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01) Uma prova de triatlo compreende três etapas: natação, ciclismo e corrida. Em uma dessas provas, 
dos 170 atletas que iniciaram a compe ção, dez abandonaram na etapa de natação; dos que 
con nuaram, ¼ desis u ao longo da etapa de ciclismo; e dos que começaram a terceira e úl ma etapa, 
20% abandonaram a corrida. Apenas N atletas completaram a prova. Então é correto afirmar que a 
soma dos algarismos do número N é: 

a) 12  b) 13  c) 14  d) 15  e) 16 

 

02) A professora de História, querendo fazer um trabalho em grupo, resolveu dividir  seus alunos em 
grupos de 4 alunos e sobraram 2. Então dividiu novamente em grupos de 5 alunos e um ficou de fora. Se 
15 alunos são mulheres e tem mais mulheres do que homens, o número de alunos homens é: 

a) 7  b) 8  c) 9  d) 10  e) 11 

 

 

03) Um reservatório, com 40 litros de capacidade, já contém 30 litros de uma mistura gasolina/álcool 
com 18% de álcool. Deseja-se completar o tanque com uma nova mistura gasolina/álcool de modo que a 
mistura resultante tenha 20% de álcool. 
A porcentagem de álcool nessa nova mistura deve ser de: 
  

a) 20%               b) 24%             c) 28%            d) 26%            e) 22% 
 
 
 
 
04) Cada seleção par cipante da Copa do Mundo de futebol inscreve 23 jogadores, sendo 
necessariamente três goleiros. Em cada par da, dois jogadores de cada seleção são escolhidos entre os 
23 inscritos para o exame an doping, mas são descartadas as possibilidades de que os dois jogadores 
escolhidos seja goleiros. De quantas maneiras diferentes estes dois jogadores podem ser escolhidos? 

a) 506               b) 250           c) 253             d) 503           e) 69 

  

05) As cinco cartas abaixo estão sobre uma mesa, e cada uma tem um número na face e uma letra na 
outra. Simone deve decidir se a seguinte frase é verdadeira: “Se uma carta tem uma vogal numa face, 
então ela tem um número par na outra.” Qual o menor número de cartas que ela precisa virar para 
decidir corretamente? 



 

 

 

 

 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

06) A média das notas de todos os alunos de  uma turma é 5,8. Se a média dos rapazes é 6,3 e a das 
moças é 4,3, a porcentagem de rapazes na turma é: 
 

a) 60%                b) 65%             c) 70%           d) 75%         e) 80% 
 
 
 
07) Duas torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas mais que a outra. 
Determine a soma dos tempos  que as torneiras  levariam para encher esse tanque isoladamente. 
 

a)7h            b)11h          c)25h        d)32h         e)150h 
 
 
 
08) No papiro de Rhind, um an go texto matemá co egípcio que data de 1650 a.C., em vários dos 
problemas citados a área de um círculo é tomada como sendo igual à área de um quadrado cujo lado é 
igual a 8/9 do diâmetro do círculo. De acordo com essa informação, o valor assumido pelos egípcios 
an gos para π, com duas casas de aproximação, é:  

a) 3,12.          b) 3,13.         c) 3,15.         d) 3,16.         e) 3,17. 
 
 
 
 
09) No projeto de reforma de uma casa, pretende-se fazer um jardim em forma de triângulo numa área 
retangular de dimensões 15 m × y m. Qual deve ser o valor de y, de modo que o jardim tenha uma área 
de 23 m2?  
 
a) 4,0 m       b) 1,5 m       c) 3,0 m       d) 1,0 m        e) 3,5 m 
 
 
 
 

3 2 M A E 



 

10) Três quadrados são colados pelos seus vér ces entre si e a dois bastões ver cais, como mostra a 
figura ao lado. Qual a medida do ângulo x? 
 
a) 39° 
b) 41° 
c) 43° 
d) 44° 
e) 46° 
 

11) DISSERTATIVA: Esta questão deverá conter a resolução. 

Geraldinho e Magrão saíram de suas casas no mesmo instante com a intenção de um visitar o 
outro, caminhando pelo mesmo percurso. Geraldinho ia pensando num problema de olimpíada e 
Magrão ia refle ndo sobre questões filosóficas e nem perceberam quando se cruzaram. Dez minutos 
depois, Geraldinho chegava à casa de Magrão e meia hora mais tarde, Magrão chegava à casa de 
Geraldinho. Quanto tempo cada um deles andou? 

Resolução: 

 

     
10

      →    =  

     
40

      →    =
40

=
40

    →       = 400      →    20 

Logo, Geraldinho andou 10+20 = 30 minutos e Magrão andou 40+20 = 60 minutos. 

NOME: 

ESCOLA: 

Assinale a alternativa correta com caneta. Questões com rasuras serão desconsideradas. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A         X X 
B    X       
C     X  X    
D X  X   X  X   
E  X         
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