
Matemática

01- Um bônus de R$ 228,00 será repartido entre três funcionários, Maria, José e Pedro, em partes 
diretamente proporcionais a 4, 6 e 9, respectivamente. A parte que cabe a José é de:
a) R$ 72,00.
b) R$ 60,00.
c) R$ 54,00.
d) R$ 48,00.
e) R$ 36,00.

02- Se a soma de dois números é 13 / 2 e o produto é 3, então um dos números é:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

03- Um cidadão tomou emprestado o valor de R$ 2.000,00, a juros simples, e pagou R$ 2.400,00 
para quitar a dívida após 5 meses. Qual foi a taxa de juros ao mês?
a) 4%
b) 5%
c) 8%
d) 10%
e) 20%

04- Um certo banco oferece a seguinte modalidade de tarifa para uso de cheques: o cliente paga 
R$ 4,00 para receber o talão de cheques no seu domicílio e paga R$ 0,30 por folha de cheque 
utilizada, até 20 folhas; a partir da 21a, paga R$ 1,10 por folha utilizada. Pelo uso de 23 folhas de 
cheque, o cliente paga:
a) R$ 12,20.
b) R$ 13,30.
c) R$ 19,90.
d) R$ 25,30. 
e) R$ 29,30.

05 - Sabendo que são necessários 162 cm2 de papelão para fazer uma caixa, qual é a quantidade 
de papelão necessária para fazer 100 caixas iguais a essa?
a) 1.620 cm2.
b) 1.620 dm2.
c) 16,2 m2.
d) 16,2 dm2.
e) 1,62 m2.

06- Um trajeto pode ser feito de automóvel, em uma hora e quarenta e cinco minutos, à 
velocidade média de 80 quilômetros por hora. Em quanto tempo se faz o mesmo trajeto à 
velocidade média de 70 quilômetros por hora?
a) 1 hora e 55 minutos.
b) 2 horas.
c) 2 horas e 10 minutos.
d) 2 horas e 15 minutos.
e) 2 horas e 20 minutos.



07- Se 10 são proporcionais a 8 , 20 são proporcionais a:
a) 8
b) 10
c) 12
d) 16
e) 20

08- Se em cada porção de 55 g de creme alimentício 60,5 mg são de cálcio, então o cálcio contido 
em 30 g desse creme é de:
a) 29 mg.
b) 30 mg.
c) 31 mg.
d) 32 mg.
e) 33 mg.

09- Na seção de cartas de uma publicação semanal, relacionam-se as correspondências 
recebidas em uma determinada semana:

Então a taxa percentual referente ao número de cartas em relação ao total da correspondência 
recebida nessa semana é de:
a) 3%.
b) 4%.
c) 5%.
d) 6%.
e) 7%.

10- Uma pesquisa de preços do PROCON constatou que, neste ano, um certo laboratório 
reajustou os preços de seus medicamentos em 10% no final de fevereiro e em 10% no final de 
março. Desde então, os preços têm se mantido iguais. Um acordo com o governo estadual 
permitiu que os preços retornassem ao mesmo patamar de janeiro. Para que os preços se tornem 
mais próximos daqueles do início do ano, deve-se aplicar aos preços atuais um desconto de:
a) 15%.
b) 17,35%.
c) 20%.
d) 21%.
e) 22,25%.

Gabarito

01.  A 
Comentário: 228 / 19 = 12 , 12 x 6 = 72

02. E  
Comentário:  A + B = 13 / 2 , e , A x B = 3 , basta ir testando.



03.  A  
Comentário:  pagou 400 de juros em relação a 2.000 o que equivale a 20% , em 5 meses temos 
4%

04. B  
Comentário: 4 + ( 20 x 0,30 ) + 3 x 1,10 = 13,30 

05. E 
Comentário: 162 cm2 x 100 = 16.200 cm2 , daí , basta converter para as unidades de cada 
opção , fazendo o teste.

06. B
Comentário:  quando a velocidade diminui , o tempo de viajem aumenta , faça uma regra de três 
simples inversa.

07. D  
Comentário:  como o numerador dobrou, o denominador também dobra.

08. E  
Comentário:  55 / 60,5 = 30 / X 

09.  C  
Comentário: 92 / 1840 = 0,05

10. B 
Comentário: suponha que a mercadoria custasse antes 100 reais , após o 1º aumento de 10% , 
daí , temos 110 reais , 2º aumento de 10 % sobre 110 , 121 , para voltarmos a 100, temos que 
calcular a quanto corresponde 21 em relação a 121


