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01. Para a = 3,94, b = raiz de 17 e c = 13/3, temos:  

a) a  c  b  

b) a  b  c  

c) b  a  c  

d) b  c  a  

e) c  b  a 

 

02. Considere os números de 2 a 6 algarismos distintos formados utilizando-se apenas 1, 2, 

4, 5, 7 e 8. A quantidade de números que são impares e começam com um digito par, é:  

 

a) 375  

b) 465 

c) 545  

d) 585 

e) 625  

 

03. O polígono regular em que a quantidade de diagonais é o dobro da quantidade de lados 

é o:  

a) pentágono  

b) hexágono  

c) heptágono  

d) octógono  

e) eneágono 

 

04. Cada filha de Luiz Antônio tem o número de irmãs igual à quarta parte do número de 

irmãos. Cada filho de Luiz Antônio tem o número de irmãos igual ao triplo do número de 

irmãs. O total de filhas de Luiz Antônio é:  



 

 

a) 5  

b) 6  

c) 11  

d) 16  

e) 21 

 

05. Simplificando a expressão algébrica 

 

 
, encontramos: 

 

a) a + b + c  

b) 2a + 2b + 2c  

c) a2 + b2 + c2  

d) 2a2 + 2b2 + 2c2  

e) 2a +b + c 

 

06. Em uma competição, participaram caminhões (seis rodas), motocicletas (duas rodas) e 

jipes (quatro rodas). Devido ao desgaste, todos os pneus foram substituídos uma única vez 

durante a prova. Ao final desta, foram contabilizadas as quantidades de pneus trocados, 

constatando-se que, no total, para caminhões e motocicletas foram substituídos 132 pneus 

e para caminhões e jipes, 212 pneus. Ao todo foram trocados 260 pneus. Calculando a 

quantidade total de veículos que participaram da competição encontraremos  

 

a) 70  

b) 80  

c) 90  

d) 100  

e) 110 

 

07. Uma pesquisa eleitoral estudou a intenção de votos nos candidatos A, B e C, obtendo os 

resultados apresentados na figura: 

 
A opção incorreta é:  



 

 

a) O candidato A ainda tem chance de vencer as eleições.  

b) O número de pessoas consultadas foi de 5400.  

c) O candidato B possui 3/10 das intenções de voto.  

d) Se o candidato C obtiver 8/10 dos votos dos indecisos e o restante dos indecisos 

optarem pelo candidato A, o candidato C assume a liderança.  

e) O candidato B pode se considerar eleito. 

 

08. A média aritmética de n número positivos é 7. Retirando-se do conjunto desses números 

o número 5, a média aritmética dos números que restam passa a ser 8. O valor de n é:  

 

a) 2  

b) 3  

c) 5  

d) 6  

e) 9 

 

09. Um prisma de base retangular reto em dimensões x e y. Sua altura mede z e a área da 

base é 3x2. Sabendo que z = 2y, então o volume é:  

 

a) 15x3  

b) 4x3 

c) 9x3 

d) 18x3  

e) 6x3 

 

10. Um cilindro reto possui área total igual a 216 m2. Sabendo que a altura do cilindro é 

igual ao diâmetro da base. A área da base do cilindro é, em metros quadrados:  

 

a) 5  

b) 10  

c) 15  

d) 30  

e) 36 

 

11. Um capital C foi aplicado a juros simples, durante um ano e seis meses, da seguinte 

maneira: metade do capital foi aplicado a 4% ao ano, a terça parte do capital foi aplicado a 

10% ao ano e o restante foi aplicado a i% ao ano. Se o rendimento total foi obtido ao término 

do prazo foi 10,5/100 do capital aplicado, então o valor de i é:  

 

a) 2%  

b) 4%  

c) 6%  

d) 8%  

e) 10 % 

 



 

 

12. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 50 aviões. A fábrica montou os aviões em 5 

dias, utilizando 6 robôs de mesmo rendimento, que trabalham 8 horas por dia. Uma nova 

encomenda foi feita, desta vez, 60 aviões. Nessa ocasião, um dos robôs não participou da 

montagem. Para atender o cliente, a fábrica trabalhou 12 horas por dia. O número de dias 

necessários para que a fábrica entregasse as duas encomendas foi:  

 

a) exatamente 10  

b) exatamente 9  

c) entre 9 e 10  

d) entre 8 e 9 

 e) menor que 9 

 

13. Um número é formado por três algarismos cuja soma é 13. O algarismo das centenas é 

o triplo do algarismo das dezenas. Subtraindo-se 792 desse número, obtém-se outro que 

possui os mesmos algarismos, mas escritos em ordem inversa. O valor do produto dos 

algarismos desse número é:  

 

a) 7  

b) 17  

c) 27  

d) 37  

e) 60 

 

14. Considere as afirmações sobre os polígonos convexos: I – Existe apenas um polígonos 

cujo número de diagonais coincide com o número de lados. II – Não existe polígono cujo 

número de diagonais seja o quádruplo do número de lados. III – Se a razão entre o número 

de diagonais e a quantidade de lados de um polígono é um número natural, então a 

quantidade de lados do polígono é ímpar.  

 

a) todas as afirmações são verdadeiras  

b) apenas I e III são verdadeiras  

c) apenas I é verdadeira  

d) apenas III é verdadeira  

e) apenas II e III são verdadeiras 

 

15. A figura abaixo mostra a localização das casas de André, Bernardo, César, Daniel, 

Eduardo, Fernando, Guto e Hugo, indicadas pelos pontos A, B, C, D, E, F, G e H, 

respectivamente. Fernando sai de sua casa e segue até as casas de Guto e Hugo. Juntos, vão 

direto à casa de César, não passando por nenhuma outra casa antes. Sabendo-se que ABCD 

e ABEF são quadrados, FG =120 m, GH = 4 dam e que as linhas que unem os pontos indicados 

são as vias de acesso a cada uma das casas, determine a distância que os três percorreram, 

juntos, da casa de Hugo até a casa de César.  

 



 

 

 
 

a) 9 km  

b) 80 m  

c) 0,6 km  

d) 500 cm  

e) 400 m 

 

16. Certa noite, uma moça de 1,50 metros de altura estava a 2 metros de distância de um 

poste de luz de 4 metros de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de:  

 

a) 1,20 m  

b) 1,60 m  

c) 1,80 m  

d) 2,40 m  

e) 3,20 m 

 

17. Dada a expressão M = (y+1)/(y-1), sendo y = (x+1)/(x-1)  e x = raiz de 23, o valor numérico 

de M é, aproximadamente:  

 

a) 6,0  

b) 5,2  

c) 4,8  

d) 4,0  

e) 3,6 

 

18. Uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentá-los durante 2 meses. Se 

forem vendidos 10 cavalos e a ração for reduzida à metade, os cavalos restantes poderão 

ser alimentados durante:  

 

a) 10 dias  

b) 15 dias  

c) 30 dias  

d) 45 dias  

e) 180 dias 

 

 

 



 

 

19. Observando o prisma da figura abaixo (paralelepípedo retângulo) e as retas suporte das 

arestas do prisma, podemos afirmar que as retas r e s são:  

 
a) paralelas distintas  

b) concorrentes  

c) perpendiculares  

d) reservas  

e) coincidentes 

 

20. Para a instalação de luz elétrica no quarteirão do loteamento VERDE OLIVA, serão 

colocados quatro postes, A, B, C e D, como indica a figura abaixo. Sabendo-se que AE // BF 

// CG // DH, med(EF) = 60 m, med(FG) = 65 m, med(GH) = 75 m e med(AD) =180 m, é certo 

afirmar que a distância entre os postes A e B corresponde a:  

 

 
 

a) 50 m  

b) 52 m  

c) 54 m  

d) 56 m  

e) 58 m 
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