
Matemática

01- A temperatura média de uma cidade foi medida três vezes durante um dia. A segunda leitura 
acusou 7 graus Celsius a mais que a primeira, e a terceira acusou 15 graus Celsius a menos que 
a segunda. Se a primeira leitura foi de 20 graus Celsius, a última medição apontou 
a) 20 graus Celsius.    
b) 12 graus Celsius. 
c) –13 graus Celsius.   
d) –20 graus Celsius. 
e) –27 graus Celsius.

02- Escrevendo-se os números inteiros de 1 até 1000, o algarismo 8 aparecerá exatamente:
a) 150
b) 180
c) 200
d) 300
e) 320

03- Qual a fração que dá origem à seguinte dízima 3,25858... em representação decimal? 
a) 3.226 / 990    
b) 3.258 / 999       
c) 3.258 / 990 
d) 3.258 / 900        
e) 3.226 / 999 

04- Admitindo que três policiais − A, B e C – estejam de folga de acordo com a seguinte escala: A 
de 7 em 7 dias, B de 10 em 10 dias e C de 12 em 12 dias. Considerando que hoje, os três estão 
de folga simultaneamente, daqui a quanto tempo eles estarão de folga no mesmo dia novamente?
a) 380 dias
b) 410 dias
c) 420 dias
d) 360 dias
e) 120 dias

05- Em um mapa, a distância entre duas cidades mede 15 cm. Sabendo que a escala utilizada foi 
de 1:160.000, pode-se afirmar que a distância real entre duas cidades é de:
a) 24 Km.
b) 30 Km.    
c) 15 Km.
d) 36 Km.    
e) 42 Km.

06-  Dividiu-se  a  quantia  de  R$  11.700,00  entre  três  pessoas  Tadeu,  Ubirajara  e  Valdecir 
proporcionalmente às horas de trabalho de cada um deles. Sabendo que Tadeu trabalha 8 horas 
diárias, Ubirajara 10 horas e Valdecir 12 horas, o valor correspondente à parte Tadeu é igual a
a) R$ 4.560,00.    
b) R$ 3.900,00.   
c) R$ 4.680,00.
d) R$ 3.760,00.    
e) R$ 3.120,00.



07- Suponha que, nos anos de 2009, 2010 e 2011, o efetivo de um batalhão da polícia militar de 
SP aumentou, respectivamente, 5%, 15% e 10%, cada qual em relação ao ano anterior. Com isso, 
podemos  afirmar  que  o  aumento  total  no  efetivo  desse  batalhão,  nos  três  anos,  foi  de 
aproximadamente
a) 30%      
b) 33%
c) 36%
d) 39%    
e) 42%

08- Considere que, do custo de produção de um colete à prova de balas, uma empresa gasta 30% 
com mão de obra e 70% com matéria-prima. Se o gasto com a mão de obra subir 10% e o de 
matéria-prima baixar 7%, o custo do produto
a) baixará de 2,2%.
b) aumentará de 3,4%.
c) baixará de 1,9%.
d) aumentará de 1,4%.
e) permanecerá inalterado.

09- Em uma prova de concurso, 56% das questões eram sobre conhecimentos específicos e os 
outros 44% eram sobre conhecimentos básicos, que incluem matemática e informática. Dado que 
5% das questões eram de matemática e 6% das questões eram de informática, qual a proporção 
de questões de matemática e informática entre as questões de conhecimentos básicos? 
a) 20,00% 
b) 21,67%. 
c) 25,00%. 
d) 11,00%. 
e) 33,33%. 

09- Em uma prova de concurso, 56% das questões eram sobre conhecimentos específicos e os 
outros 44% eram sobre conhecimentos básicos, que incluem matemática e informática. Dado que 
5% das questões eram de matemática e 6% das questões eram de informática, qual a proporção 
de questões de matemática e informática entre as questões de conhecimentos básicos? 
a) 20,00% 
b) 21,67%. 
c) 25,00%. 
d) 11,00%. 
e) 33,33%. 

Gabarito

01. B
Comentário: 
Esta questão é bastante simples:
1ª leitura = 20ºC
2ª leitura = 2ºC + 7ºC = 27ºC
3ª leitura = 27ºC – 15ºC = 12ºC
Logo, a resposta é a opção B.



02. D
Comentário:  Nesta questão, basta usar o seguinte raciocínio:
1) Separe os número em “centenas” (Ex: 1 a 99; 100 a 199; 200 a 299;...)
2) Em cada “centena”, qualquer algarismo aparecerá 20 vezes! Faça o teste depois!
3) Cuidado com a “centena” do algarismo pedido, pois nela ele aparecerá 100 vezes na centena e 
mais 20 vezes na dezena ou unidade. Ex: na “centena” do 800, o algarismo 8 aparecerá 100 
vezes na centena e mais 20 vezes na dezena ou unidade = 120 vezes.
Daí, para responder a questão, temos que o algarismo 8 aparecerá:

1 a 99 = 20 vezes
100 a 199 = 20 vezes
200 a 299 = 20 vezes
...
800 a 899 = 120 vezes
900 a 999 = 20 vezes

São 9 “centenas”, sem contar a “centena” do 8. Daí, resulta:
9 x 20 + 120 = 180 + 120 = 300 vezes. (opção D)

03. A
Comentário: 
Para transformar uma dízima periódica em fração, utilizamos o seguinte procedimento:
1) Numerador = toma-se o número correspondente até a parte que se repete e subtrai o valor que 
não se repete:

Numerador: 3258 – 32 = 3226
2)  Denominador  =  a  quantidade  de  “noves”  que  colocaremos  corresponde  à  quantidade  de 
algarismos  do  período  (parte  que  se  repete)  e  a  quantidade  de  “zeros”  que  colocaremos 
corresponde  à  quantidade  de  algarismos  do  anti-período  (parte  que  não  se  repete,  após  a 
vírgula):

Período: 58
Anti-período: 2

Denominador: 990
Com isso, a fração geratriz da dízima fica: 3226/990 (opção A).

04. C
Comentário: 
Neste caso, estamos diante de uma questão de mmc. Basta então, calcularmos o mmc de 7, 10 e 
12. Portanto, teremos:

Logo, eles estarão de folga no mesmo dia novamente daqui a 420 dias.



05. A
Comentário: 
Sabe-se que a escala é dada por: E = d/D, onde d = distância no mapa e D = distância real.  
Portanto, a distância real será de:

E = d/D
1/160000 = 15cm/D
D = 15cm . 160000

D = 2400000cm (:100000)
D = 24Km
Logo, a resposta correta é a alternativa A.

06. E
Comentário: 
Quando a questão fala apenas “proporcional”,  fica subtendido que é diretamente proporcional! 
Daí, teremos:

Como a questão pede apenas a parte que coube a Tadeu, então basta fazermos:

Logo, a resposta é a letra E.

07. B
Comentário: 
Dica: para calcular o aumento percentual total, o valor inicial não importa, por isso usamos o valor 
100 para facilitar os cálculos. Daí:

1º aumento (2009): 100 + 5%.100 = 100 + 5 = 105.
2º aumento (2010): 105 + 15%.105 = 105 + 15,75 = 120,75.
3º aumento (2011): 120,75 + 10%.120,75 = 120,75 + 12,08 = 132,83.

Com isso, o aumento cumulativo foi de: 132,83 – 100 = 32,83%. (aproxim. 33%)
Obs.: A diferença: 132,83 – 100 = 32,83 já da o resultado em porcentagem porque o valor inicial é 
100. Ou seja, 32,83 equivalem a quantos por cento de 100? R: 32,83%! Se o valor inicial não 
fosse 100, ainda teríamos que fazer uma regra de três.

Object 2



08. C
Comentário: 
Lembrando que para calcular o aumento percentual total,  o valor  inicial  não importa, por isso 
usaremos o valor 100 para facilitar os cálculos. Daí:

Custo total = 100
Mão de obra = 30% . 100 = 30
Matéria-prima = 70% . 100 = 70

Se o gasto com a mão de obra subir 5% e o de matéria-prima baixar 10%, teremos:
Mão de obra = 30 + 10%.30 = 30 + 3 = 33.
Matéria-prima = 70 – 7%.70 = 70 – 4,9 = 65,1.
Novo custo total = 33 + 65,1 = 98,1.

Portanto, o custo que era de 100, foi para 98,1, ou seja, baixará 1,9% (100 – 98,1 = 1,9). Opção 
correta: letra C.
Obs.: A diferença: 100 – 98,1 = 1,9 já da o resultado em porcentagem porque o valor inicial é 100.  
Ou seja, 1,9 equivalem a quantos por cento de 100? R: 1,9%! Se o valor inicial não fosse 100, 
ainda teríamos que fazer uma regra de três.

09. C
Comentário: 
Supondo que a prova era composta de 100 questões, teremos:

Conhecimentos básicos = 44% . 100 = 44 questões.
Conhecimentos específicos = 56% . 100 = 56 questões.

Calculando a quantidade de questões de matemática e informática, em relação ao total, temos:
Matemática = 5% . 100 = 5 questões.
Informática = 6% . 100 = 6 questões.
Total = 11 questões.

A questão pede qual a proporção (em porcentagem) de questões de matemática e informática 
entre as questões de conhecimentos básicos, logo:

44 questões ----------- 100%
 11 questões ----------   x

44x = 1100
x = 1100/44
x = 25

Portanto, a proporção é de 25%.

10. E
Comentário: 
Estamos  diante  de  uma  questão  de  regra  de  três  simples,  pois  perceba  que  o  número  de 
trabalhadores não muda, restando apenas a quantidade de dias e as horas trabalhadas! Daí, 
armando-a, teremos:

Dias horas/dia
  96       6
   x       8

Como  as  duas  grandezas  (quantidade  de  dias  e  horas  trabalhadas)  são  inversamente 
proporcionais, invertendo um dos lados da proporção, fica:

x/96 = 6/8
x = (96 . 6)/8
x = 72 dias

Daí, a resposta correta é a alternativa  E.




