
P R I M E I R A  F A S E



 

1) Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$50.000,00. Para isso, tomou emprestados R$10.000,00 de 
Edson e R$10.000,00 de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro, após um ano, acrescido de 5% e 4% 
de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante este período de um ano. Sabendo-se que Bruno 
vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de:

a) R$ 400,00 b) R$ 500,00 c) R$ 600,00 d) R$ 700,00 e) R$ 800,00

 

 

2) Um time de futebol ganhou 8 jogos a mais do que perdeu e empatou 3 jogos a menos do que ganhou, em 
31 partidas jogadas. Quantas partidas o time venceu?

a) 11 b) 14 c) 15          d) 17 e) 23

 

 

3) No fim de 1994, Neto tinha a metade da idade de sua avó. A soma dos anos de nascimento dos dois é 
3844. Quantos anos Neto completou em 2006?

a) 55          b) 56 c) 60          d) 62      e) 108

4) Em uma escola, duas turmas têm o mesmo número de alunos. O percentual de uma dessas turmas que 
deve migrar para a outra, de modo que ela passe a ter 1/3 do número de alunos dessa outra, é igual a:

a) 20%. b) 30%. c) 40%. d) 50%. e) 60%.

5) Uma chácara produz duas qualidades de sumo de laranja, a L-Laranja com 5% de concentrado de laranja 
e a S-Laranja com 2%. Em que razão deve ser misturada a L-Laranja com a S-Laranja para obter a M-
Laranja com 4% de concentrado de laranja?

a) 1 para 3 b) 1 para 2 c) 2 para 3 d) 2 para 1 e) 3 para 2

6) Para esvaziar uma caixa d’água são necessárias 16 horas enquanto que para o encher bastam 12 horas. O 
jardineiro do parque começou a encher a caixa d’água as 9 horas do dia 30 de Março, mas esqueceu-se de 
fechar a saída da água. A que horas é que caixa d’água ficará cheia?

a) 1h de 31-03 b) 9h de 31-03 c) 13h de 31-03 d) 9h de 1-04 e) 13h de 1-04
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7) Seis amigos planejam viajar e decidem  fazê-lo em duplas, cada uma utilizando um meio de transporte 
diferente, dentre os seguintes: avião, trem e carro. Alexandre acompanha Bento. André viaja de avião. 
Carlos não acompanha Dário nem faz uso do avião. Tomás não anda de trem. Qual das afirmações a seguir é 
correta?

a) Bento vai de carro e Carlos de avião.               b) Dário vai de trem e André vai de carro.

c) Tomás vai de trem e Bento vai de avião.          d) Alexandre vai de trem e Tomás vai de carro.

e) André vai de trem e Alexandre vai de carro.

8) Na oficina temática "Cientistas no Parque" foi proposto o seguinte problema: Quantos triângulos 
equiláteros são possíveis formar com quaisquer três vértices de um cubo?

a) 7         b) 8        c) 12        d) 24         e) 48

9) Se ignorarmos o “duplo zero”, as 27 peças restantes de um jogo de dominó podem ser vistas como frações 
menores do que ou iguais a 1. Por exemplo,

Qual é a soma dessas 27 frações?

a) 27         b) 27
2

c) 27
20

d) 28
27

e) 1

10) A Piscina do Parque da Uva tem a forma de um paralelepípedo e esta revestido com azulejos quadrados 
todos iguais. O fundo do lago tem 154 azulejos e os quatros lados tem um total de  650 azulejos. Qual é em 
número de azulejos, a profundidade do lago?

a) 5 b) 13 c) 25 d) 26 e) 65



 

PRIMEIRA FASE

 
11)(Dissertativa) Na floresta, o lobo dorme quando a coruja está acordada e está 
acordado quando a coruja dorme. O lobo dorme tanto numa semana quanto a coruja 
dorme num dia. Quantas horas dorme cada um destes animais por dia?

Resolução:

Como o lobo dorme tanto numa semana quanto a coruja dorme num dia, a coruja 
dorme 7 vezes mais do que o lobo. A soma dos números de horas que a coruja e o lobo 
dormem por dia é 24, logo, 24 horas é 8 vezes o numero de horas que o lobo dorme por 
dia. Então o lobo dorme 24÷8=3 horas por dia e a coruja dorme 21 horas.

NOME:

ESCOLA:

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

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