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raCioCínio lóGiCo e matemátiCa

Questão 01

Carolina planeja passar suas férias no Japão. Suas opções para 
adquirir ienes japoneses (JPY) em espécie a partir de suas 
economias, em reais (R$), são:

  I Comprar dólares americanos (USD) em espécie antes 
de viajar e, ao chegar ao Japão, trocar esses dólares 
por ienes.

 II Levar seus reais em espécie e trocá-los por ienes ao 
chegar ao seu destino.

No Brasil, as condições de câmbio de reais por dólares são as 
seguintes:

	 ·	 Tarifa	fixa	de	R$	50,00	por	operação;	taxa	de	câmbio	
de	R$	2,50	:	1,00	USD.

No Japão, as condições de câmbio são:

	 ·	 R$	1,00	:	38,00	JPY,	sem	taxa	por	operação.

	 ·	 USD	1,00	:	100,00	JPY,	sem	taxa	por	operação.

	 a)	 Carolina	planeja	usar	R$	5.000,00	para	adquirir	ienes.	
Qual das duas alternativas (I ou II) é mais vantajosa? 
Justifique.

 b) Para qual valor, em reais, a ser trocado por ienes, as 
alternativas I e II são equivalentes?

 c) Suponha que Carolina gaste todo o seu dinheiro em 
espécie	antes	do	final	da	viagem	e	precise	pagar	uma	
conta	de	JPY	1.000,00	usando	seu	cartão	de	crédito.	
Considere que transações com cartão de crédito no 
exterior	são	taxadas	com	7%	de	IOF	e	que	a	operadora	
do	cartão	utiliza	a	taxa	de	conversão	de	JPY	40,00	por	
real.	Nessas	condições,	qual	terá	sido	a	taxa	de	câmbio	
efetiva	 paga	 por	 Carolina	 nessa	 transação,	 expressa	
em ienes por real?

	 	 Quando	necessário,	aproxime	as	 respostas	para	duas	
casas decimais.

resolução

 a) Sejam:

  VI:	valor	em	ienes	recebidos	na	1
a opção

 
  VII: valor em ienes recebidos na 2a opção

  Assim:

  VI = 
(5000	–	50)

2,50
 .	100	=	198000	

  VII	=	5000	.	38	=	190000

  Como VI > VII, a opção I é mais vantajosa. 

 b) Seja x o valor em reais a ser convertido.

  Assim: (x	–	50)
2,5

 .	100	=	x	.	38	Û x	=	1000

  Para o valor de R$ 1000,00, as opções são equivalentes.

	 c)	 O	valor	pago	em	reais	por	Carolina	será:

  
1000.1,07

40
	=	26,75	reais

  A taxa de câmbio efetiva paga por Carolina 

  será 1000
26,75

 = 37,38 ienes/real
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Questão 02

André é um advogado em início de carreira. Além de trabalhar 
na cidade de Jaú, onde reside, atua, também, em três outras 
cidades da região (Barra Bonita, Dois Córregos e Mineiros 
do Tietê). Quando precisa trabalhar em uma cidade diferente 
daquela em que reside, André recebe de seu empregador dois 
tipos de reembolso de despesa:

	 1.	 Reembolso	de	despesa	de	transporte:	
	 	 R$	0,50	por	quilômetro	rodado;	e

 2. Reembolso para outras despesas gerais: 
	 	 R$	72,00	por	dia.

A tabela a seguir contém as distâncias rodoviárias, em 
quilômetros,	entre	as	cidades	em	que	André	trabalha.

Barra Bonita Dois  Córregos Mineiros do Tietê
Jaú 26 31 25

Barra Bonita - 26 17
Dois 

Córregos - 10

  
A partir das informações fornecidas, responda:

	 a)	 André	precisa	fazer	uma	viagem	de	3	dias	a	trabalho,	
passando um dia em cada uma das três cidades 
próximas	 (Barra	 Bonita,	 Dois	 Córregos	 e	 Mineiros	
do	Tietê).	O	advogado	iniciará	e	concluirá	o	itinerário	
na cidade em que reside e deverá visitar Barra Bonita 
imediatamente depois de passar por Mineiros do 
Tietê. Despreze deslocamentos dentro das cidades. 
Nessa situação, apresente o itinerário que minimiza a 
distância total a ser percorrida. Qual é o deslocamento 
total,	em	quilômetros?

 b) Considerando o itinerário do item a, qual será o valor 
de reembolso a ser recebido pelo advogado?

 c) Quando precisa trabalhar em cidade diferente daquela 
em que reside, as despesas de André com transporte 
são	 iguais	a	R$	0,20	por	km	com	desgaste	de	peças	
e	 fluidos	 de	 seu	 carro,	 acrescidas	 do	 gasto	 com	
combustível.	Se	o	carro	de	André	percorre	10	km/L	de	
combustível,	qual	é	o	valor	máximo	que	deverá	pagar,	
por litro de combustível, para que suas despesas com 
o carro sejam totalmente cobertas pelo ‘reembolso de 
despesa de transporte’ que recebe de seu empregador?

resolução

 a) As opções de itinerário são:

  I - Jáu → Min. do Tietê → B. Bonita → Dois Córregos → Jaú
 II - Jáu → Dois Córregos → Min. do Tietê → B. Bonita → Jaú

  No primeiro caso, a distância percorrida será:

	 	 25	+	17	+	26	+	31	=	99	km		

  No segundo caso, a distância percorrida será:

	 	 31	+	10	+	17	+	26	=	84	km

  O trajeto mínimo é de 84km.

	 b)	 O	valor	do	reembolso	será:

	 	 72	.	3	+	84	.	0,5	=	258	reais
  
  O valor do reembolso será R$ 258,00 

 c) Seja P o preço pago por litro de combustível.

  Temos, então:

  0,2	+		
P
10

	=	0,5	Þ P	=	3

  Deverá pagar R$ 3,00 por litro de combustível.
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Questão 03

Uma editora utiliza couro para as capas da frente e de trás e para 
a lombada de seus livros.
Atualmente,	produz	apenas	livros	com	capa	de	20	cm	de	altura	x	
10	cm	de	largura.	A	espessura	mínima	possível	da	lombada	é	de	
1	cm,	a	qual	comporta	até	100	páginas.	A	partir	desta	espessura
mínima, o incremento na espessura da lombada é diretamente 
proporcional ao incremento no número de páginas, de maneira 
que	um	livro	de	500	páginas	teria	lombada	de	3	cm.	Considere
espessura do couro é desprezível e que a capa tem as mesmas 
dimensões	das	páginas	do	livro.	O	custo	do	couro	utilizado	na	
lombada	é	de	R$	0,05/cm2 e	o	do	utilizado	na	capa,	de	R$	0,02/cm2

 a) A editora considera reeditar um de seus livros (que 
uma fonte maior. Qual será o aumento no custo do 
couro utilizado por livro se a editora mantiver a altura 
e	a	largura	das	páginas,	aumentando	em	20%	o	número	
de páginas?

 b) Um dos livros da editora é atualmente seria a 
economia no custo do couro caso os dois volumes 
fossem unidos em um só páginas?

	 c)	 Qual	 deveria	 ser	 o	 volume	 total	 de	 uma	 caixa	 para	
acomodar	20	livros	de	200	páginas	cada	 um,	 em	
uma pilha única?

resolução

	 a)	 Para	300	páginas,	a	espessura	(lombada)	do	livro	deverá	ser

	 	 	1	+	
200
200

 = 2 cm.
  
	 	 Para	360	páginas,	a	espessura	do	livro	será	1	+	

260
200

	=	2,3	cm.

	 	 Logo,	o	acréscimo	de	custo	será	para	0,3	cm	na	lombada,	ou	
seja,	20	.	0,3	.	0,05	=	0,30	reais.

  O acréscimo de custo será de R$ 0,30.  

	 b)	 Em	2	volumes,	teremos	duas	lombadas	de	1	cm	(espessura	
mínima), enquanto que no volume único a lombada será de 
1	+	

60
200

	=	1,3	cm.

  Considerando:

  C1 = custo com 2 volumes e

  C2 = custo com volume único, temos:

  C1	=	10	.	20	.	4	.	0,02	+	20	.	1	. 2 .	0,05	=	18	reais

  C2	=	10	.	20	. 2 .	0,02	+	20	.	1,3	.	0,05	=	9,30	reais

	 	 A	economia	seria	de	18	–	9,30	=	8,70	reais.

  A economia seria de R$ 8,70.

	 c)	 Para	200	páginas,	a	lombada	é	de	1	+	
100
200

	=	1,5	cm.

	 	 Assim,	o	volume	da	pilha	de	20	livros	deverá	ser:

	 	 20	.	20	.	10	.	1,5	=	6	000	cm3.

  O volume da caixa deveria ser de 6 000 cm3.

Comentário do CPV

As	 questões	 de	 Matemática	 do	 Vestibular	 da	 FGV	 Direito	
novembro/2014	 mostraram	 uma	 evolução	 bastante	 positiva	
em relação aos anos anteriores, com questões adequadas ao 
candidato de Direito.

Uma característica constante nestas provas é a grande quantidade 
de cálculos básicos, o que deve prejudicar os vestibulandos 
acostumados com uso de calculadoras.

Acreditamos	que	a	Banca	Examinadora	atingirá	os	seus	objetivos,	
selecionando os candidatos mais adequados ao curso de Direito.


