
MATEMÁTICA

Questões selecionadas de provas diversas

01. No dia da vacinação contra gripe faltaram 15% do total de alunos da escola. Posteriormente, 
20% dos faltantes ficaram gripados, enquanto apenas 10% dos alunos vacinados contraíram a 
doença. Qual é o porcentual de alunos da escola que ficaram gripados após a vacinação?
a) 35%
b) 30%
c) 11,5%
d) 8,5%
e) 3,0%

02.  Em 2004, a floresta amazônica teve, de seus 4 milhões de quilômetros quadrados de área 
total, 24 mil quilômetros quadrados desmatados. Isso significa dizer que a porcentagem da área 
da floresta que sofreu tal desmatamento equivale a:
a) 12%
b) 6%
c) 1,2%
d) 0,6%
e) 0,12%

03.  Em 65% das  residências  de  um  bairro,  os  moradores  assistem  televisão  toda  noite,  de 
segunda a segunda.  A emissora X é campeã de audiência  no horário  noturno,  concentrando 
diariamente a atenção de 45% dos televisores do bairro. Se há 2.400 residências no bairro, em 
quantas delas os televisores ficam ligados a noite na emissora X?
a) 1.560
b) 1.320
c) 1.080
d) 912
e) 702

04.  Suponha  que,  em  uma  eleição,  apenas  dois  candidatos  concorressem  ao  cargo  de 
governador. Se um deles obtivesse 48% do total de votos e o outro, 75% do número de votos 
recebidos pelo primeiro, então, do total de votos apurados nessa eleição, os votos não recebidos 
pelos candidatos corresponderiam a:
a) 16%
b) 18%
c) 20%
d) 24%
e) 26%
 
05. Do total de inscritos em um certo concurso público, 62,5% eram do sexo feminino. Se foram 
aprovados 42 homens e este número corresponde a 8% dos candidatos do sexo masculino, então 
o total de pessoas que se inscreveram nesse concurso é:
a) 1.700
b) 1.680
c) 1.600
d) 1.540
e) 1.400



06.  Duas lojas têm o mesmo preço de tabela para um mesmo artigo e ambas oferecem dois 
descontos sucessivos ao comprador: uma, de 20% e 20%; e a outra, de 30% e 10%. Na escolha 
da melhor opção, um comprador obterá, sobre o preço de tabela, um ganho de:
a)  34% 
d)  39%
b)  36% 
e)  40%
c)  37%

07.  O  preço  de  um  aparelho  eletrodoméstico  é  P  reais.  Como  eu  só  possuo  X  reais,  que 
correspondem a 70% de P, mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12% no preço, 
ainda faltariam R$ 54,00 para que eu pudesse comprar  esse aparelho.  Nessas condições,  a 
quantia que possuo é:
a)  R$ 254,00
b)  R$ 242,00
c)  R$ 237,00
d)  R$ 220,00
e)  R$ 210,00

08.  Um terreno possui dimensões 10 m de largura e 20 m de comprimento. Para cercá-lo com 
arame farpado e realizar outras etapas da construção, será necessário calcular o perímetro e a 
área do terreno, que medem, respectivamente :
a)  0,6 dm e 20 dam2.
b)  6.000 dm e 20 dam2.
c)  6 hm e 2.000 dm2.
d)  600 mm e 200.000 cm2.
e)  6 dam e 20.000 dm2.

09. O tampo de uma mesa tem a forma de um quadrado, cujo lado mede 120 cm. Se ele deve ser 
revestido  por  um  material  que  custa  R$  18,50  o  metro  quadrado,  a  quantia  mínima  a  ser 
desembolsada para se executar esse serviço é :
a)  R$ 26,64
b)  R$ 25,86
c)  R$ 24,48
d)  R$ 22,20
e)  R$ 20,16

10. Em certo mês, duas auxiliares entregaram aos analistas um total de 580 correspondências. Se 
a  primeira  entregou  68  correspondências  a  mais  do  que  a  segunda,  então  o  número  de 
correspondências entregues pela primeira foi :
a)  256
b)  284
c)  296
d)  312
e)  324



GABARITO

01. C
Solução: Faltantes gripados: 20 % de 15% = 3%
Vacinados gripados: 10% de 85% = 8,5%
Total = 11,5%.

02. D
Solução: 24000 / 4000000 = 0,006 = 0,6%.

03. E
Solução: basta fazer 0,65 x 0,45 x 2400 = 702.

04. A
Solução: Para calcular o 2º, façamos 75 % de 48% = 36%, daí o 1º + 2º = 84%, e 100% - 84% = 
16 %.

05. E
Solução: Como 8 % dos homens corresponde a 42, se fizermos um regra de três encontraremos 
o total de homens, 525, e este total corresponde a 37,5% (100% - 62,5%), daí com uma nova 
regra de três chegaremos a 1400.

06. C
Solução: Na 1ª  temos dois  descontos de 20 % que acarretam um desconto de 36% ,  e  na 
segunda de 37%.

07. E
Solução: Com o desconto de 12 % o preço é reduzido a 88% , como ele só tem 70, ainda faltam 
18% que correspondem a 54 reais, fazendo-se uma regra de três constata-se que ele possui 210. 

08. E
Solução: Perímetro é a soma das medidas dos lados e a área é o produto das dimensões, em 
seguida basta fazer a conversão de medidas conforme cada opção para testar.

09. A
Solução: Área: 120 x 120 = 14400 cm quadrados = 1,44 metros quadrados.
1,44 x 18,50 = 26,64.

10. E
Solução: Se a segunda recebeu X, a 1ª recebeu X + 68, daí temos :
X + 58 + X = 580, 2X = 580 – 68, 2X = 512, X = 256, 1ª = X + 68 = 256 + 68 = 324.


