
Matemática

01- Um ESPORTE com 4 tempos de mesma duração e 3 intervalos de 4 minutos cada um leva 
duas horas. Quantos minutos de duração tem cada tempo desse ESPORTE?
(A) 20
(B) 22
(C) 24
(D) 25
(E) 27

02- Um quintal pode ser ladrilhado com 200 ladrilhos de 250 cm2  de área, cada um. Quantos 
ladrilhos de 400 cm2, cada uma, são necessárias para recobrir o mesmo quintal?
(A) 135
(B) 125
(C) 120
(D) 112
(E) 100

03- Peter possui um terreno de 800 m2 e quer construir  nele um canteiro que ocupe 20% da 
metade da área do terreno. Para isso contratou um jardineiro que cobrou R$ 25,00 por m2 de 
canteiro construído. Quanto ele gastará, em reais?
(A) 2 000,00
(B) 2 120,00
(C) 2 250,00
(D) 2 300,00
(E) 2 400,00

04- O setor de compras de uma empresa encomendou 12 caixas contendo, cada uma, 6 frascos 
de desinfetante. Ao receber a encomenda, o funcionário encarregado notou que, por engano, uma 
das caixas foi entregue com 2 frascos a menos do que o previsto. Ao todo, quantos frascos de 
desinfetante foram entregues?
(A) 66 
(B) 68
(C) 70 
(D) 72
(E) 82

05- Calcule o quadrado de 300%:
(A) 1
(B) 3
(C) 6
(D) 9
(E) 18

06- Das 8.200 pessoas que se inscreveram para participar de determinado concurso público, 20% 
estavam concorrendo ao cargo de Assistente de Administração. Os organizadores do concurso 
observaram que o número de vagas para Assistente de Administração correspondia a 10% do 
total  de  inscritos  que  concorriam  a  esse  cargo.  Quantas  eram  as  vagas  para  Assistente  de 
Administração?



(A) 82
(B) 164
(C) 328
(D) 450
(E) 820

07- Quanto vale 2 / 3 de 7 / 5 ?
(A)2 / 3
(B)7 / 5
(C)3 / 7
(D)14 / 15
(E)10 / 21

08- Raphaella Motta, empresária bem sucedida, resolveu aplicar em cabeças de gado e obteve 
por dois meses seguidos lucros de 15%. Qual o total acumulado após os dois meses ?
(A) 30%
(B) 32,25%
(C) 33,1%
(D) 35%
(E) 37,5%

09- Após três aumentos sucessivos de 20%, qual o aumento total acumulado ?
(A) 30%
(B) 33,1%
(C) 46,41%
(D) 44%
(E) 72,8%

10- O professor  Vinicius  Motta  tinha um capital  e  fez  com ele  um investimento  diversificado. 
Aplicou 40% do capital em um fundo de Renda Fixa e o restante na Bolsa de Valores. A aplicação 
em Renda Fixa  gerou lucro  de 20%, enquanto  o investimento  na Bolsa,  no mesmo período, 
representou prejuízo de 10%. Com relação ao total investido nesse período, o jovem 
(A) teve lucro de 2%.
(B) teve lucro de 20%.
(C) não teve lucro e nem prejuízo. 
(D) teve prejuízo de 2%.
(E) teve prejuízo de 20%.

Gabarito

01. E
Comentário:
4T + 12 = 120
4T = 108
T = 108 / 4 = 27

02. C
Comentário:
200 x 250 = 50000
50000 / 400 = 125



03.  A
Comentário:
20% DE 400 X 25 = 2.000

04. C
Comentário:
12 x 6 = 72
72 – 2 = 70

05. D
Comentário:
300% = 300 / 100 = 3
3 ao quadrado = 9

06. B
Comentário:
20% de 8200 = 1640
10% de 1640 = 164

07. D
Comentário: Basta multiplicar os numeradores e os denominadores.

08. B
Comentário:
( 1 + 15% )2 = 1,3225
1,3225 – 1 = 0,3225 = 32,25%

09. E
Comentário:
( 1 + 20% )3 = 1,728 
1,728 – 1 = 0,728 = 72,8%

10.  A
Comentário:
SUPONHA UM CAPITAL DE 100.
40 – RENDA FIXA
60 – BOLSA
APÓS AS APLICAÇÕES:
48 – RENDA FIXA
54 – BOLSA
NOVO TOTAL:  102
LUCRO DE 2.


