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(CAPÍTULO 1) 
EXPRESSÕES NUMÉRICAS 

 
01. Escrever um número na notação científica significa expressá-lo 
como o produto de dois números reais x e y, tais que: 1 ≤ x < 10 e y é 
uma potência de 10. 
Assim, por exemplo, as respectivas expressões dos números 0,0021 e 
376,4 na notação científica são 2,1 x 10–3 e 3,764 x 102. 
 
Com base nessas informações, a expressão do número N na notação 
científica é: 

14,4 · 0,072N = 
0,16 · 0,000027

 

 
02. Laura tinha 50 reais. Gastou 20 reais com lanche, e metade do 
que sobrou gastou no cinema. Qual expressão abaixo indica a quantia 
que ela gastou no cinema? 
 
03. Em um escritório, há 3 caixas, cada uma contendo 5 blocos para 
anotações. Se 6 blocos forem utilizados, quantos blocos sobrarão? 
 
04. Margarida viu no quadro-negro algumas anotações da aula 
anterior, um pouco apagadas, conforme mostra a figura. Qual é o 
número que foi apagado? 
 

 
 
05. Calcule o resultado da expressão (2412 : 12 – 8 ) – 13 + (48 – 6 x 2 ) 
 
06. Um carregador vai sair de uma câmara frigorífica. Dentro dela, a 
temperatura que marca o termômetro é de -19 °C, fora dela, a 
temperatura é de 22 °C. A diferença entre essas temperaturas é: 
 
07. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira teve prejuízo de R$ 4,00, na 
segunda teve prejuízo de R$ 11,00, na terceira teve lucro de R$ 13,00 
e na última venda teve lucro de R$ 5,00. Pode-se calcular o saldo 
resultante desses quatro negócios, efetuando: 
 
08. Calculando o valor de   43 + 34 – 92 , encontraremos 
 

09. Qual o valor de  2 2[(36)  + (15) ] : 169   
 
10. Determine o valor de 480 : { 20 . [ 86 - 12 . (5 + 2 ) ] 2 }  
  

(CAPÍTULO 2) 
POTENCIAÇÃO 

 
01. Qual dos números a seguir é o maior, mostre os cálculos que 
justifique:  331, 810,168,816,2434  
 
02.  

The Internet Archive (http://www.archive.org/) é uma 
organização sem fins lucrativos com o objetivo de catalogar e 
armazenar todas as páginas WEB da Internet, desde 1996. 
Atualmente, o sistema é gerenciado por cerca de 800 
computadores pessoais e ele dispõe de aproximadamente 3 
petabytes de memória para armazenamento. Cada petabyte 
equivale a 220 gigabytes. 
 
Admitindo-se que um DVD comum é capaz de armazenar 4 gigabytes 
(na verdade, ele armazena um pouco mais), então determina o 
número de DVDs necessários para se armazenar 3 petabytes, 
estimando este valor em potências de 2 
 
03. Na revista Superinteressante, foi publicado um artigo afirmando 
que um fio de cabelo de uma pessoa cresce a uma taxa de 0,06cm ao 
dia. Sabendo-se que a distância entre duas camadas de átomos desse 
mesmo fio de cabelo é de 1,0 angstrom (10–10m) aproximadamente, 
qual o número de camadas de átomos que surgem, a cada hora 
 
04.  

Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais (rios, 
córregos e outros) ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em 
frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de 
esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 
10 milhões (107 ) de litros de água potável. 

Manual de etiqueta. Parte integrante das revistas Veja (ed. 2055), Cláudia (ed. 555), National 
Geographic (ed. 93) e Nova Escola (ed. 208) (adaptado). 

 
Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de 
frituras através dos encanamentos e consomem 1 000 litros de óleo 
em frituras por semana. Qual seria, em litros, a quantidade de água 
potável contaminada por semana nessa cidade? 
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05. O Sol, responsável por todo e qualquer tipo de vida no nosso 
planeta, encontra-se, em média, a 150 milhões de quilômetros de 
distância da Terra. Sendo a velocidade da luz 3.105 km/s pode-se 
concluir que, a essa distância, o tempo gasto pela irradiação da luz 
solar, após ser emitida pelo Sol até chegar ao nosso planeta é, em 
minutos, aproximadamente, 
 
06. Os astrônomos estimam que, no universo visível, existem 
aproximadamente 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões 
de estrelas. De acordo com estes números, se cada estrela tiver, em 
média, 10 planetas a sua volta, então existem no universo visível 
aproximadamente  
 
07. O diâmetro de certa bactéria é 2 · 10-6 metros. Enfileirando-se x 
dessas bactérias, obtém-se o comprimento de 1mm. O número x é 
igual a: 
 
08. As tecnologias atuais, além de tornar os equipamentos 
eletroeletrônicos mais leves e práticos, têm contribuído para evitar 
desperdício de energia. Por exemplo, o ENIAC (Eletronic Numerical 
Integrator and Computer) foi o primeiro computador eletrônico 
digital e entrou em funcionamento em fevereiro de 1946. Sua 
memória permitia guardar apenas 200 bits, possuía milhares de 
válvulas e pesava 30 toneladas, ocupando um galpão imenso da 
Universidade da Pensilvânia – EUA. Consumia energia correspondente 
à de uma cidade pequena. O ENIAC utilizava o sistema numérico 
decimal, o que acarretou grande complexidade ao projeto de 
construção do computador, problema posteriormente resolvido pelo 
matemático húngaro John Von Neumann, que idealizou a utilização 
de recursos do sistema numérico binário, simplificando o projeto e a 
construção dos novos computadores. 
 
Os microprocessadores usam o sistema binário de numeração para 
tratamento de dados.  
• No sistema binário, cada dígito (0 ou 1) denominasse bit (binary digit). 
• Bit é a unidade básica para armazenar dados na memória do 

computador. 
•  Cada sequência de 8 bits, chamada de byte (binary term), 

corresponde a um determinado caractere. 
•  Um quilobyte (Kb) corresponde a 210 bytes.  
•  Um megabyte (Mb) corresponde a 210 Kb. 
•  Um gigabyte (Gb) corresponde a 210 Mb. 
•  Um terabyte (Tb) corresponde a 210 Gb. Atualmente, existem 

microcomputadores que permitem guardar 160 Gb de dados 
binários, isto é, são capazes de armazenar n caracteres.  

 
Nesse caso, qual o valor máximo de n? 
 
09. Qual o número de algarismos do produto 517× 49 é igual a: 
 
10. Se 416 · 525 =  · 10n, com 1  < 10, então n é igual a: 
 

(CAPÍTULO 3) 
RADICIAÇÃO 

 

01. Qual o valor de 
6 3

03
4

(25 · 10 ) · 0,000075 5 1,5 :  · ( 0,0010)
10 10

   
   
    

 

 

02. Qual o valor de 2  2
2   1



  

 

03. Determine o valor de 
28 30

3 2  + 2
10

 

      

04. Qual o valor de  3 + 1 3  1 + 
3  1 3 + 1




  

05. Determine o valor de  
2

2
2

 
 
 

  

 

06. Determine o valor de 
2 2

2312  + 5  + 8  + ( 1)
26

    

 

07. Sabendo que 1 b   a = 
b  aa + b



 ,  calcule o valor da soma 

1 1 1 1 1S =  +  +  +  + ... 
1 + 2 2  + 3 3 + 4 4  + 5 999  + 1000

   

 

08. Determine o valor de 38 + 14 + 6 + 4   
 

09. Determine o valor de ( 12  2 27 + 3 75) · 3   
 

10. Escreva na forma de único radical a expressão 
6 5

4 3

2

2
   

 
(CAPÍTULO 4) 

PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO 
 
01. Calcule (a–b)2, sendo a e b números reais positivos, sabendo que 
a2 + b2 = 117   e   que a · b = 54 
 
02. A diferença entre os quadrados de dois números ímpares, 
positivos e consecutivos é 40. Calcule o valor destes números. 
 
03. A diferença dos cubos de dois números naturais consecutivos é 
91. Determine o valor destes números 
 
04. A diferença entre os quadrados de dois números naturais é 144, e 
a razão entre eles é 3/5. Qual a soma desses dois números? 
 
05. Sabe-se que a2 – 2bc – b2 – c2 = 40 e      a – b – c = 10 com a, b e c 
números reais. Então o valor de a + b + c é igual a: 
 
06. Seja N o resultado da operação 3752-3742. A soma dos algarismos 
de N é: 
 

07. Qual o valor da expressão y = (x3-8)/(x2+2x+4), para x = 2 . 
 
08. Calcule o valor numérico de 1/M, sendo a = 0,998 e b = 1. Quando  

2 2

2 2
a bM = 2 +   +  + 2
b a

   

 

09. Qual o valor exato de  7 + 4 3  + 7  4 3   
 

10. Qual o valor exato de 32 + 10 7   + 32  10 7    
 

(CAPÍTULO 5) 
EQUAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU 

 
01. O dobro da quantia que Marcos possui e mais R$ 15,00 dá para 
comprar exatamente um objeto que custa R$ 60,00. Quanto Marcos 
possui? 
 
02. Um número somado com sua metade é igual a 45. Qual é esse 
número? 
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03. José viaja 350 quilômetros para ir de carro de sua casa à cidade 
onde moram seus pais. Numa dessas viagens, após alguns 
quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo 
da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. 
Quantos quilômetros ele percorreu após o café? 
 
04.  Um motorista, após ter enchido o tanque de seu veículo, gastou 
1/5 da capacidade do tanque para chegar à cidade A; gastou mais 28 L 
para ir da cidade A até a cidade B; sobrou, no tanque, uma 
quantidade de combustível que corresponde a 1/3 de sua capacidade. 
Quando o veículo chegou à cidade B, havia, no tanque menos de: 
 
05. Eduardo tem R$ 1.325,00 e Alberto, R$ 932,00. Eduardo 
economiza R$ 32,90 por mês e Alberto, R$ 111,50. Depois de quanto 
tempo terão quantias iguais? 
 
06. Se hoje Pedro tem o dobro da idade de Maria e daqui a 20 anos 
Maria será 10 anos mais jovem do que Pedro, qual será a idade de 
Pedro nessa época? 
 
07. Os estudantes de uma classe organizaram sua festa de final de ano, 
devendo cada um contribuir com R$135,00 para as despesas. Como 7 
alunos deixaram a escola antes da arrecadação e as despesas 
permaneceram as mesmas, cada um dos estudantes restantes teria de 
pagar R$27,00 a mais. No entanto, o diretor, para ajudar, colaborou 
com R$630,00. Quanto pagou cada aluno participante da festa? 
 
08. Em um concurso os participantes devem responder a um total de 20 
questões. Para cada resposta correta o candidato ganha 3 pontos e para 
cada resposta errada perde 2 pontos. Determine o número de acertos e 
erros que um candidato obteve considerando que ele totalizou 35 pontos.  
 
09. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios 
turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para 
adultos. Uma família de cinco pessoas, sendo três adultos e duas crianças, 
comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$8.125,00. Com 
base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um 
adulto e de uma criança para realizar esse passeio. 
 
10. Segundo uma reportagem publicada na Folha on-line 
(31/08/2009), a chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende, 
abaixo do leito do mar, ao longo dos estados de Espírito Santo e Santa 
Catarina e engloba três bacias sedimentares. O petróleo encontrado 
nessa área está a profundidades que superam os 7.000 m, abaixo de 
uma extensa camada de sal, e sua extração colocaria o Brasil entre os 
dez maiores produtores do mundo. Para extrair petróleo da camada 
pré-sal, a Petrobras já perfurou poços de petróleo a uma 
profundidade de 7.000 m, o que representa um aumento de 582% em 
relação à profundidade máxima dos poços perfurados em 1994. De 
acordo com essas informações, calcule a profundidade máxima de um 
poço de petróleo perfurado pela Petrobras, no ano de 1994. 
 

(CAPÍTULO 6) 
EQUAÇÃO DE 2°GRAU 

 
01. Um cidadão, ao falecer, deixou uma herança de R$ 200.000,00 
para ser distribuída, de maneira equitativa, entre os seus x filhos. No 
entanto, três desses filhos renunciaram às suas respectivas partes 
nessa herança, fazendo com que os demais x – 3 filhos, além do que 
receberiam normalmente, tivessem um adicional de R$15.000,00 em 
suas respectivas partes dessa herança. Portanto, o número x de filhos 
do referido cidadão é 
 
02. As raízes da equação –x² + 6x = 5 representam a quantidade de 
vagas em certo concurso público para os cargos de instalador 
hidráulico e operador de estação de bombeamento. Sabendo-se que 
a quantidade de vagas para o cargo de instalador hidráulico foi maior 
do que a quantidade de vagas para o cargo de operador de estação 
de bombeamento, quantas são as vagas para o cargo de operador de 
estação de bombeamento? 

03. Eduardo tinha, há 2 anos atrás, o triplo da idade de sua irmã 
Cláudia. Hoje, o produto de suas idades é igual a 84. Qual a diferença 
de idade entre Eduardo e Cláudia: 
 
04. Para o setor de fotocópias de uma empresa, foram compradas 48 
caixas de papel sulfite que foram empilhadas em local apropriado. 
Um funcionário do setor observou que o número de caixas por pilha 
era igual ao número de pilhas mais 2. Qual o número de caixas de 
uma pilha. 
 
05. Um determinado triângulo retângulo possui uma hipotenusa que 
mede 13 cm e seus catetos possuem dimensões desconhecidas, 
digamos que essas medidas podem ser chamadas de x e y. Descubra a 
área da região determinada por esse triângulo sabendo que seu 
perímetro é de 30 cm e que x < y. 
 
06. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida 
por um sistema a partir do instante de seu desligamento (t = 0) e varia 

de acordo com a expressão, 
2t

T(t) =  + 400
4
  com t em minutos. Por 

motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura 
quando o forno atinge a temperatura de 39 °C. Qual o tempo mínimo 
de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta 
possa ser aberta? 
 
07. Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A 
quantidade de água no reservatório, em litros, t horas após o escoamento 
ter começado é dada por: V = 50 (80 – t)2 Qual a quantidade de água que 
sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento? 
 
08. Uma bola é largada do alto de um edifício e cai em direção ao 
solo. Sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, 
é dada pela expressão h = –25t£ + 625. Após quantos segundos do 
lançamento a bola atingirá o solo? 
 
09. Na divisão dos lucros com seus 20 acionistas, uma empresa 
distribuiu R$600,00 entre os preferenciais e R$600,00 entre os 
ordinários. Sabe-se que cada acionista preferencial recebeu R$80,00 a 
menos do que cada acionista ordinário. Determine quantos acionistas 
preferenciais esta empresa possui. 
 
10. Os alunos de uma turma resolveram comprar um presente 
custando R$ 48,00 para o professor de Matemática, dividindo 
igualmente o gasto entre eles. Depois que 6 alunos recusaram-se a 
participar da divisão, cada um dos alunos restantes teve que contribuir 
com mais R$ 0,40 para a compra do presente. Qual a percentagem de 
alunos da turma que contribuíram para a compra do presente? 
 

(CAPÍTULO 7) 
SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

 
01. João gosta muito de animais de estimação e de charadas. Certo 
dia um amigo perguntou-lhe quantos cachorros e quantos gatos ele 
tinha. Prontamente João respondeu com o seguinte enigma: “A soma 
do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é 
igual a 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é 
apenas 1”. Será que você consegue desvendar esse enigma e 
descobrir quantos cachorros e quantos gatos João possui? 
 
02. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, 
dentre motos e carros. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. 
Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? 
 
03.  Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e 
coco. A compra foi entregue, embalada em 10 caixas, com 24 frascos 
em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de 
detergentes a mais no aroma limão do que no aroma coco, o número 
de frascos entregues, no aroma limão, foi: 
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04. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos; 
se empata, marca 1 ponto e se perde não marca nenhum ponto. 
Admita que, nesse campeonato, o time A tenha participado de 16 
jogos e perdido apenas dois jogos. Se o time A, nesses jogos, obteve 
24 pontos, então qual a diferença entre o número de jogos que o 
time A venceu e o número de jogos que empatou, nessa ordem. 
 
05. A população de uma cidade A é três vezes maior que a população 
da cidade B. Somando a população das duas cidades temos o total de 
200.000 habitantes. Qual a população da cidade A?  
 
06. Cláudio usou apenas notas de R$ 20,00 e de R$ 5,00 para fazer 
um pagamento de R$ 140,00. Quantas notas de cada tipo ele usou, 
sabendo que no total foram 10 notas?  
 
07. Num aquário há 8 peixes, entre pequenos e grandes. Se os 
pequenos fossem mais um, seria o dobro dos grandes. Quantos são 
os pequenos? E os grandes?  
 
08. Descubra quais são os dois números em que o dobro do maior 
somado com o triplo do menor dá 16, e o maior deles somado com 
quíntuplo do menor dá 1.  
 
09. Descubra quais são os dois números em que o dobro do maior 
somado com o triplo do menor dá 16, e o maior deles somado com 
quíntuplo do menor dá 1.  
 
10. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 
dois lápis e um estojo é R$10,00. O preço do estojo é R$5,00 mais 
barato que o preço de três lápis. A soma dos preços de aquisição de 
um estojo e de um lápis é: 
 

(CAPÍTULO 8) 
PROPRIEDADES DOS INTEIROS 

 
01. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes 
“piscam” com frequências diferentes. A primeira “pisca” 15 vezes por 
minuto e a segunda “pisca” 10 vezes por minuto. Se num certo 
instante, as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos 
elas voltarão a “piscar simultaneamente”? 
 
02. Nas últimas eleições, três partidos políticos tiveram direito, por dia, 
a 90 s, 108 s e 144 s de tempo gratuito de propaganda na televisão, 
com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição, para 
todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do 
número das aparições diárias dos partidos na TV foi de:  
 
03. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 
detergentes, de três marcas distintas, na prateleira de produtos de 
limpeza, agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas 
sempre restando um. Quantos detergentes José tem em seu 
supermercado?  
 
04. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. 
Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças 
restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 
centímetros. O gerente de produção ao ser informado das medidas, deu a 
ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de 
maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação?  
 
05. Uma empresa de logística é composta de três áreas: administrativa, 
operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 
funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. 
Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as três áreas, 
de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes 
devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número 
possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada 
equipe e o número possível de equipes 

06. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na 
máquina A a cada 3 dias, na máquina B, a cada 4 dias, e na máquina C, 
a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 
três máquinas, após quantos dias as máquinas receberão 
manutenção no mesmo dia. 
 
07. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que três 
medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a 
seguinte escala de horários: remédio A, de 2 em 2 horas, remédio B, 
de 3 em 3 horas e remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize 
os três remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de 
ingestão dos mesmos? 
 
08. Na transmissão de um evento esportivo, comerciais dos produtos 
A, B e C, todos de uma mesma empresa, foram veiculados durante 
um tempo total de 140 s, 80 s e 100 s, respectivamente, com 
diferentes números de inserções para cada produto. Sabe-se que a 
duração de cada inserção, para todos os produtos, foi sempre a 
mesma, e a maior possível. Assim, qual o número total de comerciais 
dessa empresa veiculados durante a transmissão? igual  
 
09. Considere dois grupos de agentes censitários, um deles com 66 
agentes e o outro, com 72. Os dois grupos serão divididos em equipes 
de trabalho. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes, 
sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do 
mesmo grupo. Desse modo, qual o número máximo de agentes por 
equipe? 
 
10. Sistematicamente, dois funcionários de uma empresa cumprem 
horas-extras: um, a cada 15 dias, e o outro, a cada 12 dias, inclusive 
aos sábados, domingos ou feriados. Se em 15 de outubro de 2010 
ambos cumpriram horas-extras, uma outra provável coincidência de 
horários das suas horas-extras ocorrerá, quando? 
 

(CAPÍTULO 9) 
RAZÃO E PROPORÇÃO 

 
01. Em uma população carcerária de 14 400 presos, há 1 mulher para 
cada 11 homens nessa situação. Do total das mulheres, 2/5 estão em 
regime provisório. Quantas mulheres estão em regime provisório? 
 
02. Uma pessoa comprou determinado volume de suco de uva, 
bebendo 200mL desse suco por dia. Se essa pessoa bebesse 150mL 
por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber suco de uva 
por mais 5 dias. Qual o volume de suco de uva, em litros, comprado 
por essa pessoa? 
 
03. Numa pesquisa sobre acesso à internet, três em cada quatro 
homens e duas em cada três mulheres responderam que acessam a 
rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens 
participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1/2. Que fração 
do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que 
acessam a rede todos os dias? 
 
04. Além da missão de entregar correspondências, os carteiros são 
também responsáveis pela difusão de importantes campanhas de 
conscientização da população e promoção da cidadania. Um exemplo 
de ação de caráter social que envolve os carteiros e que tem tido 
grande receptividade é o projeto Papai Noel dos Correios. Em 2009, 
foram adotados 21% das 1.981.000 cartas recebidas pelos Correios. O 
projeto contou com o apoio e a participação de 3.818 voluntários 
internos, 669 voluntários externos e 462 parcerias. 
 
Se, em 2010, o projeto Papai Noel dos Correios contou com 22.435 
voluntários, e se foi mantida a mesma proporção de voluntários 
externos e internos verificada em 2009, então qual foi a quantidade 
de voluntários internos em 2010? 
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05. Num curso de tiro de precisão, um soldado acertou o alvo 15 
vezes e errou 5. Qual a razão entre o número de acertos e o número 
de tiros dado por esse soldado? 
 
06. Uma prova de condicionamento físico realizada por uma academia 
militar possui uma pontuação máxima de 100 pontos para cada um dos 
testes. Supondo que um candidato consiga 3/5 da pontuação máxima 
no teste de flexão e extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa; 
85% da pontuação máxima no de resistência abdominal, em decúbito 
dorsal (tipo remador); 1/8 da pontuação máxima na corrida de 50 
metros e 7/16 da pontuação máxima na corrida em 12 minutos. Qual o 
total de pontos conseguido por esse candidato? 
 
07. Em uma papelaria há duas máquinas de xerox. Uma é mais nova e 
mais rápida do que a outra. A produção da máquina antiga é igual a 1/3 
da produção da máquina mais nova. Em uma semana, as duas 
máquinas produziram juntas 3 924 folhas xerocadas. Dessa quantidade, 
qual o número de folhas que a máquina mais rápida xerocou? 
 
08. A distância entre duas cidades num mapa de escala 1 : 2000 é de 
8,5 cm. Qual é a distância real entre essas duas cidades? 
 
09. Carlos, Ana e Gerson tabularam as respostas de uma pesquisa, 
realizada via questionário, que foi respondido pelos usuários de um 
determinado serviço municipal. Sabendo que Carlos tabulou um terço do 
total de questionários, Ana tabulou três quintos do que sobrou e Gerson, 
os 460 questionários restantes, Qual a diferença entre os números de 
questionários tabulados por Ana e Gerson? 
 
10. A razão entre a quantia que gasto e a quantia que recebo como 
salário por mês é de 4/5. O que resta coloco em caderneta de 
poupança. Se neste mês meu salário foi de R$ 840,00, qual a quantia 
que aplicarei na caderneta de poupança? 
                                                  

(CAPÍTULO 10) 
REGRA DE TRÊS 

 
01. Três caminhões transportam 200m³ de areia. Para transportar 
1600m³ de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam 
necessários? 
 
02. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para 
alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em 
terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos 
alimentos? 
 
03. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa são 
utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada uma delas, em média, a 125 
ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, 
quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? 
 
04. Um pintor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, pinta 
7.500 telhas. Quantas horas por dia deve trabalhar esse pintor para 
que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias? 
 
05. Em uma disputa de tiro, uma catapulta, operando durante 6 
baterias de 15 minutos cada, lança 300 pedras. Quantas pedras 
lançará em 10 baterias de 12 minutos cada? 
 
06. Dez guindastes móveis carregam 200 caixas num navio em 18 dias 
de 8 horas de trabalho. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, 
por 6 guindastes, trabalhando 6 horas por dia? 
 
07. Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus faz um trajeto em 
40min. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de 
volta em 50 min. Qual a velocidade média desse ônibus? 
 

08. Sabendo que os números a, 12 e 15 são diretamente 
proporcionais aos números 28, b e 20, determine os números a e b. 
 
09. Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada na vertical em 
relação ao chão e projetou uma sombra de 53 cm. Qual seria a sombra 
projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 m de altura? 
 
10.  Uma certa quantidade de suco foi colocado em latas de 2 litros 
cada uma, obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 
litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma 
quantidade de suco? 
   

(CAPÍTULO 11) 
JUROS E PORCENTAGENS 

 
01. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são 
corintianos, 30% torcem pro São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% 
torcem pro Santos e o resto não gosta de futebol. Sabendo que 
existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? 
 
02. João comprou uma TV e resolveu pagar à prazo, pois não podia 
pagar à vista. Sabendo que o valor à vista é de R$1500,00 e que o 
valor total à prazo é 15% maior que o valor à vista, responda: Quanto 
João vai pagar no total? 
 
03. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% 
no valor original dele. Se o vestido custa R$ 60,00, quanto Maria pagou? 
 
04. Carlos estava sempre chegando muito cansado no trabalho. O 
chefe dele percebeu isso e falou que ele deveria passar pelo menos 
um terço do dia dormindo. Levando isso em consideração, quantas 
horas Carlos deveria dormir? 
 
05. Ana tem 20 anos e morou durante 5 anos nos Estados Unidos, 4 
anos na Austrália e o resto no Brasil. Em porcentagem, quantos anos 
ela morou no hemisfério sul? 
 
06. Fernanda ganha 10% a mais que Paulo. Se Fernanda ganhar um 
aumento de 20%, quantos porcento ela ganhará a mais que Paulo? 
 
07. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos um capital 
inicial de R$5.000,00 a um juros simples de 5% ao mês? 
 
08. João tomou R$ 200,00 a juros simples de 5 % ao mês. Um mês 
após o empréstimo, pagou R$100,00 e, um mês depois desse 
pagamento, liquidou a dívida. Qual o valor desse último pagamento? 
 
09. Uma pessoa tinha uma dívida da qual podia pagar apenas 20%. 
Para pagar o restante, fez um empréstimo que, a uma taxa fixa de 5% 
ao mês, lhe custou juros simples de R$ 12.000,00, ao final de um ano. 
Qual era o valor da dívida? 
 
10. Um banco anuncia empréstimo à taxa de 20% ao mês. Porém, a 
prática do banco é cobrar os juros no momento do empréstimo. Qual 
a taxa mensal efetivamente cobrada pelo banco? 
 

(CAPÍTULO 12) 
TRANSFORMAÇÕES DE UNIDADES 

 
01. O perímetro de um triângulo é 0,097 m e dois de seus lados 
medem 0,21 dm e 42mm. Determine a medida do terceiro lado, em 
centímetros. 
 
02. Paulo comprou um sítio medindo 1,84 ha. Se cada metro 
quadrado custou 300 reais, quanto Paulo pagou pelo sítio? 
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03. O volume de um recipiente é 6500 cm³. Determine sua 
capacidade em litros. 
 
04. Ana e Aline pesam juntas 78 kg. Se o peso de Ana é 42200g, qual 
será o peso de Aline? 
 
05. José pagou por 2,5 toneladas de arroz a quantia de 3000 reais. 
Determine o preço pago por quilo de arroz. 
 
06. Se 1kg de carne custa 3,25 reais, quanto pagarei por 3200 g? 
 
07. Uma corrida de Formula 1 teve início às 2h 10 min 42s. Se o 
vencedor faz um tempo de 3830s, a que horas terminou a corrida? 
 
08. Calcule o número de minutos que equivalem a 1 mês 4 dias 5 horas. 
 
09. No bairro Nova Viçosa, durante o mês de novembro, choveu três 
vezes com as seguintes durações: 25 min 30s, 3h 42 min 50s e 1h 
34min 20s. Qual o tempo total de duração das chuvas neste bairro 
durante o mês de novembro? 
 
10. Para resolver 8 problemas Júnior gasta 2h 48 min 16s. Supondo que 
ele gasta tempos iguais em todas os problemas, qual é esse tempo? 
 

(CAPÍTULO 13) 
ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 

 
01. Um festival foi realizado num campo de 240 m por 45 m. Sabendo 
que por cada 2 m² havia, em média, 7 pessoas, quantas pessoas havia 
no festival? 
 
02. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 cm e o 
perímetro mede 22 cm. Qual a  área do triângulo (em cm²) ? 
 
03. Uma circunferência intercepta um triângulo 
equilátero nos pontos médios de dois de seus lados, 
conforme mostra a figura, sendo que um dos 
vértices do triângulo é o centro da circunferência. 
Se o lado do triângulo mede 6 cm, calcule a área da 
região destacada na figura. 
 
04. O octógono regular de vértices 
ABCDEFGH, cujos lados medem 1 dm 
cada um, está inscrito no quadrado de 
vértices PQRS, conforme mostrado na 
figura. 
 
Então, determine a área do quadrado 
PQRS . 
 
 
 
05. A soma das áreas dos três quadrados ao lado é igual a 83 cm². 
Qual é a área do quadrado maior?   

 

 
 
06. De uma chapa quadrada de papelão recortam-
se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a 
medida do diâmetro dos círculos é 10 cm, qual a 
área (em cm2) não aproveitada da chapa? 
 

 
 

07. Um terreno tem a forma de um 
trapézio retângulo ABCD, conforme 
mostra a figura, e as seguintes 
dimensões: AB  = 25m, BC   = 24m, 

CD  = 15m. 
 

Se cada metro quadrado desse terreno vale R$ 50,00, qual é o valor 
total do terreno? 
 
08. A figura ao lado ilustra um terreno 
em forma de trapézio, com as medidas, 
em quilômetros (km), de três de seus 
lados. 
Determine em Km2, esta área. 
 
09. A área do triângulo equilátero 
OAB, representado na figura ao lado 
é 9√3 cm2.  
 
Qual o valor da  área do círculo de 
centro O e tangente ao lado AB do 
triângulo, em centímetros 
quadrados. 
 
10. Determine a área de coroa determinada por duas circunferências 
concêntricas de raios 15cm e 12cm. 
 

GABARITO 
(CAPÍTULO 1) (CAPÍTULO 2) 

01. – 2,4 · 105               02. – 15 
03. – 9    04. 9  
05. 228    06. 41  
07. 3    08. 64  
09. 117    10. 6 

 

01. 331   

02. MAIOR que 219  e MENOR que 220     
03. 2,5 x 105     04. 109         
05. 8    06. 1023 

07. 500    08. 160 · 230 

09. 18    10. 27 
(CAPÍTULO 3) (CAPÍTULO 4) 

01. 1    02. 2  
03. 29       04. 4 
05. 2    06. –1/2 

07. 10 10   1        08. 2 3  

09. 33    10. 12 2  

01. 9    02. 11 e 9 
03. 6 e 5   04. 24 
05. 4    06. 20 

07. 2  – 2   08. 249 · 500 
09. 4    10. 10 

(CAPÍTULO 5) (CAPÍTULO 6) 
01. 22,50   02. 30 
03. 262,5   04. 21L 
05. 5meses   06. 40 
07. 144  
08. 15acertos e 5 erros 
09. 1875               10. R$1.026,39  

01. 8    02. 1 
03. 8    04. 8 
05. 30    06. 38 
07. 38.750litros          08. 5  
09. 15    10. 80% 

(CAPÍTULO 7) (CAPÍTULO 8) 
01. 3G e 4C   02. 13M e 7C 
03. 130    04. 4 
05. 150.00   06. 6 e 4 
07. 5 e 3            08. 11 e –2 
09. 78    10. 7Reais 

01. 12    02. 19 
03. 121    04. 78 
05. 19E e 6 P           06. 14/12 
07. 14h    08. 32 
09. 6                    10. 12/02/2011 

(CAPÍTULO 9) (CAPÍTULO 10) 
01. 480    02. 3 
03. 13/18   04. 19.090 
05. 3/4    06. 201,25 
07. 2943   08. 17000cm 
09. 230    10. R$168,00 

01. 24    02. 18dias 
03. 75    04. 16h 
05. 400    06. 75 
07. 60km/h   08. 21 e 16 
09. 371cm   10. 40 latas 

(CAPÍTULO 11) (CAPÍTULO 12) 
01. 12    02. 1725 
03. 67    04. 8horas 
05. 75%    06. 32%  
07. 6000   08. 120,00 
09. 25.000    10. 25% 

01. 13,4    02. 5.520,000 
03. 6,5litros   04. 35,8Kg 
05. 1,2Reais/Kg  06. 10,40 
07. 3horas 13min 47seg. 08. 49.260 
09. 5h42min40s              10. 21min2s 

(CAPÍTULO 13)  
01. 37800   02. 30cm2 

03.  9 3   
6


  

 
cm2    

04. 3+2 2  dm2  05. 49cm2    
06. 400 – 100   
07. R$ 24.000,00    
08. 210    09. 27 
10. 81 cm2 

 

 


