
Novo Exame de Matemática 
na rede escolar da cidade do Rio de Janeiro 

Este exame mostra como os docentes devem se adaptar para cativar a atenção dos alunos 
(Autor desconhecido) 

EXAME FINAL DE MATEMÁTICA 
ESCOLA DE SEGUNDO GRAU "COVA DA MOURA" 

Nome:_________________________________ 
Facção:_____________ Turno ___________ 

1) Zarôio tem um fuzil AK-47 com carregador de 80 balas. Em cada rajada o Zarôio gasta 13 balas. Quan-
tas rajadas poderá disparar até descarregar a arma? 

2) Birosca comprou 10 gramas de cocaína pura que misturou com bicarbonato de sódio na proporção de 4 
partes de pó para 6 de bicarbonato. A seguir vendeu 6 gramas desta mistura ao Cascudo por R$ 150,00 e 
16 gramas ao Chinfra a R$40,00 cada grama. 

Então: 

a) Quem é que comprou mais barato? Cascudo ou Chinfra? 
b) Quantos gramas de mistura o Birosca preparou? 
c) Quanto de cocaína contém essa mistura? 
d) Qual é a taxa de diluição da mistura? 

 

3) Rojão é cafetão na Praça Mauá e tem 3 prostitutas que trabalham para ele. Cada uma delas cobra R$ 
35,00 ao cliente, dos quais R$ 20,00 são entregues ao Rojão. Quantos clientes terá que atender cada pros-
tituta para poder comprar ao Rojão a sua dose diária de crack no valor de R$ 150,00? 

4) Jamanta comprou 200 gramas de heroína que pretende revender com um lucro de 20% graças ao "ba-
tismo" da droga com giz. Qual é a quantidade de giz que ele terá que adicionar? 

5) Chaveta recebe R$ 500,00 por cada BMW roubado, R$ 125,00 por carro japonês e R$ 250,00 por cada 
4X4. Como já puxou 2 BMW e 3 4X4, quantos carros japoneses terá que roubar para receber o total de R$ 
2.000,00 ? 

6) Pipôco está na prisão há 6 anos por assassinato pelo qual recebeu o equivalente a R$ 5.000,00. A mu-
lher dele está gastando esse dinheiro à taxa de R$ 50,00/mês. Quanto dinheiro vai restar para Pipôco 
quando sair da prisão daqui a 4 anos? Questão suplementar : a quantos anos será condenado por ajustar 
as contas com "aquela vaca que estourou o meu dinheiro todo?" 

7) Uma lata de spray dá para pichar uma superfície com 3 m2 . Uma letra grande ocupa uma área de 0,4 
m2. Quantas letras grandes poderão ser pintadas com 3 latas de spray? 

8) Chapão recrutou 3 prostitutas para a gang. Se o número total de prostitutas que trabalham para a gang é 
igual a 27, qual é o percentual de prostitutas recrutadas pelo Chapão? 

9) Durante uma rixa entre gangs, Maifrende disparou 145 balas com uma pistola 45 automática (de uso ex-
clusivo das Forças Armadas) acertando 8 pessoas. Qual é o percentual da eficácia dos tiros do Maifrende? 

10) Sapão é preso por traficar crack e a sua fiança foi estabelecida em R$ 12.500,00.Se ele pagar a fiança 
e os honorários do seu advogado (que  reclama 12% da fiança como pagamento dos seus serviços) antes 
de fugir para a Bolívia, qual será o total da despesa? 

 


