvel comercial é composto por uma sala
retangular, medindo 3m de largura e 6m de comprimento, e um banheiro,
medindo 1,5m de largura e 2m de comprimento.

A área total do imóvel, em metros quadrados, é:

a) 12,5.

b) 16,5.

c) 18.

d) 21.

e) 36.
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Volume

6. (Prefeitura de Niterói - RJ/FGV/2018) Uma jarra contém 2 litros de suco de 
laranja. Após serem servidos 4 copos com 270 mililitros de suco cada um, 
resta, de suco, na jarra:

a) 1,08 litro.

b) 0,98 litro.

c) 0,92 litro.

d) 0,86 litro.

e) 0,84 litro.
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7. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Certa embalagem tem a forma 
de um prisma triangular regular como o representado na figura a seguir.

O comprimento da embalagem é de 20cm e cada lado do triângulo mede 6cm.

Obs.: utilize √3 = 1,73.

6

O volume dessa embalagem, em cm3 , é de, aproximadamente,

a) 250.

b) 270.

c) 290.

d) 310.

e) 330.
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8. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O caldeirão da figura abaixo tem
40 cm de diâmetro e 36 cm de altura.

A capacidade desse caldeirão é de, aproximadamente,

a) 25 litros.

b) 30 litros.

c) 36 litros.

d) 40 litros.

e) 45 litros.

9. (AL-RO/FGV/2018) Um barril com a forma de um cilindro circular reto com
60 cm de diâmetro e 1 m de altura tem, aproximadamente, a capacidade de

a) 210 litros.

b) 280 litros.

c) 320 litros.

d) 400 litros.

e) 520 litros.
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Massa

10. (Banestes/FGV/2018) 1 cm3 de gesso tem 1,4 g de massa.

A massa de 1 m3 de gesso é:

a) 1,4 kg.

b) 14 kg.

c) 140 kg.

d) 1400 kg.

e) 14000 kg.
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11. (Banestes/FGV/2018) Certa piscina tem 12m de comprimento, 6m de
largura e 1,5m de profundidade. Sabe-se que, com a piscina cheia, deve-se
colocar 4g de cloro para cada 1000 litros de água.

A quantidade de cloro que deve ser colocada nessa piscina cheia é de,
aproximadamente:

a) 280g.

b) 360g.

c) 430g.

d) 500g.

e) 620g.

Tempo
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12. (IMBEL/FGV/2021) Em certo país X o tempo é marcado de forma diferente
da nossa. No país X cada dia possui 20 Horas (representadas por 20H) e cada
Hora possui 100 Minutos (representados por 100MIN).

Nesse país, o intervalo de tempo correspondente a 7H e 75MIN é equivalente,
no nosso sistema, a

a) 8h48min.

b) 9h12min.

c) 9h18min.

d) 9h36min.

e) 9h48min.

13. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2017) Um milhão de segundos
correspondem a

a) menos de um dia.

b) mais de um dia e menos de uma semana.

c) mais de uma semana e menos de dez dias.

d) mais de dez dias e menos de doze dias.

e) mais de doze dias.
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14. (IBGE/FGV/2020) Um caminhão pesado leva cinco horas e meia para fazer
o percurso entre as cidades A e B. De carro, leva-se apenas a terça parte desse
tempo.

O tempo de percurso de carro para ir da cidade A até a cidade B é de:

a) 1h45min.

b) 1h50min.

c) 1h55min.

d) 2h05min.

e) 2h10min.

Gabarito

1 - A

2 - C

3 - B

4 - D

5 - D

6 - C

7 - D

8 - E

9 - B

10 - D

11 - C

12 - C

13 - D

14 - B
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Ângulos

O ângulo ABC, assinalado na figura mede

a) 16°.

b) 18°.

c) 20°.

d) 22°.

e) 24°.

1. (IMBEL/FGV/2021) A figura a seguir mostra dois polígonos regulares com
um lado comum.
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2. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O triângulo ABC está inscrito na
circunferência de centro O. O ângulo OAB mede 28° e o ângulo ABC mede 65°.

O ângulo ACB mede

a) 58°.

b) 60°.

c) 62°.

d) 64°.

e) 66°.

3. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A figura a seguir mostra dois
polígonos regulares iguais, com um vértice em comum e apoiados em uma
mesma reta.
Sabe-se que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada
por S = 180° (n – 2).
A medida do ângulo assinalado com a letra α é

a) 32°.

b) 36°.

c) 40°.

d) 48°.

e) 72°.
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Para representar essa distribuição, foi feito um

gráfico de setores como o que está a seguir.

4. (Prefeitura de Niterói - RJ/FGV/2019) Entre as pessoas aprovadas em certo
concurso, 50 moram em Niterói e o número de residentes em cada região está
no quadro a seguir.

O ângulo central correspondente à região Pendotiba é de:

a) 100°.

b) 108°.

c) 120°.

d) 144°.

e) 150°.
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Triângulos
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5. (FGV - 2018 - Banestes - Técnico em Segurança do Trabalho) A figura abaixo
mostra um triângulo isósceles, um quadrado e um triângulo equilátero. Sabe-se que
os ângulos assinalados com a letra α medem 25° . O ângulo assinalado com a letra θ
mede:

a) 65°.

b) 70°.

c) 75°.

d) 80°.

e) 85°.

6. (SME – SP/FGV/2016) A figura a seguir mostra o retângulo ABCD onde AB =
10 e BC = 7 e duas circunferências de raio igual a 2. As circunferências são
tangentes a dois lados do retângulo. A distância entre os centros dessas duas
circunferências é

a) 5 2.

b) 3 3.

c) 4 3.

d) 2 5.

e) 3 5.
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7. (IMBEL/FGV/2021) Euclides dispõe de 20 varetas cujos comprimentos, em
centímetros, são, respectivamente, os números inteiros de 1 a 20. Ele pega as
varetas de comprimentos 6 cm e 13 cm e deseja formar um triângulo em que
essas varetas sejam dois dos lados. Entre as varetas restantes, o número de
escolhas que Euclides tem para o terceiro lado do triângulo é

a) 18.

b) 12.

c) 11.

d) 10.

e) 9.

8. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Seja A a área do triângulo de
lados 5, 5, 6 e seja B a área do triângulo de lados 5, 5, 8. A relação
entre A e B é

a) A = B.

b) A = 4/3 x B.

c) A = 3/4 x B.

d) A = 8/9 x B.

e) A = 9/8 x B.
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Sabe-se que OM = 2 cm e que MA = 4 cm.

A área em cm2 do triângulo BCD é

a) 16√2.

b) 18√2.

c) 24√2.

d) 32√2.

e) 36√2.

9. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A figura a seguir mostra uma
circunferência de centro O, um diâmetro AB e uma corda CD, perpendicular
em M ao segmento AB.

10. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) Em uma caixa há somente peças
triangulares e peças pentagonais, em um total de 21 peças. Se, para cada peça
pentagonal, há duas peças triangulares, o número total de vértices dessas
peças é

a) 77.

b) 75.

c) 69.

d) 65.

e) 63.
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Polígonos
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11. (SME – SP/FGV/2016) Para trabalhar um conceito ainda pouco conhecido
por seus alunos, o professor exibiu contraexemplos relacionando
características de alguns polígonos. Para isso, preparou o seguinte exercício
para seus alunos: Observe as figuras a seguir.

Quais são as figuras formadas por poligonais abertas? Quantos lados tem cada
figura? Quantas diagonais tem cada figura? Quais figuras têm todas as suas
diagonais em seu interior? Quais figuras são polígonos convexos?

Essa questão envolveu os seguintes conceitos:

a) O conceito de polígono e sua relação com o conceito de ângulos de
poligonais.

b) O conceito de interior de uma poligonal fechada e sua relação com o
conceito de círculo.

c) O conceito de diagonal e sua relação com o número de lados de uma
poligonal aberta.

d) O conceito de polígono convexo e sua relação com o conceito de diagonal
dos polígonos.

e) O conceito de polígono convexo e sua relação com o número de lados de
uma poligonal aberta.
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12. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2017) Um pentágono regular e um
quadrado têm o mesmo perímetro. O lado do pentágono mede 6,0 cm.

O lado do quadrado mede

a) 5,0 cm.

b) 6,0 cm.

c) 6,5 cm.

d) 7,0 cm.

e) 7,5 cm.

Distâncias



24

13. (MPE-RJ/FGV/2019) Em uma rua retilínea há 20 postes espaçados
igualmente entre si. A distância entre dois postes quaisquer consecutivos é de
15 metros.

A distância entre o terceiro poste e o décimo sétimo poste é:

a) 225 metros.

b) 210 metros.

c) 195 metros.

d) 180 metros.

e) 165 metros.

Perímetros
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O perímetro da figura acima é:

a) 40 m.

b) 42 m.

c) 44 m.

d) 46 m.

e) 48 m.

14. (Prefeitura de Boa Vista - RR/FGV/2018) Uma sala da creche possui duas
partes e cada uma delas é um quadrado de 6 m de lado. A passagem de uma
das partes para a outra possui 4 m, como mostra a figura a seguir.

15. (AL-RO/FGV/2018) Miguel tem um terreno retangular com 30 m de
comprimento e 25 m de largura, e pretende cercá-lo com 4 voltas de arame
farpado. Para isso, ele comprou um rolo de arame farpado com 500 m de
arame.

Após realizado o trabalho, Miguel verificou que

a) sobraram 60 m de arame.

b) sobraram 120 m de arame.

c) menos da metade do rolo foi utilizado.

d) faltaram 40 m de arame.

e) faltaram 120 m de arame.
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Áreas

O perímetro dessa figura é de 96 cm.

A área dessa figura, em cm2, é

a) 300.

b) 320.

c) 350.

d) 360.

e) 400.

16. (IMBEL/FGV/2021) Na figura a seguir, todos os segmentos são iguais e
todos os ângulos são retos.
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A área dessa sala, em metros quadrados, é

a) 93.

b) 95.

c) 99.

d) 103.

e) 105.

17. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) A figura a seguir mostra o
piso de uma sala. Todos os ângulos são retos e as medidas dadas estão em
metros.

A área da região sombreada é

a) 21.

b) 22.

c) 23.

d) 24.

e) 25.

18. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Na figura a seguir, cada
pequeno quadrado representa 1 unidade de área.
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19. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) A área do círculo cuja
circunferência tem equação (x - 1)2 + (y + 3)2 = 4 é

a) π.

b) 2π.

c) 3π.

d) 4π.

e) 16π.

Proporcionalidade
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20. (IMBEL/FGV/2021) Seja A a área de um quadrado. Aumenta-se cada lado
do quadrado original de 25%. Seja N a área do novo quadrado.

É correto afirmar que

a) 16N = 25A.

b) 25N = 16A.

c) 4N = 5A.

d) 5N = 4A.

e) 9N = 16A.

21. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Márcia tem um terreno
retangular com 28m de largura e 32m de comprimento. Márcia vai plantar
uma árvore em cada vértice do terreno e também, em cada lado do terreno,
árvores espaçadas de 2m em 2m a partir dos vértices.

O número total de árvores que Márcia vai plantar é

a) 52.

b) 54.

c) 56.

d) 58.

e) 60.
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22. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Uma folha de papel
retangular com largura de 24 cm e comprimento de 30 cm foi toda dividida
em quadrados de lados 2 cm.

O número de quadrados obtidos foi de

a) 27.

b) 54.

c) 120.

d) 180.

e) 720.

23. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Em um quadro retangular
com 30cm de largura e 40cm de comprimento será colocada uma moldura,
também retangular, com dimensões externas de 33cm de largura e 43cm de
comprimento.

A área ocupada pela moldura, em centímetros quadrados, é

a) 9.

b) 189.

c) 219.

d) 349.

e) 439.
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24. (IMBEL/FGV/2021) Uma parede retangular de 5,0 m por 2,8 m deve ser
ladrilhada com ladrilhos quadrados de 20 cm de lado.

O número mínimo de ladrilhos necessários para fazer esse ladrilhamento é

a) 340.

b) 350.

c) 360.

d) 380.

e) 420.

25. (Prefeitura de Angra dos Reis - RJ/FGV/2019) Os lados de um retângulo
têm, respectivamente, 20m e 32m. Aumentando-se 2m na medida de cada
lado, a área do retângulo aumentará

a) 4m2.

b) 16m2.

c) 64m2.

d) 108m2.

e) 128m2.
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26. (Prefeitura de Salvador - BA/FGV/2019) O mapa de um loteamento foi
construído na escala 1:2500. No centro desse loteamento há uma praça que
aparece no mapa como um retângulo de 3 cm por 4 cm.

A área real dessa praça é de

a) 300 m2.

b) 3000 m2.

c) 750 m2.

d) 7500 m2.

e) 12000 m2.

27. (Banestes/FGV/2018) Em um determinado mapa, 5cm representam 15m.

Nesse mesmo mapa, há uma praça quadrada com 15cm de lado.

A área real dessa praça, em metros quadrados, é:

a) 2025.

b) 2045.

c) 2075.

d) 3025.

e) 3075.
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É correto afirmar que

a) x – y é aproximadamente igual a 2 metros.

b) x – y é aproximadamente igual a 5 metros.

c) y – x é aproximadamente igual a 2 metros.

d) y – x é aproximadamente igual a 5 metros.

e) x = y.

28. (IMBEL/FGV/2021) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD. A
figura a seguir mostra sua representação no plano cartesiano, onde cada
unidade representa 10 metros.
Sejam x e y os comprimentos das diagonais AC e BD, respectivamente.

Gabarito

1 - E
2 - C
3 - B
4 - B
5 - D
6 - E
7 - D
8 - A
9 - D
10 - A

11 - D
12 - E
13 - B
14 - A
15 - A
16 - B
17 - D
18 - C
19 - D
20 - A

21 - E
22 - D
23 - C
24 - B
25 - D
26 - D
27 - A
28 - E
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Estuda que a vida muda!


