
 

Roteiro de recuperação 

 

Caro aluno, 
Faça as atividades proposta nesse roteiro com muita atenção e capricho. Esse trabalho deve ser 
entregue em papel almaço em ordem e todas as questões devem ter o desenvolvimento bem 
como as respostas completas. O roteiro deverá ser entregue no dia da prova, lembre-se que este 
trabalho vale 35 pontos. 

Talita Araújo 

Questão 1            valor 1,2 

Racionalize o denominador de cada expressão abaixo: 

a) 
 

  
 

b) 
 

   
  

c) 
  

  
 

d) 
 

    
 

e) 
    

    
 

 

Questão 2            valor 0,65 

(PUC – SP) O valor da expressão              
 

 

A) 10 
B) 25 

C) 10      

D) 10      

E) 6      
Justificativa (valor 0,65) 
 

Questão 3             valor 1,3 

A área do retângulo é igual à área do quadrado. Observe as figuras abaixo e determine suas 
dimensões: 

 
 

Questão 4            valor 1,3 

Frente ao crescente volume de construções nas cidades, muitas vezes de forma desordenada, 
um projeto paisagístico tem a importante missão de devolver a harmonia do ser humano com o 
meio ambiente, possibilitando-lhe uma melhor convivência com a natureza. O projeto de um 
museu prevê que se construa um jardim, formando com o prédio do museu uma área retangular, 
de acordo com a figura abaixo.  

 
Nela, a região cinza representa o lugar em que o jardim será construído. Sabendo que o jardim 
ocupa 184 m² determine a medida x, em metros. 
 
 



 

 

Questão 5            valor 1,3 

Os 40 alunos de uma classe sentam-se em n fileiras de carteiras, cada uma com n+3 carteiras. 
Se não sobra carteira vazia, quantos alunos há em cada fileira? 
 

Questão 6            valor 1,3 

Tenho material suficiente para fazer 54m de cerca. Preciso ter um cercado retangular com 180m2 
de área. Quanto devem medir os lados do cercado? 
 

Questão 7            valor 1,3 

Determine dois números inteiros e consecutivos tais que a soma de seus quadrados seja 85. 
 

Questão 8            valor 1,3 

Resolva: 

a)                

b) 
 

 
 

   

 
 

c)             

d) 
   

 
 

 

 
 

 

  
   

e)            

 

Questão 9             valor 1,3 

Nas figuras abaixo determine o valor de x e y, sabendo que a//b//c. 

a)  
 b)        

c) 

 
 

Questão 10            valor 1,3 

Sabendo que               , determine o valor de x 
 

a)  
b)  

 

Questão 11            valor 1,3 

Em cada item, os triângulos ABC e A’B’C’ são semelhantes. Determine as medidas dos 
elementos indicados. 
 

a)  

b)  

c)  
 

Questão 12            valor 1,3 

Os triângulos ABC e A’B’C’ da figura são semelhantes. Se a 
razão de semelhança do primeiro para o segundo triângulo é 
3/2, determine: 

a) a,b e c. 



 

 

b) A razão entre seus perímetros. 
 

Questão 13            valor 1,3 

Calcule x, y, z e t no triângulo retângulo da figura abaixo: 

 
 

Questão 14            valor 1,3 

Num triângulo retângulo, os catetos medem 5 cm e 12 cm. (Faça um esboço da situação para 
facilitar a compreensão do exercício). Determine: 

a) A hipotenusa; 
b) As projeções dos catetos sobre a hipotenusa 
c) A altura relativa à hipotenusa. 

 

Questão 15            valor 1,3 

Dois ciclistas partem de uma mesma cidade em direção reta; um deles em direção leste, e o outro 
em direção norte. Determine a distância que os separa depois de duas horas, sabendo que a 
velocidade dos ciclistas é de 30 km/h e 45km/h, respectivamente.  

 
 

Questão 16            valor 1,3 

Determine a função linear f(x)=ax+b, sabendo que f(1)=5 e f(-3)= - 7  
 

Questão 17            valor 1,3 

Um determinado bem sofre depreciação (redução de preço) com o passar do tempo. Estima-se 
que ele se desvalorize R$ 1500,00 por ano. Observe o gráfico que representa essa situação, 
sabendo que o eixo y representa o valor do bem e o eixo x é o tempo transcorrido após a 
aquisição desse bem. 

 
a) Qual a lei de formação da função linear apresentada no gráfico? 
b) Daqui a quantos anos o valor do bem será de R$ 18750,00? 
c) Qual será o valor do bem daqui a 12 anos? 

 
 



 

 

 
 

Questão 18            valor 1,3 

Uma firma especializada em conserto de geladeira cobra uma taxa fixa de 25 reais pela visita do 
técnico, mais R$ 10,00, por hora, de mão de obra. Logo, o preço y que se paga pelo conserto 
depende dessas condições. Responda: 

a) A situação acima descrita representa uma função linear, onde o preço pago pelo serviço 
depende do número de horas trabalhadas. Sendo assim, escreva a função linear se o 
técnico demorar x horas para resolver o problema. 

b) Se o preço y pago por um conserto foi de R$105,00, quantas horas durou esse conserto? 
c) Qual será o preço pago por um serviço que durou 3,5 horas? 

 

Questão 19            valor 1,3 

De uma cartolina retangular de 60 cm por 40 cm recortamos quatro quadrados iguais, um em 
cada canto, e dobramos as abas laterais, construindo uma caixa aberta conforme a figura: 
Calcule: 

a) A área A da cartolina usada para fazer a caixa, após ter 
recortado os quadrados de lado x cm. 

b) O volume V da caixa 
c) As dimensões da caixa quando a área total das abas laterais 

é a máxima possível. 
 

Questão 20            valor 1,3 

O gráfico abaixo é de uma função de segundo grau. De acordo com as informações dele 
determine a lei de formação que gerou este gráfico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 21            valor 1,3 

(IFPE) Um estudante do curso técnico de Edificações do IFPE Campus Recife, precisou medir a 
altura de um edifício. Para isso, afastou-se 45 metros do edifício 
e, com um teodolito, mediu o ângulo de visão conforme a 
imagem abaixo. 
Usando as aproximações sem 28º = 0,41, cos 28º = 0,88 e tg 
28º = 0,53, esse estudante concluiu corretamente que a altura 
desse edifício é: 

A) 21,15m 
B) 23,85m 
C) 39,6m 
D) 143,1m 
E) 126,9m 

 

Questão 22            valor 1,3 

(EFOMM) Determine o perímetro do triângulo ABD em cm representado na figura abaixo: 
 

A)       

B)               

C)        



 

 

D) 45 
E) 50 

Questão 23            valor 1,3 

Um avião está a 7000m de altura e inicia a aterrissagem, em aeroporto no nível do mar. O ângulo 
de descida é 6º. A que distância da pista está o avião? Qual é a distância que o avião irá 
percorrer? (Dados: sen 6º= 0,104; cos 6º = 0,994 e tg 6º= 0,105). 
 
 

Questão 24            valor 1,3 

(EPCAR) De um ponto P, traça-se uma tangente e uma secante a um círculo. Se o segmento PA 
da secante é o dobro do segmento tangente e mede 16 m, qual deve ser, em m, o raio do círculo, 
se a secante contém o diâmetro do mesmo? 

A)     

B)     

C)     
D) 5 
E) 6 

 

Questão 25            valor 1,3 

Seja R o ponto de tangência da circunferência inscrita no triângulo ABC com o lado AC. Se 
AB=9cm, BC=14 cm e AC=11cm. Calcule a medida de CR. 
 
 

Questão 26            valor 1,3 

Determine a área e o perímetro do retângulo ABCD abaixo: 

 
 

Questão 27            valor 1,3 

(ENEM 2010). Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo 
ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo 
menor, que é interno, mede 8 cm. 

 
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de 
A) 12 cm³. 
B) 64 cm³. 
C) 96 cm³ 
D) 1216 cm³ 
E) 1728 cm³. 

 
 
 
 
 


