
MATEMÁTICA 

01.  Um avião parte de determinada cidade às 10h 25min e chega a seu destino às 16h 10min.  
Qual a duração desse vôo?
a) 5h 25min;
b) 5h 45min;
c) 5h 55min;
d) 6h 45min;
e) 6h 55min.

02.  Um cano de 2,5 m de comprimento foi cortado em 3 pedaços, de modo que o primeiro pedaço 
mede 20 cm a mais do que o segundo e o segundo 10 cm a mais que o terceiro.  Então,  o 
cumprimento do maior dos três pedaços, em centímetros, é:
a) 70;
b) 80;
c) 85;
d) 90; 
e) 100.

03.  Um reservatório  de  forma cúbica  de 4  m de  aresta  está  cheio  de  água  até  3/4  de  sua 
capacidade. Quantos metros cúbicos de água há nesse reservatório?
a) 12;
b) 24;
c) 32;
d) 40;
e) 48.

04. De acordo com uma pesquisa realizada  pela  Organização das  Nações  Unidas (ONU),  a 
fabricação de um microcomputador exige, no mínimo, 240 kg de combustível e 22 kg de produtos 
químicos. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, para fabricar uma centena 
de microcomputadores serão gastos, no mínimo:
a) 240 kg de combustível.
b) 2, 4 toneladas de combustível.
c) 24 toneladas de combustível
d) 220 kg de produtos químicos.
e) 22 toneladas de produtos químicos.

05. Uma peça de lona retangular tem 10m de comprimento e 1,2m de largura. Qual é o número 
máximo de pedaços quadrados, de 0,25m² de área, que podem ser cortados dessa peça?
a) 48;
b) 44;
c) 40;
d) 30;
e) 20.

06. De uma peça quadrada de madeira de 2,2m de lado, um marceneiro recortou um tampo de 
mesa perfeitamente redondo, com o maior diâmetro possível. Qual a área aproximada, em m², 
desse tampo de madeira?
a) 15,2;
b) 13,8;
c) 9,6;
d) 6,9;



e) 3,8.

07. Um decilitro é equivalente a:
a)1cm³;
b)10 cm³;
c)10² cm³;
d)1 dm³;
e)10 dm³.

08. Um pequeno aquário tem a forma de um paralelepípedo com 30 cm de altura, 50 cm de 
comprimento e 35 cm de largura. Tanto o fundo quanto as laterais do aquário são feitas de placas 
de  vidro,  coladas  com  uma  cola  especial.  A quantidade  de  vidro,  em  cm²,  necessária  para 
construir esse aquário é de:
a) 6.100;
b) 6.850;
c) 7.200;
d) 7.750;
e) 8.600.

09. De uma árvore de eucalipto é possível extrair, em média, 85,5kg de celulose. O papel do tipo 
“A4” é o mais utilizado no mundo e, para produzir 1kg desse papel, são necessários 900g de 
celulose. Quantas árvores de eucalipto são necessárias para produzir 380kg de papel “A4”?
a) 4;
b) 14;
c) 16;
d) 20;
e) 40.

10. Em 2007, o nadador brasileiro Thiago Pereira completou a prova “200 medley” em 1min 57s 
79 centésimos. Para alcançar o recorde mundial, Thiago precisaria reduzir seu tempo em 2s e 81 
centésimos. Qual era, nessa data, o recorde mundial da prova “200 medley”?
a) 1min 54s 98 centésimos;
b) 1min 55s 12 centésimos;
c)1min 55s 18 centésimos;
d)1min 55s 61 centésimos;
e)1min 55s 98 centésimos.

11. Um cliente foi a um açougue e comprou 2,5kg de alcatra pagando R$ 7,20 o quilo, mas, sem 
saber, levou para casa uma quantidade um pouco menor. Isto porque o dono do açougue alterou 
a regulagem da balança de seu estabelecimento de modo que, quando a balança indica 1kg, o 
que está sendo pesado tem, na verdade, 960g. Considerando-se a quantidade real de alcatra que 
esse cliente levou para casa, qual foi, em reais, o preço do quilo?
a) 7,30;
b) 7,36;
c) 7,45;
d) 7,50;
e) 7,60.

12. André adquiriu uma mercadoria que custava P reais. No ato da compra, pagou apenas 20% 
desse valor.  Dois meses depois,  André fez um segundo pagamento no valor de R$ 145,20 e 
quitou  a  dívida.  Durante  esse  tempo,  seu  saldo  devedor  foi  submetido  ao  regime  de  juros 
compostos, com taxa de 10% ao mês. É correto afirmar que o valor de P:



a) é menor do que R$ 120,00.
b) está entre R$ 120,00 e R$ 140,00.
c) está entre R$ 140,00 e R$ 160,00.
d) está entre R$ 160,00 e R$ 180,00.
e) é maior do que R$ 180,00.

13.  A taxa efetiva bimestral correspondente a 20% ao bimestre, com capitalização mensal, é:
a) 10%;
b) 20%;
c) 21%;
d) 22%;
e) 24%.

14. Augusto emprestou R$ 30.000,00 a César, à taxa de juros de 10% ao mês. Eles combinaram 
que o saldo devedor seria calculado a juros compostos no número inteiro de meses e, a seguir, 
corrigido a juros simples, com a mesma taxa de juros, na parte fracionária do período, sempre 
considerando o mês com 30 dias. Para quitar a dívida 2 meses e 5 dias após o empréstimo, César 
deve pagar a Augusto, em reais,
a) 39.930,00;
b) 39.600,00;
c) 37.026,00;
d) 36.905,00;
e) 36.300,00.

15. (ANP-08) O governo de certo país fez um estudo populacional e concluiu que, desde o ano 
2000, sua população vem aumentando, em média, 1% ao ano, em relação ao ano anterior. Se, no 
final do ano 2000, a população de tal país era de P habitantes, no final de 2008 o número de 
habitantes será:
a)P8;
b) 1,08.P;
c)(1,01)8.P;
d) (1,1)8.P;
e) 8,08.P.

GABARITO 
01. B.
Comentário: Partida à 10h 25min
Chegada à 16h 10min
16h 10min – 10h 25min = 5h 45min

02. E.
Comentário:
2,5 m = 250 cm
1º ®  x + 10 + 20 = x + 30
2º ®  x + 10
3º  ®  x
x + 30 + x + 10 + x = 250 
3x + 40 = 250
3x = 210 
Maior pedaço = 70 + 30 = 100 cm 



03. E.
Comentário: 

       4 m

v = 42 ® 42  = 64 m2

04. C.
Comentário:
Total de combustíveis = 240 x100 = 24000 kg = 24 toneladas
Total de produtos químicos = 22kg x 100 = 200 kg 

05. A.
Comentário:

A = 10 x 1,2 = 12 m2 
Número máximo de pedaços quadrados = 

06. E.
Comentário:

O maior diâmetro possível é igual ao lado do quadrado.
Diâmetro = 2,2 m
Raio = 1,1 m
Área do círculo = pR2



A = (1,1)2 . 3,14 = 1,21 . 3,14 @  3,8

07. C.
Comentário: 1 dl = 100 cm3 = 102 cm 3 

08. B
Comentário:.

Quantidade de vidro =
2 . (35 . 30) + 20 . (50 . 30) + 35 . 5 = 
2100 + 3000 + 1750 = 6850 cm2  

09. A
Comentário:

10. A.
Comentário:
1min 575 79 – 25 81 = 
1min 545 98 centésimos



11. D
Comentário:

12. C.
Comentário:
Custo = P
No ato = 20% de P
Saldo devedor = 80% de P = 0,8P
i = 10% a.m.
M = C(1 + i)t  ®  M = 0,8P . (1,1)2 = 0,968P
0,968P = 145,20
P = 150,00 

13. C.
Comentário: I equivalente = [(1 + i)t –1] x 100%
20% a.bim. com capitalização mensal = 10% a.m.
I = [(1 + 0.1)2 – 1] x 100% = [1,21 – 1] x 100% = 21%

14. D.
Comentário:
C = 3000
i = 10% a.m.
t = 2m e 5d
m = C (1 + i)t  



Composto
M = 30000 . (1.1)2 = 36300

Simples

15. C.
Comentário:
Ano 2000 ®  P
Aumentando = 1% a.a.
Ano 2008 ®  x
t = 8 anos 
M = C (1 + i)t

x = P(1,01)8


