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Aluno(a): __________________________________________________     NOTA: ______________ 

Turma: ______________________________       Sala: _______       Unidade: ________ 

 

1.   Dentre os cinco números inteiros listados abaixo, 

aquele que representa a melhor aproximação para a 

expressão: 2 . 2! + 3 . 3! + 4 . 4! + 5 . 5! + 6 . 6! é:  

a) 5030    
b) 5042    
c) 5050    
d) 5058    
e) 5070    
   
2.   As permutações das letras da palavra PROVA 

foram listadas em ordem alfabética, como se fossem 

palavras de cinco letras em um dicionário. A 73
a
 

palavra nessa lista é  

a) PROVA.    
b) VAPOR.    
c) RAPOV.    
d) ROVAP.    
e) RAOPV.    
   
3.   O número de múltiplos de três, com quatro 

algarismos distintos, escolhidos entre 1, 4, 5, 7 e 8, é  

a) 48    
b) 60    
c) 72    
d) 84    
   
4.   Três vendedores encontraram-se num certo dia na 

cidade de Medianeira - PR e jantaram juntos. O 

primeiro vendedor visita esta cidade a cada 6 dias, o 

segundo a cada 8 dias e o terceiro a cada 5 dias. Estes 

três vendedores marcaram de jantar juntos 

novamente no próximo encontro. Este, deverá 

acontecer após:  

a) 480 dias.    
b) 120 dias.    
c) 48 dias.    
d) 80 dias.    
e) 60 dias.    
   
5.   Os participantes de um cruzeiro, que navegam em 

um navio com capacidade para 2.500 passageiros, 

podem ser divididos em grupos com 7, 11, 33 e 70 

pessoas, de modo que, em cada divisão, ninguém 

fique sem grupo. O número de participantes desse 

cruzeiro é:  

a) 2.160    
b) 2.310     
c) 2.420    
d) 2.500    

   
6.   Dentre as espécies ameaçadas de extinção na 

fauna brasileira, há algumas que vivem somente na 

Mata Atlântica, outras que vivem somente fora da 

Mata Atlântica e, há ainda, aquelas que vivem tanto 

na Mata Atlântica como fora dela. Em 2003, a revista 

Terra publicou alguns dados sobre espécies em 

extinção na fauna brasileira: havia 160 espécies de 

aves, 16 de anfíbios, 20 de répteis e 69 de mamíferos, 

todas ameaçadas de extinção. 

 Dessas espécies, 175 viviam somente na Mata 

Atlântica e 75 viviam somente fora da Mata Atlântica. 

 

Conclui-se que, em 2003, o número de espécies 

ameaçadas de extinção na fauna brasileira, citadas 

pela revista Terra, que viviam tanto na Mata Atlântica 

como fora dela, corresponde a:  

a) 0    
b) 5    
c) 10    
d) 15    
e) 20    
   
7.   Numa cidade de 100.000 habitantes, 30.000 são 

flamenguistas, 12.000 são flamenguistas e corintianos 

ao mesmo tempo, e o número de habitantes que não 

são nem flamenguistas nem corintianos é de 39.000. 

Então o número de corintianos é:  

a) 45.000.    
b) 35.000.    
c) 55.000.    
d) 85.000.    
e) 43.000.    
   
8.   Um comerciante paga R$ 7,00 por 3 unidades de 

uma mercadoria, e revende por R$ 18,00 cada 5 

unidades. Na comercialização dessa mercadoria, ele 

obtém um lucro de R$ 342,00 quando vende um total 

de unidades igual a  

a) 210.     
b) 240.     
c) 270.     
d) 300.     
e) 330.    
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9.   Dois líquidos diferentes encontram-se em 

recipientes idênticos e têm taxas de evaporação 

constantes. O líquido I encontra-se inicialmente em 

um nível de 100 mm e evapora-se completamente no 

quadragésimo dia. O líquido II, inicialmente com nível 

de 80 mm, evapora-se completamente no 

quadragésimo oitavo dia. Determinar, antes da 

evaporação completa de ambos, ao final de qual dia os 

líquidos terão o mesmo nível (em mm) nesses mesmos 

recipientes.  

a) 3    

b) 
9

4
 

    

c) 
3

4
 

    
d) 1    
e) 2    
   
10.   O gráfico a seguir estabelece a relação entre o 

preço total p, em reais, cobrado pelo aluguel de um 

barco de turismo em um passeio pelo litoral norte de 

Alagoas e o número de horas × gasto no passeio. 

 
Analisando o gráfico conclui-se que:  

a) A cada passeio, é cobrada uma quantia fixa de 

R$28,00. 

b) O preço p cresce a uma taxa constante de 30%. 

Atenção: Para responder as alternativas seguintes 

considere uma segunda opção: o aluguel ser cobrado 

somente pelo número de horas do passeio, a R$18,00 

por hora. 

c) Nesse caso, o preço p cresceria a uma taxa 

constante de 34%. 

d) Para que a segunda opção seja mais vantajosa que a 

primeira para o dono do barco, o número mínimo de 

horas inteiras que o passeio deveria durar é 5. 

e) A segunda opção será sempre mais vantajosa para o 

dono do barco. 

    

   
11.   O gráfico representa a variação da temperatura T, 

medida em graus Celsius, de uma barra de ferro em 

função do tempo t, medido em minutos. 

 
Com base nas informações do gráfico, pode-se estimar 

que a temperatura dessa barra atingiu 0
°
C no instante 

t igual a:  

a) 1 min 15 s     
b) 1 min 20 s    
c) 1 min 25 s    
d) 1 min 30 s    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
CAMELÔS FATURAM NA CONCENTRAÇÃO 

 

Apesar da repressão dos organizadores do Carnaval 

contra os camelôs, um grupo de cerca de dez 

ambulantes fez "fortuna" na concentração do desfile 

das escolas de samba. 

Mesmo sob forte chuva, eles ficaram posicionados na 

estrutura de um outdoor vendendo bebidas para os 

foliões. O grupo cobrava R$ 2,00 pela água e R$ 3,00 

pela cerveja. 

"Vendi R$ 350,00 somente para as duas primeiras 

escolas. Já paguei o aluguel do meu barraco. Por mim, 

o Carnaval durava o ano inteiro", afirmou o pedreiro 

G. C., de 43 anos, um dos que escalaram o outdoor 

para ganhar um "extra" nos dias de folia.  

 
12.   Suponha que, para as duas primeiras escolas que 

desfilaram, o pedreiro G. C. tenha vendido 40 garrafas 

de água e 90 latas de cerveja, que adquiriu, cada 

unidade, por R$ 0,20 e R$ 0,50, respectivamente. 

Nessas condições, ele obteve, sobre o preço de custo, 

um lucro percentual de, aproximadamente,  

a) 56%.    
b) 66%.    
c) 560%.    
d) 660%.    
e) 760%.    
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13.   Sobre o preço final do produto de uma fábrica, 

gastam-se 1/5 com impostos, 1/4 com salários, 30% 

com matéria-prima e o restante é lucro. O percentual 

representado pelo lucro é  

a) 15%    
b) 20%    
c) 25%    
d) 30%    
   
14.   As promoções do tipo "leve 5 e pague 4", ou seja, 

levando-se um conjunto de 5 unidades, paga-se o 

preço de 4, acenam com um desconto sobre o valor de 

cada conjunto vendido igual a:  

a) 10%    
b) 15%    
c) 20%     
d) 25%    
   
15.   Uma prova de triatlo compreende três etapas: 

natação, ciclismo e corrida. 

Em uma dessas provas, dos 170 atletas que iniciaram a 

competição, dez a abandonaram na etapa de natação; 

dos que continuaram, 1/4 desistiu ao longo da etapa 

de ciclismo; e, dos que começaram a terceira e última 

etapa, 20% abandonaram a corrida. 

Apenas N atletas completaram a prova. 

Então, é CORRETO afirmar que a soma dos algarismos 

do número N é  

a) 16.    
b) 13.    
c) 14.    
d) 15.    
   
16.   Certo dia, no horário em que a seleção brasileira 

disputava uma partida de futebol na Copa do Mundo, 

observou- se uma diminuição do fluxo de veículos em 

certa avenida: a média de 80 veículos por minuto 

passou a ser de 60 veículos por hora. Nessas 

condições, a diminuição do fluxo de veículos no 

horário desse jogo foi de  

a) 98%    
b) 98,25%    
c) 98,75%    
d) 980%    
e) 987,5%    
   
17.   A companhia de água de certa cidade informou 

que, para cada hora de um mês de 30 dias, o bairro A 

ficou 0,3 horas, em média, sem abastecimento de 

água. Nesse mesmo período, o bairro B totalizou 54 

horas sem abastecimento. O número de horas que o 

bairro B ficou sem receber água equivale a m% do 

total de horas que o bairro A ficou sem o mesmo 

serviço. O valor de m é:  

a) 20    
b) 25    
c) 30    
d) 35    
   
18.   Os médicos recomendam para um adulto 800 mg 

de cálcio por dia e informam que 1 litro de leite 

contém 1880 mg de cálcio. Se um adulto tomar 200 

mℓ de leite, o percentual da dose diária recomendada 

de cálcio que ele absorve é  

a) 17%    
b) 27%    
c) 37%    
d) 47%    
   
19.   André aplicou parte de seus R$ 10.000,00 a 1,6% 

ao mês, e o restante a 2% ao mês. No final de um mês, 

recebeu um total de R$ 194,00 de juros das duas 

aplicações. O valor absoluto da diferença entre os 

valores aplicados a 1,6% e a 2% é  

a) R$ 4.000,00.    
b) R$ 5.000,00.    
c) R$ 6.000,00.    
d) R$ 7.000,00.    
e) R$ 8.000,00.    
   
20.   Margarida pagou suas contas do mês com um 

terço do salário que recebeu e, com 25% do que lhe 

sobrou, fez algumas compras. Assim, ela tem 

disponível para as outras despesas do mês  

a) 40% do salário que recebeu.    
b) dois terços do salário que recebeu.    
c) a metade do salário que recebeu.    
d) 55% do salário que recebeu.    
  
 


