
                                                                                      

 
 
 
 
01. O custo de produção de uma peça é composto por: 30% para 
mão de obra, 50% para matéria prima e 20% para energia elétrica. 
Admitindo que haja um reajuste de 20% no preço de mão de obra, 
40% no preço de matéria prima e 5% no preço da energia elétrica, 
o custo de produção sofrerá reajuste de qual percentual? 
a) 65%      b) 27%       c) 33%       d) 82%       e) 9% 
 

02. Nosso calendário atual é embasado no antigo calendário 
romano, que, por sua vez, tinha como base as fases da lua. Os 
meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro 
possuem 31 dias, e os demais, com exceção de fevereiro, possuem 
30 dias. O dia 31 de março de certo ano ocorreu em uma terça-feira. 
Nesse mesmo ano, qual dia da semana será o dia 02 de novembro? 
a) Domingo.    b) Segunda-feira.     c) Terça-feira.     d) Quinta-feira.  
e) Sexta-feira. 
 

03. Uma fábrica de sapatos produz certo tipo de sapatos por 
R$ 18,00 o par, vendendo por R$ 25,00 o par. Com este preço, tem 
havido uma demanda de 2000 pares mensais. O fabricante pensa 
em elevar o preço em R$ 2,10. Com isto as vendas sofrerão uma 
queda de 200 pares. Com esse aumento no preço de venda o que 
ocorrerá com o percentual de seu lucro mensal?] 
a) 16%          b) 15%          c) 17%         d) 19%        e) 20% 
 

04. Um comerciante comprou 350 litros de aguardente a R$ 1,35 o 
litro. Que quantidade de água deve juntar à aguardente para vender 
o litro a R$ 1,75 e ganhar 30% sobre o preço de compra? 
a) 1 litro         b) 2 litros       c) 3 litros     d) 4 litros     e) 1,5 litro 

 

05. Um funcionário resolve empilhar latas de um produto no 
supermercado 1 lata, 2 latas, 3 latas e assim sucessivamente, até 
atingir 60 latas na última fileira. Qual o número total de latas 
empilhadas? 
a) 61 latas    b) 610 latas   c) 1830 latas   d) 1000 latas   e) 800 latas 
 

06. Num programa de condicionamento físico uma pessoa começa 
correndo 300 metros num dia, 400 metros no dia seguinte, 
500metros no próximo dia e assim sucessivamente até o décimo 
dia. Qual o total de metros percorridos por essa pessoa nos 10 dias? 
a) 6000 m     b) 6500 m    c) 7000m        d) 7200 m      e) 7500m 
 

07. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na 
caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com R$ 5,00 
e aumentar R$ 5,00 por mês, ou seja, depositar R$ 10,00 no 
segundo mês, R$ 15,00 no terceiro mês e assim por diante. Após 
efetuar o décimo quinto depósito, a quantia total depositada por ele 
será de: 
a) R$ 150,00       b) R$ 250,00        c) R$ 400,00        d) R$ 520,00      
e) R$ 600,00 
 

08. Uma empresa deve instalar telefones de emergência a cada 42 
quilômetros, ao longo da rodovia de 2.184 km, que liga Maceió ao 
Rio de Janeiro. Considere que o primeiro desses telefones é 
instalado no quilômetro 42 e o último, no quilômetro 2.142. Assim, a 
quantidade de telefones instalados é igual a: 
a) 50            b) 51             c) 52                d) 53       e) 60 
 

09. Dois ciclistas estão em fases distintas de preparação. O técnico 
desses atletas elabora um planejamento de treinamento para 
ambos, estabelecendo o seguinte esquema: 
• ciclista 1: iniciar o treinamento com 4 km de percurso e aumentar, 
a cada dia, 3 km a mais para serem percorridos; 
• ciclista 2: iniciar o treinamento com 25 km de percurso e aumentar, 
a cada dia, 2 km a mais para serem percorridos. Sabendo-se que 
esses ciclistas iniciam o treinamento no mesmo dia e que o término 
desse treinamento se dá quando os atletas percorrem a mesma 
distância em um mesmo dia, pode-se afirmar que ao final do 
treinamento o ciclista 1 percorre uma distância total, em km, de: 

a) 781             b) 714           c) 848            d) 915              e) 1000 
 

10. Uma das maneiras de estimular os alunos do ensino 
fundamental a pratica de contagem é desenvolver mecanismo que 
coloquem os alunos na utilização de matemática aplicada. Uma das 
maneiras é incentivar os alunos a brincadeiras, jogos ou desafios 
matemáticos. Conceitos básicos de paridade, simetria ou outros se 
perdem no decorrer do processo educacional do aluno. Um exemplo 
é a dificuldade que o aluno tem em entender que o número 0 é par, 
mas não é positivo e não é negativo, conceito de paridade e simetria. 
Com base na argumentação que todo número natural que não é par 
então é ímpar, qual é a soma dos números pares compreendidos 
entre 1 e 101? 
a) 250         b) 2050            c) 2555           d) 2550          e) zero 
 

11. Uma competição esportiva e realizada de n em n anos (n inteiro 
e maior que 1). Sabe-se que houve competição nos anos de 1931, 
1959 e 1994. Assinale a alternativa que apresenta a próxima data 
dessa competição a partir deste ano. 
a) 2010         b) 2012           c) 2011           d) 2008          e) 2009 
 

12. “Números triangulares” são números que podem ser 
representados por pontos arranjados na forma de triângulos 
equiláteros. E 
conveniente definir 
1 como o primeiro 
número triangular. 
Apresentamos a 
seguir os primeiros 
números 
triangulares. Se Tn 
representa o n-ésimo número triangular, então T1 = 1, T2 = 3, T3 = 
6, T4 = 10, e assim por diante. O valor de T100 é igual a: 
 

a) 5.050        b) 4.950       c) 2.187           d) 1.458             e) 729 
 

13. Um agricultor estava perdendo a sua plantação, em virtude da 
ação de uma praga. Ao consultar um especialista, foi  orientado para 
que  pulverizasse, uma vez  ao dia,  uma determinada quantidade 
de um certo produto, todos os dias, da seguinte maneira: 
 

  Primeiro dia  → 10 litros; 
  Segundo dia → 12 litros; 
  Terceiro dia → 14 litros; e assim sucessivamente. 

 Sabendo-se que o total de produto pulverizado foi de 630 
litros, determine o número de dias de duração deste tratamento 
nesta plantação. 
 

(Use, se precisar: 17² = 289, 29² = 841, 41² = 1681, 45² = 
2025, 51² = 2601, 57² = 3249) 
 

a) 20             b) 21               c) 22           d) 23          e) 24 
 

14. Um tio desafio seu sobrinho que estuda lógica no colégio FATO 
com o Professor Adriano Sales. Pergunta para o sobrinho se sabe 
o conceito de sequência aditiva? O sobrinho afirma que é uma 
progressão aritmética, que segue uma sequência de adição, um 
elemento adicionado a mais, a cada elemento. O tio então cita uma 
sequência aditiva como {1,2,3,4} ou {2,4,6,8}. O tio então pede para 
o sobrinho achar o produto de 4 números que estão em sequência 
aditiva que somados são iguais a 26 e a soma dos seus quadrados 
é 214. Qual o valor do produto desses números? 
a) 880         b) 550           c) 1000          d) 33          e) 260 
 

15. Seu Juca resolveu dar a seu filho Riquinho uma mesada de 
R$300,00 por mês. Riquinho, que é muito esperto, disse a seu pai 
que, em vez da mesada de R$300,00, gostaria de receber um 
pouquinho a cada dia: R$1,00 no primeiro dia de cada mês e, a cada 
dia, R$1,00 a mais que no dia anterior. Seu Juca concordou, mas, 
ao final do primeiro mês logo percebeu que havia saído no prejuízo. 
Calcule quanto, em um mês com 30 dias, Riquinho receberá a mais 
do que receberia com a mesada de R$300,00. 
a) R$ 165,00         b) R$ 166,00         c) R$ 167,00       d) R$ 170,00    
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e) R$ 175,00 
 

16. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na 
caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com R$5,00 
e aumentar R$5,00 por mês, ou seja, depositar R$10,00 no segundo 
mês, R$15,00 no terceiro mês e assim por diante. Após efetuar o 
décimo quinto depósito, qual será a quantia total depositada em 
reais?       
a) 200               b) 500             c) 600              d) 700            e) 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


