
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM MATEMÁTICA – ROSE 

Conteúdo:

Caderno 2 

 Módulo 14- Ângulos 

 Módulo 15- Bissetriz de um ângulo 

 Módulo 16- Gráfico de setores 

 Módulo 18- Multiplicação e potenciação de 

frações 

 Módulo 19- Divisão de frações 

 Módulo 21- Operações e problemas com 

números racionais 

Caderno 3 

 Módulo 23-Cálculo de volumes 

 Módulo 25- Radiciação 

 Módulo 26-O conjunto dos números racionais 

 Módulo 27-Algumas medidas importantes na 

estatística  

 Módulo 29-Álgebra 

 

Questão 1- Antônio estava verificando quanto tempo deveria deixar seu investido em uma aplicação. Seu orientador 

financeiro disse que a expressão que fornecia a quantia Q que receberia, em reais, por n meses de aplicação seria 

dada por 

Q = 5000 . ( 1 + 0,05 n) 

Se Antônio deixar essa aplicação rendendo por 5 meses, ele receberá   

a) R$ 5150,00. 

b) R$ 5560,00. 

c) R$ 5750,00. 

d) R$ 6250,00. 

e) R$ 6750,00. 

 

 
Questão 2- Em uma faculdade, voltada para os cursos de Ciências Exatas, os alunos fazem, para ingressar em 

qualquer curso que ali é oferecido, provas de Matemática com peso 5, Física com peso 4 e Química com peso 3. 

Todas as três provas possuem, exatamente, 20 questões, valendo 1 ponto cada uma. 

João Emanuel fez as três provas e obteve as notas abaixo. 

 

MATEMÁTICA FÍSICA QUÍMICA 

18 15 12 

 

A média final obtida por João Emanuel foi de 

a) 15,0. 

b) 15,5. 

c) 17,2. 

d) 18,6. 

e) 20,4. 

 



Questão 3- Cláudio e Marisa são arqueiros amadores. Para tentar atingir o alvo, eles inclinam levemente a flecha 

para que ela faça uma curva e atinja a área de maior pontuação, mais próxima ao centro do alvo. Veja a inclinação 

que cada um fez com relação à direção horizontal.   

 

 

 

 

A diferença entre as inclinações das flechas de Cláudio e Marisa é de 

a) 27’. 

b) 1º 27’. 

c) 1º 33’. 

d) 11º33’ 

e) 12º 

 

Questão 4- Observe o gráfico abaixo. 

 

Disponível em: http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas.php Acesso em: 19 jun. 2016. 

O gráfico mostra a quantidade de focos de queimada ou incêndio detectados por satélite no período de 1998 a 2016. 

Observando o gráfico, percebe-se que: 

a) a diferença entre a quantidade de focos detectados nos anos de 2007 e 2000 é de 150 mil. 

b) a quantidade de focos ultrapassou 150 mil em nove dos anos indicados.  

c) o aumento na quantidade de focos foi de mais de 150 mil 2000 para o ano de 2002. 

d) a quantidade de focos esteve mais baixa no período de 2002 a 2005. 

e) O ano de 2006 ultrapassou 175 mi. 

 

Questão 5- Classifique cada igualdade a seguir em V (Verdadeira) ou F (Falsa) 

 

Agora, assinale a alternativa que contém a sequência correta.  

a) V – F – V – F.  

b) F – F – V – F.  

c) F – F – V – V.  

d) V – F – V – V. 

e) V – V – V – F 

Direção do 

centro do 

Alvo  

Direção da 

flecha 

lançada.  

5º48’  

Cláudio  

Direção do 

centro do 

Alvo  

Direção da 

flecha 

lançada.  

6º15’  

Marisa 

http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas.php


Questão 6- Uma pesquisa foi realizada com 250 jovens para saber como eles ocupam o tempo livre aos domingos. O 

gráfico traz os resultados dessa pesquisa. 

                                     

a) Quantos jovens declararam que usam seu dia livre para atividades domésticas? 

b) Complete a tabela, com o valor correspondente de cada ângulo do setor. 

 
 

Questão 7- Numa prova de concurso, com pontuação de 0 a 70, as notas dos candidatos foram: 59, 38, 47, 23, 48, 

55, 37, 48, 53, 37, 52, 39, 54, 57, 38, 46, 40, 41, 62, 63, 38, 65, 44, 68, 27, 35, 46, 60. 

Determine a moda, a mediana e média das notas nesse concurso. 

 

 

 

 

Questão 8- Resolva as expressões 

 



Questão 9- Considere a figura abaixo, formada pela união de um quadrado e um retângulo. 

 

Determine a expressão algébrica que representa:  

a) o perímetro da figura;  

b) a área dessa figura. 

 

 
Questão 10- Na figura, os pontos A, B, C, D, E e O estão no mesmo plano, e a medida do ângulo AÔB é igual a 25º. 

Sabe-se que:  

 

 A semirreta OB é bissetriz do ângulo AÔC.  

 A medida de CÔD é igual a 20º.                                                                       

 CÔE é um ângulo reto.  
 
Determine as medidas de BÔC, AÔD, DÔE. 

 

 


