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SIMULADO DE MATEMÁTICA 

1) PUCCamp – SP (adaptado)- A medida anunciada da tela de monitor retangular é a medida de 

sua diagonal, normalmente expressa em polegadas. A proporção entre a largura e a altura de 

uma dessas telas de 50 polegadas é 4:3. Qual a área dessa tela, em unidade polegadas 

quadradas? 

a) 1200 

b) 1000 

c) 500 

d) 50 

 

2) UFPR –Em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem, respectivamente, 12 cm e 

4 cm. Qual é a área desse triângulo? 

a) 4√2 cm² 

b) 16 cm²  

c) 8√2 cm² 

d) 16√2 cm² 

 

3)  Enem- O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no parque municipal para 

comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato 

retangular, com 120m de comprimento por 150m de largura. Além disso, para segurança das 

pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média, num evento dessa 

natureza, não supere quatro pessoas por metro quadrado. Seguindo as recomendações de 

segurança estabelecida pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar 

presentes na festa? 

a) 1000 

b) 4500 

c) 18000 

d) 72000 

 

4) Unisc – RS – O Principado de Mônaco é um microestado situado no sul da França. Possui, 

aproximadamente, uma área de 2 km², sendo o segundo menor Estado do mundo, atrás apenas 

do Vaticano. Se o território do Principado de Mônaco tivesse a forma de um quadrado, então a 

medida de seus lados estaria entre 

a) 440 m e 450m 

b) 1140m e 1150m 

c) 1410m e 1420m 

d) 4470m e 4480m 

 

5) Sistema Dom Bosco (adaptado) - A área de um triângulo com lados medindo 12,15 e 21; é 

aproximadamente 88,18 m². Nesses casos, a fórmula de Heron auxilia os cálculos de área. 

a) Verdadeiro 

b) Falso 

 

 

 



 

6) UPE (adaptado)– Um triângulo UPE é retângulo; as medidas de seus lados são expressas, em 

centímetros, por números naturais e formam uma progressão aritmética de razão 5. Portanto a 

área do triângulo UPE vale 25 cm². 

a) Verdadeiro 

b) Falso  

 

 


