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 O Colégio/Curso não se responsabilizará pelas listas que não chegarem no e-mail, no horário marcado. 

 Digitalizar a lista antes de anexar/enviar no e-mail (Adobe Scan ou CamScanner). 
 

 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS 
 
Questão 1 
Calcule o valor da expressão numérica a seguir: 
 

2 [(5 + 3)1 + (8  4)2 ] : 12 + (4  23 + 134)  48° 
 
Questão 2 
Considere os símbolos ,  e  como operações 
matemáticas básicas, e as seguintes igualdades:  
 

 
 
Sendo assim, determine o número que corresponde ao resultado 
da expressão 
 

 
 
Questão 3 
Determine o resultado da multiplicação abaixo: 
 

𝟐𝟓 × 𝟏𝟓 × 𝟗 × 𝟓, 𝟒 × 𝟑, 𝟐𝟒 
 
Questão 4 
A “razão áurea” (ou número de ouro) é definida de várias 
maneiras diferentes e aparece em várias construções da natureza 
e humana. Esse número, geralmente, é denotado por 𝛷 (a letra 
grega “fi”) e tem como valor 
 

𝛷 =
√5 + 1

2
. 

 
Em várias situações, é mais interessante a utilização do inverso 
multiplicativo de 𝛷. Qual é o valor de 1/𝛷? 

Questão 5 
Renato resolveu mudar o plano mensal de sua operadora de 
celular para um que oferecesse mais vantagens.  
 
Nesse novo plano, ele paga por mês 𝑅$ 40,00 para ter:  
 
− ligações ilimitadas para a mesma operadora;  
− torpedos ilimitados para qualquer operadora;  
− 150 minutos para outras operadoras ou telefones fixos;  
− 3 GB de internet e WhatsApp fora da franquia (sem 

descontar) de internet.  
 
Além disso, no dia 1º de cada mês ele pode escolher entre pagar, 
para o mês que se inicia:  
 
− uma taxa adicional única de 𝑅$ 15,00 para ligações 

ilimitadas para as demais operadoras e telefones fixos ou  
− o valor de 𝑅$ 0,75 por minuto, para cada minuto excedente 

para esses números.  
 
Como nos meses de junho, julho e agosto Renato não contratou 
a taxa adicional e gastou menos de 150 minutos para as demais 
operadoras, ele resolveu, então, também não contratar a taxa 
adicional em setembro. Porém, precisou fazer ligações extras e 
terminou esse mês tendo utilizado 185 minutos para as demais 
operadoras e telefones fixos.  
 
Se tivesse contratado a taxa adicional única de 𝑅$ 15,00, calcule 
a quantia que Renato teria economizado, em setembro. 
 
Questão 6 
Se 𝑥 = −2, 𝑦 = 5𝑥 e 𝑧 = 5, calcule o valor numérico da 

expressão 𝐸 =
√

. 

 
Questão 7 
Determine a soma de todas as frações da forma , onde 𝑛 é um 
elemento do conjunto {1, 2, 3, 4, 5}. 
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Questão 8 
Resolvendo a expressão numérica {30 − [16 − (3 + 3 ) ÷ 2] +
2 }, encontramos qual  valor? 
 
Questão 9 
Resolva a expressão numérica 
 

𝟐

𝟑

𝟐 𝟓

𝟒
−

𝟏

𝟐
+

𝟐

𝟓
÷

𝟑

𝟏𝟎
. 

 
Qual o resultado da expressão, em sua forma irredutível (mais 
simplificada possível)?  
 
Questão 10 

Qual o valor da expressão + + √−27 ? 
 

GABARITO  
1. 37 2. 2 3. 3  4. √  

 

5. 11,25 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠 6. −5√5 7. 3,55 8. 24 

9. 5/3 10. 551/25   
 
 
 
 POTENCIAÇÃO 
 
Questão 1 
 

 
 
O sarampo é uma doença grave que, quando não é fatal, pode 
deixar sérias sequelas, como cegueira, surdez e problemas 
neurológicos. Considere que em uma cidade de 1,2 milhão de 
habitantes, 1/20 da população foi infectada, em função do alto 
nível de contágio do sarampo. Entre os infectados, verificou-se 
que 1/10 apresentou problemas de visão. Nessa cidade, quantas 
pessoas apresentaram problemas de visão decorrentes da 
doença?  
 
Questão 2 
Sabendo-se que 𝑥 =  e 𝑦 = −4, qual o valor da expressão 
abaixo? 

𝒙 𝒚 − (−𝒚) 𝒙

𝒙 + 𝒚
 

 
 
 

Questão 3 
Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova 
dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 
1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca 
de 43,18 segundos. 
 
Determine esse tempo, em segundo, escrito em notação 
científica. 
 
Questão 4 
Qual valor de2017 − 2016 ? 
 
Questão 5 
Determine o resto da divisão do número 6  por 10. 
 
Questão 6 
Em matemática, potências são valores que representam uma 
multiplicação sucessiva de um número. Usando as propriedades 
de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? 
 

𝟑𝟒𝟓, 𝟗𝟐𝟏, 𝟐𝟒𝟑𝟖 ou  𝟖𝟏𝟏𝟐 
 
Questão 7 
Calcule o valor da expressão numérica2 ⋅ 81 + 3 ⋅ 9 + 4 ⋅ 27 . 
 
Questão 8 

Determine valor da expressão + + √−27 . 
 
Questão 9 
Calcule o valor da expressão abaixo: 
 

𝑿 =
√𝟏𝟏𝟐𝟓𝟔 + 𝟖𝟗𝟒𝟑𝟎 +

𝟑𝟏𝟐𝟓
𝟓𝟓 + √𝟏

𝟕

𝟏, 𝟓 − 𝟐 𝟏 + (−𝟏)𝟐𝟎𝟓𝟖

𝟑𝟐𝟏 𝟑𝟐𝟑

𝟏𝟎

𝟕

 

 
Questão 10 
Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número        
10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10  para que esse produto seja igual a10?  
 

GABARITO 
1. 6000 2. 𝑥  3. 4,318 × 10  4. 4033 5. 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 6 
6. 81  7. 9  8. 551/25 9. 2  10. 10  
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RADICIAÇÃO 
 
Questão 1 

Qual o valor de 1 − ⋅ 1 − ⋅ 1 − ⋅ … ⋅ 1 − ? 

 
Questão 2 

Sejam 𝐴 =
( ⋅ )⋅  e 𝐵 = −

( ⋅ ) ⋅ ,
. Determine 

o valor de A/B. 
 
Questão 3 
Escreva a forma de potência mais simples do radical abaixo: 

 

𝟏𝟏𝟐𝟗 ⋅ 𝟏𝟏𝟐𝟖 ⋅ 𝟏𝟏𝟐𝟕 ⋅ 𝟏𝟏𝟐𝟔 ⋅ 𝟏𝟏𝟐𝟓𝟕𝟔𝟓𝟒𝟑

 

 
Questão 4 
Simplifique a expressão abaixo: 
 

𝟐 ⋅ √𝟐
𝟑

⋅ 𝟐 ⋅ √𝟐
𝟑

𝟐
𝟏
𝟔

 

 
Questão 5 
Qual é o valor da expressão abaixo? 
 

𝟒

(𝟐 − √𝟔)𝟐
−

𝟒

(𝟐 + √𝟔)𝟐
? 

 
Questão 6 
Um professor gosta de criar desafios para seus estudantes, com 
expressões envolvendo um só número. Em certa aula, 
apresentou o seguinte problema dos quatro “quatros”: 
 

𝒙 =
𝟒𝟒

√𝟒
𝟒  

Calcule o valor de 𝑥. 
 
Questão 7 

Escreva o número √
⋅ √2 na forma mais simplificada possível. 

 
Questão 8 

Simplificando-se a expressão , obtém-se qual 

número? 
 
Questão 9 
Considere a expressão numérica A = 0,001/1000 + 8 ⁄

+ √25. 
Qual é o valor de A?  
 
Questão 10 

Racionalizando o denominador da fração √ , obtém-se qual 

resultado? 

GABARITO 
1. 1/10 2. −1 3. 11  4. 2 5. 2√6 

6. 128 ⋅ √2 7. 1 8. 0,4 9. 9,000001 10. √  

 
 
 
PRODUTOS NOTÁVEIS E FATORAÇÃO 
 
Questão 1 

Determine o valor da fração algébrica , sendo 𝑥 e 𝑦 

números reais, tais que 𝑥 + 𝑦 ≠ 0 e 𝑥 − 𝑦 = 4. 
 
Questão 2 
Fatore o numerador e o denominador da fração e determine o 
referido valor. 
 

𝟏 ⋅ 𝟐 ⋅ 𝟑 + 𝟐 ⋅ 𝟒 ⋅ 𝟔 + 𝟒 ⋅ 𝟖 ⋅ 𝟏𝟐 + 𝟕 ⋅ 𝟏𝟒 ⋅ 𝟐𝟏

𝟏 ⋅ 𝟑 ⋅ 𝟓 + 𝟐 ⋅ 𝟔 ⋅ 𝟏𝟎 + 𝟒 ⋅ 𝟏𝟐 ⋅ 𝟐𝟎 + 𝟕 ⋅ 𝟐𝟏 ⋅ 𝟑𝟓
 

 
Questão 3 
Doutor Estranho, “o mágico da Matemática”, inventou um novo 
desafio e convidou seu amigo Salomão a participar.  
 

 
 
As regras eram as seguintes:  
 
− pensar em dois números de apenas um algarismo, sendo um 

ímpar e o outro par (diferente de zero);  
− calcular a soma desses números;  
− calcular a diferença entre esses números;  
− multiplicar a soma pela diferença;  
− dizer o resultado.  
 
Se Salomão encontrou 77 como resultado, qual foi o maior dos 
números nos quais ele pensou?  
 
Questão 4 
Os produtos notáveis podem ser utilizados para facilitar o cálculo 
de expressões numéricas, por exemplo:  
 

𝟓𝟏 × 𝟒𝟗 = (𝟓𝟎 + 𝟏)(𝟓𝟎 − 𝟏) = 𝟓𝟎𝟐 − 𝟏𝟐 = 𝟐𝟓𝟎𝟎 − 𝟏 = 𝟐𝟒𝟗𝟗 
 
Na conta acima, podemos aplicar o produto notável, 𝑎 − 𝑏 =
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏). Com a ajuda dos produtos notáveis, determine, 
aproximadamente, o valor de 𝑥 na seguinte equação:  
 

𝒙𝟐 + 𝟔. 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐 = 𝟔. 𝟒𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟐 
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Questão 5 
Ao considerar 𝑥 = 2.020 e 𝑦 = 2.019, calcule o valor da 
expressão abaixo: 
 

𝑬 =
𝒙𝟖 − 𝒚𝟖

𝒙𝟔 + 𝒙𝟒𝒚𝟐 + 𝒙𝟐𝒚𝟒 + 𝒚𝟔
 

 
Questão 6 
Determine o número que se deve somar a 456.788  para se 
obter 456.789  é:  
 
Questão 7 

Calcule o valor numérico da expressão  para 𝑥 = 0,8 e 

𝑦 = 0,3.  
 
Questão 8 
Considere 𝑥 − 𝑦 = 2 e 𝑥 + 𝑦 = 8, calcule o valor de 𝑥 − 𝑦 . 
 
Questão 9 
Se 𝑥 + 𝑦 = 13 e 𝑥 ⋅ 𝑦 = 1, determine o valor de 𝑥 + 𝑦 . 
 
Questão 10 

Se 𝑀 =
( ) ( )

( )
, determine o valor de 𝑀. 

 
GABARITO 

1. 1,5 2. 2/5 3. 
𝑎 = 9; 
𝑏 = 2   

4. 𝑥 ≅ 5.000 5. 4039 

6. 913577 7. 0,625 8. 20 9. 167 10. 4/225 
 
 
 
EQUAÇÕES DE 1º GRAU 
 
Questão 1 
Duas irmãs viajaram juntas nas férias de julho. Ao retornarem, 
elas selecionaram 12 dezenas de fotos para postar, durante 
alguns dias, em uma rede social. Considere que a quantidade de 
fotos postadas a cada dia correspondeu ao dobro da quantidade 
do dia anterior, e que o tempo gasto para postar todas as fotos 
foi de 4 dias. Quantas fotos foram postadas no último dia?   
 
Questão 2 
Wagner tenta economizar dinheiro, mas a verdade é que ele 
gasta quase tudo que tem em lanches. Certa vez, ele comprou 2 
hambúrgueres, 5 coxinhas e 3 sucos, tudo no mesmo dia, 
gastando 𝑅$ 29,40. Se cada hambúrguer custou 𝑅$ 4,50 e cada 
suco custou 𝑅$ 2,80, qual era o preço de cada coxinha 
comprada?  
 
Questão 3 
Estudantes do IFPE campus Olinda juntaram-se para comprar 
tinta e pincéis. Compraram 8 potinhos de tinta, todos pelo 
mesmo valor, e 5 pincéis iguais, gastando um total de 𝑅$ 37,00. 
Sabendo que o valor de cada potinho de tinta excede o valor de 
cada pincel em 𝑅$ 1,70, quantos reais cada potinho custou?  
 
 
 
 

Questão 4 
Ana coleciona figurinhas para colar no álbum da Copa do Mundo. 
Se ela ganhasse mais 24 não repetidas, ficariam faltando  do 
álbum para completar a coleção. Sabendo que um álbum 
completo tem 682 figurinhas, calcule quantas Ana possui agora.  
 
Questão 5 
Sendo 𝑥 a solução da equação + = 1, determine a 
solução da equação.  
 
Questão 6 
Um pai percebeu que a soma da sua idade com a idade de seu 
filho totalizava 52 anos. Sabendo que a idade do pai é 12 vezes a 
idade do filho, calcule quantos anos o pai é mais velho do que o 
filho.   
 
Questão 7 
Determine o valor da raiz da equação 3𝑥 + 5 = 2.  
 
Questão 8 
Quando José estava indo ao ponto de ônibus que fica a 420 𝑚 
de sua casa, parou para conversar com um amigo. Em seguida, 
andou o triplo do que já havia caminhado chegando ao ponto de 
ônibus. Quantos metros faltavam para ele chegar ao ponto de 
ônibus?  
 
Questão 9 
Ao entrar na sala de aula, um aluno perguntou ao seu professor 
de Matemática que horas eram. O professor então respondeu: 
desde que começou este dia, as horas que já se passaram 
excedem as que faltam transcorrer em 3 horas e 16 minutos. 
Determine a hora em que o aluno fez a pergunta ao professor.  
 
Questão 10 
Qual a raiz da equação 𝑥 − 3(𝑥 − 1) = + 2 ?  
 

GABARITO 
1. 64 2. 𝑅$ 2,40 3. 𝑅$ 3,50. 4. 570 figurinhas 5. 11/7 
6. 44 7. −1 8. 315 𝑚 9. 13ℎ 38𝑚𝑖𝑛 10. 3/7 
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EQUAÇÕES DE 2º GRAU 
 
Questão 1 
As medidas do comprimento e da altura (em metros) do outdoor 
retangular, representado na figura abaixo, são exatamente as 
soluções da equação 𝑥 − 10𝑥 + 21 = 0. 
 

 
 
Qual a área desse outdoor?  
 
Questão 2 
Determine o valor da soma das raízes da função quadrática                        
𝑓(𝑥) = −𝑥 + 9𝑥 − 18. 
 
Questão 3 
Sabendo que a equação 3 𝑥 − 5𝑥 + 𝑐 = 0 admite o número 2 
como raiz, então calcule o valor de 𝑐.  
   
Questão 4 
Bárbara tem 6 anos e Ligia tem 5. Daqui a quantos anos o produto 
de suas idades será igual a 42?  
   
Questão 5 
A equação de 2º grau 𝑎𝑥 − 4𝑥 − 16 = 0 tem uma raiz cujo 
valor é 4. Determine a outra raiz.  
 
Questão 6 
Dada a equação do segundo grau: 3𝑥 − 20𝑥 + 12 = 0. 
Determine o conjunto solução da equação dada.  
  
Questão 7 
Observe atentamente a sequência de equações do 2º grau a 
seguir, nas quais os coeficientes 𝑏 e 𝑐 variam de acordo com um 
padrão: 
 

I. 𝑥 − 1𝑥 − 2
= 0 

II. 𝑥 + 0𝑥 − 1
= 0 

III. 𝑥 + 1𝑥 + 0
= 0 

IV. 𝑥 + 2𝑥 + 1
= 0 

… … … … … … 
 

 
Quais são as raízes da oitava equação dessa sequência?  
   
Questão 8 
Qual o valor de 𝑐 na equação 𝑥 + 2𝑥 + 𝑐 = 0, para que a 
equação tenha uma única solução Real?  
 
 

Questão 9 
Um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar 
juntos um torno mecânico para montar uma oficina assim que se 
formassem. O valor de 𝑅$ 3.600,00 seria igualmente dividido 
por todos. Devido a alguns problemas financeiros, oito alunos 
que estavam no grupo desistiram, e a parte que cada um do 
grupo deveria pagar aumentou 𝑅$ 75,00. Quantos alunos faziam 
parte do grupo inicialmente?  
 
Questão 10 
As raízes das equações 5𝑥 − 2 = 3𝑥 + 6 e (𝑦 − 1) ⋅ (𝑦 + 4) =
𝑦 + 5 representam as medidas dos comprimentos dos catetos 
do triângulo retângulo da figura, representada a seguir. 
 

 
 
Determine o comprimento da hipotenusa 𝑧 desse triângulo 
retângulo.  
 

GABARITO 
1. 21 𝑚  2. 9   3. −2   4. 1 ano 5. −2 
6. 6 𝑒 2/3   7. −1 𝑒 − 5   8. 𝑐 = 1   9. 24 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠   10. 𝑧 = 5   

 
 
 
SISTEMA DE EQUAÇÕES 
 
Questão 1 
Jorge, Marcos e Paulo são três irmãos que adoram colecionar 
figurinhas e também adoram charadas. Como eles têm uma 
prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, propuseram 
a ela o seguinte problema:  
 
− Jorge e Marcos têm, juntos, 110 figurinhas.  
− Jorge e Paulo têm, juntos, 73 figurinhas.  
− Marcos e Paulo têm, juntos, 65 figurinhas.  
− Quem tem mais figurinhas e quantas são elas?  
 
Lavínia conseguiu decifrar o enigma. Na solução de Lavínia, ela 
descobriu que Jorge possui “j” figurinhas. Determine o valor de 
“j”.   
 
Questão 2  
Uma coleção de doze livros foi distribuída entre Augusto e 
Bárbara. Se Augusto tivesse recebido três livros a mais do que 
recebeu dessa coleção, então a quantidade de livros recebida por 
ele seria igual ao dobro da quantidade de livros recebida por 
Bárbara. Qual a quantidade de livros que Bárbara recebeu?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Questão 3 
Adriano ganhou um pote de bombons. Ele quer separá-los em 
sacos com a mesma quantidade de bombons em cada um. Se 
Adriano colocar quatro bombons em cada saco, ele usará uma 
certa quantidade de sacos e sobrará um bombom. Se Adriano 
colocar cinco bombons em cada saco, ele usará quatro sacos a 
menos e sobrarão três bombons. O pote que Adriano ganhou 
tem, exatamente, quantos bombons?  
 
Questão 4 
A soma de dois números naturais é 13 e a diferença entre eles é 
3. Qual o produto entre esses números?  
 
Questão 5 
Cristina resolveu empilhar seus 48 livros de duas coleções, de 
Matemática e de História. Seus livros de Matemática possuem 
8 𝑐𝑚 de espessura cada um, enquanto que os livros de História 
possuem 5 𝑐𝑚 de espessura cada um. No fim da organização, 
Cristina viu que a pilha de livros tinha 321 𝑐𝑚 de altura. Quantos 
livros de Matemática Cristina possui?  
   
Questão 6  
Um jogo de cara ou coroa tinha a seguinte regra: quando o lado 
da moeda era cara, o jogador ganhava 3 pontos e, quando era 
coroa, o jogador ganhava apenas 1 ponto. Após lançar a moeda 
10 vezes, um determinado jogador obteve 24 pontos. Quantas 
vezes, nesses 10 lançamentos, saiu o lado cara da moeda para 
esse jogador?  
 
Questão 7 
Em um restaurante, existem 20 mesas, todas ocupadas, algumas 
por 4 pessoas e outras por 2 pessoas, num total de 54 fregueses. 
Qual o número de mesas ocupadas por 4 pessoas?  
   
Questão 8 
O Sr. João tem três filhos: Jessé, Jesselan e Jessenildo. A idade de 
Jessé é metade da idade de Jessenildo mais quatro anos; a idade 
de Jesselan é igual à de Jessé mais 3 anos; e a soma da idade dos 
três filhos é igual a 35 anos. De acordo com estas informações, 
determine a idade de Jesselan.  
   
Questão 9 
Em um estacionamento, há triciclos e quadriciclos, totalizando 
17 veículos e 61 rodas. Quantos triciclos há nesse 
estacionamento?  
 
Questão 10 
Observe o quadro abaixo.  
 

 
 

Sabendo que cada figura no quadro acima representa um 
número, que os números escritos no final de cada linha e no final 
de cada coluna indicam a soma dos números naquela linha ou 
coluna, determine qual o número que deve substituir a 
interrogação. 
 

GABARITO 
1. 59 2. 5   3. 73   4. 40   5. 27 livros 
6. 7 7. 7   8. 13 9. 7 triciclos.   10. 10   

 
 
 

TRANSFORMAÇÕES DE UNIDADES 
 
Questão 1 
A carga de um caminhão é de 2 toneladas. Se já foram carregados 
920 𝑘𝑔, qual a quantidade de quilogramas que ainda falta 
carregar no caminhão?  
 

Questão 2 
Um salão pode ser revestido totalmente com 540 ladrilhos de 
3.600 𝑐𝑚 , cada um. Calcule a área do salão, em m2.  
 

Questão 3 
Uma casa está com a válvula da descarga do banheiro estragada 
e, por isso, há um desperdício de 150 𝑚𝐿 de água a cada vez que 
ela é acionada. São dadas, em média, 10 descargas por dia nesta 
casa. Sabendo que 1 𝑚  equivale a 1.000 litros de água, 
determine o volume de água desperdiçado ao final de 30 dias, 
em média. 
 

Questão 4 
Viviane está grávida. A duração esperada de sua gravidez é de 
280 dias. A gravidez, portanto, deverá durar quantos segundos?  
 
Questão 5 
O hectare (ha) é a unidade de medida mais empregada em áreas 
rurais e 1 ha equivale a 10.000 m2. Um engenheiro agrônomo 
recomendou a um fazendeiro aplicar 500 kg/ha de adubo em 
uma área de 2.500 m2 de plantação de milho. Dessa forma, qual 
a quantidade de adubo necessária, em kg? 
 
Questão 6 
Calcule o resultado em metros para a operação:  

0,01 km + 1 m + 1000 cm + 1000 mm 
 
Questão 7 
Uma construtora dividiu um terreno de um quilômetro quadrado 
em 400 lotes de mesma área, e colocou-os à venda ao preço de 
R$ 90,00 o metro quadrado. Calcule o valor da venda, em reais, 
para cada lote. 
 
Questão 8 
Na linha de produção de uma empresa de envasamento de água 
mineral, onde a água é colocada nos recipientes, o trabalho não 
para. Seu Durval, numa tarde, atendeu um pedido de 700 galões 
de 20 litros para abastecer um de seus clientes. Qual o volume, 
em metros cúbicos, referente aos 700 galões de 20 litros que seu 
Durval vendeu? 
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Questão 9 
Para metais e pedras preciosas, 1 quilate equivale a 200 mg. 
Assim, um anel com 12 brilhantes de 5 cg cada possui, quantos 
quilates?  
 
Questão 10 
Após saber que em sua cidade faltará água por algumas horas, 
uma pessoa resolveu encher três recipientes com este líquido 
para usá-la durante este período. 
 

No primeiro recipiente, esta pessoa colocou 30dm3, no segundo 
recipiente, colocou 0,15m3 e no terceiro colocou 50 litros de 
água. Determine a quantidade total, em litros, de água que esta 
pessoa guardou nestes três recipientes. 
 

GABARITO 
1. 1.080 𝑘𝑔 2. 194,4 𝑚  3. 0,045 𝑚  
4. 24.192.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠   5. 125 𝑘𝑔 6. 22 m 
7. 𝑅$ 225.000,00.   8. 14 𝑚    9. 3 quilates.   
10. 230 L     

 
 
 
PROPRIEDADES DOS  
NÚMEROS INTEIROS 
 
Questão 1 
Uma loja de eletrodomésticos possui uma matriz e onze filiais. Ela 
comprou 200 televisores idênticos para serem distribuídos 
igualmente entre as 12 lojas, ficando a matriz também com o 
resto da divisão. Qual é o número de televisores destinados à 
matriz? 
 
Questão 2 
O Sr. Fernando comprou um terreno retangular que mede 18 
metros de largura por 30 metros de comprimento. Para cercar 
completamente sua propriedade, ele comprou estacas de 
madeira e rolos de arame farpado. A pessoa contratada para 
fazer o serviço sugeriu que fossem colocados cinco fios de arame 
contornando todo o perímetro, conforme a figura. 
 

 
 
Fernando acatou a sugestão. Sabendo que o arame farpado é 
vendido em rolos de 50 metros, quantos rolos, no mínimo, 
deverão ser comprados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 3 
O brasileiro competiu nesta quinta-feira, Alison Brendom dos 
Santos. O paulista correu nas qualificatórias dos 400 m com 
barreiras e se classificou com 51 segundos para as semifinais que 
serão disputadas nesta sexta, a partir de 13h 28 (horário de 
Brasília). Alison estará na primeira de três séries e correrá lado a 
lado com um dos favoritos ao ouro, o americano Cory Poole que 
tem 50 segundos como melhor tempo da carreira.  
 

Segundo o texto acima, qual é a diferença entre os tempos do 
brasileiro Alison Brendom e do americano Cory Poole? 
 
Questão 4 
No vestibular 2018.2 do IFPE, tivemos 103 inscritos para o curso 
de Qualificação em Operador de Computador, na modalidade 
Proeja, no campus Barreiros. Sabendo que são ofertadas 40 vagas 
para esse curso, qual é a razão candidato-vaga para esse curso? 
 
Questão 5 
Cláudio, um estudante do curso de Agricultura do IFPE campus 
Vitória de Santo Antão, precisou combater uma praga. Para isso, 
ele comprou 7 pacotes de um produto, com 2 kg cada; comprou 
5 pacotes de um outro produto, com 1,5 kg cada; e comprou 3 
pacotes de um terceiro produto, com 2,5 kg cada, para realizar 
um tratamento de 15 dias. Cláudio comprou um total de quantos 
quilogramas? 
 
Questão 6 
Se abc é o maior número de três algarismos divisível por 11, 
então quanto vale a soma a + b + c? 
 
Questão 7 
Tertulino irá viajar e deseja guardar seus CDs de arrocha em 
sacolas plásticas. Para guardar os CDs em sacolas que contenham 
60 unidades, serão necessárias 15 sacolas plásticas. Na mesma 
proporção, se os CDs forem guardados em sacolas com 75 
unidades, quantas sacolas serão necessárias?  
 
Questão 8 
Um produtor de cinema faz um documentário sobre os mistérios 
da natureza, composto por 60 curtas metragens de 8 minutos 
cada. Se ele resolvesse utilizar curtas metragens com duração de 
3 minutos, qual seria o número de curtas metragens que 
comporiam o documentário? 
 
Questão 9 
Jéssica comprou 4 camisetas de R$ 15,50 cada uma e pagou a loja 
com 4 notas de R$ 20,00.  Qual foi o troco da Jéssica? 
 
Questão 10 
Para assar um peru são necessários 12 minutos para aquecer o 
forno e mais 22 minutos para assar um quilo de peru. Sabendo-
se que o forno está frio, qual é o tempo mínimo, em minutos, 
para assar um peru de 3,5 kg? 
 

GABARITO 
1. 24 televisores 2. 10 rolos 3. 1 segundo 
4. 2,575 5. 29 quilogramas 6. 18    
7. 12 sacolas   8. 160 curtas metragens 9. R$ 18,00   
10. 89 minutos   
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RAZÃO E PROPORÇÃO 
 
Questão 1 
O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus 
campi para aplicação das provas do concurso de estudantes 
deste ano. Para arrumar tais salas, seis pessoas trabalharam por 
três dias.   
 

Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse 
pronta em um único dia, qual é o número de pessoas a mais que 
teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo 
das anteriores? 
 
Questão 2 
O Sr. João percebeu que uma torneira, no quintal da sua casa, 
estava com um pequeno vazamento. O neto dele, Gabriel, 
observou que a torneira gotejava 10 vezes a cada 20 segundos. 
Utilizando uma seringa plástica, Gabriel concluiu que as gotas 
sempre tinham o volume igual a 0,4 ml. Em um intervalo de 2 
horas, até consertar a torneira, quantos mililitros de água foram 
desperdiçados no total?  
 
Questão 3 
O Sr. Otaviano resgatou R$ 67.500,00 saldo referente à sua 
aplicação em títulos de capitalização. Ele decidiu dividir essa 
quantia em partes diretamente proporcionais às idades de seus 
netos - Valdson, Mônica, Jansen, Ana e Sônia -, as quais são, 
respectivamente, 24, 21, 20, 18 e 7.  Aplicada essa divisão do 
dinheiro, quantos reais Jansen recebeu? 
 
Questão 4 
A super-heroína Garota-Abelha tem o poder de diminuir seu 
tamanho na escala de 1: 140. Se, ao utilizar seu poder, ela fica 
com apenas 12 mm de altura, qual a altura normal da heroína?  
 
Questão 5 
Uma determinada receita de pão leva uma xícara e meia de chá 
de farinha de trigo. Para medir esse ingrediente, dispõe-se 
apenas de uma colher de sopa. Considere que uma xícara de chá 
de farinha de trigo equivale a 168 gramas e uma colher de sopa, 
a 12 gramas. 
 
Qual é o número de colheres de sopa de farinha necessário para 
fazer essa receita? 
 
Questão 6 
Ao realizar um experimento no laboratório de Química do IFPE, o 
professor Clécio formou uma solução de água e sal com 10 kg de 
massa, sendo 95% dessa massa constituída por água. Após um 
processo de aquecimento da massa, os estudantes verificaram 
que apenas água foi eliminada e que a sua participação na massa 
foi reduzida a 75%.  Qual é a massa total da solução, após o 
processo de aquecimento?  
 
Questão 7 
Previsões indicam que, no ano de 2050, a população mundial será 
de 9,6 bilhões de habitantes. Destes, 2/3 estarão vivendo nas 
cidades. Sendo assim, qual é o número de habitantes que estarão 
nas cidades?  
 
 
 

Questão 8 
Elvis planejou uma viagem com sua esposa a Campos do Jordão, 
a fim de curtir o feriadão da Semana Santa e, para isso, juntou 
uma certa quantidade de dinheiro. Sabendo que 1/4 do dinheiro 
que ele juntou foi gasto com hospedagem, 1/5 foi gasto com 
alimentação, 3/8  com transporte e os R$ 560,00 restantes, com 
turismo. No total, quantos Elvis havia juntado? 
 
Questão 9 
Um reservatório está com 1,5 metros cúbicos de água mineral. 
Pretende-se encher botijões de água com capacidade de 20 litros 
cada um. Supondo que não haja desperdício de água no 
enchimento desses botijões, com toda a água contida no 
reservatório, quantos botijões serão preenchidos? 
 
Questão 10 
Uma herança de R$ 320.000,00 foi dividida entre 3 filhos na 
seguinte proporção: O mais novo recebeu 1/8 da herança e o 
mais velho recebeu 1/2 da herança. Qual foi o valor recebido pelo 
filho do meio?  
 

GABARITO 
1. 18 pessoas 2. 1440 ml 3. R$ 15.000,00 4. 1,68 m 
5. 21 colheres 6. 2 kg 7. 6,4 bilhões 8. R$ 3200,00 
9. 75 botijões 10. R$ 120.000,00  

 
 
 
REGRA DE TRÊS 
 
Questão 1 
As ocas, habitações típicas de povos indígenas, são construídas 
coletivamente, ou seja, com a participação de vários integrantes 
da tribo. São grandes, podendo chegar até 40 metros de 
comprimento e seu tamanho se justifica pelo fato de que várias 
famílias habitam uma mesma oca. Esse tipo de construção não 
possui divisões e nela são instaladas internamente diversas 
redes, em que os índios dormem. 
 

Curiosidade: 
Uma oca de tamanho grande pode levar de 10 a 15 dias 
para ser construída, com o trabalho de 20 a 30 índios. 

 
Se uma oca de 100 𝑚  de área é construída em 10 dias com o 
trabalho de 20 pessoas, quantos dias serão necessários para fazer 
uma oca de 120 𝑚  se 15 indígenas trabalharem na sua 
construção?  
 
Questão 2 
O Colégio Militar possui diversos pavilhões, onde estão situadas 
as suas salas de aula. O acesso para esses pavilhões se dá por 
meio de lances de escadas. Certo dia, a aluna Ana Carolina 
começou a descer do topo da escada do pavilhão Marechal Carlos 
Barreto, no mesmo instante em que sua colega de classe Rebecca 
começou a subi-la, a partir da base. Ana Carolina constatou que 
tinha descido 3/4 da escada quando cruzou com Rebecca. 
Considere que cada menina tem sua velocidade constante, ou 
seja, que não se altera durante o percurso de descida e de subida. 
Assim, quando Ana Carolina terminar de descer toda a escada, 
que fração da escada Rebecca ainda terá que subir para chegar 
até o topo?  
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Questão 3 
Se 20 pedreiros conseguem iniciar e finalizar uma determinada 
obra em um período de 6 dias, então quantos pedreiros são 
necessários para realizar a mesma obra no mesmo ritmo de 
trabalho em 30 dias? 
 
Questão 4 
Paula produziu 3.000 bombons, trabalhando de segunda a 
sábado durante 6 horas em cada um desses dias. Dias depois, ela 
recebeu uma nova encomenda urgente de 4.000 bombons 
gourmet, dos mesmos produzidos anteriormente, para entregá-
los em, no máximo, três dias de trabalho. Diante dessa nova 
encomenda, Paula chamou duas ajudantes doceiras com o seu 
mesmo rendimento nesse trabalho de produzir seus bombons. 
As três se dispuseram a trabalhar oito horas por dia para entregar 
a encomenda. 
 
Nessas condições, calcule o número de dias gastos para concluir 
a encomenda feita com urgência. 
 
Questão 5 
Estudando 3 horas por dia durante 16 dias, Iago realizou 400 
exercícios. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 
500 exercícios estudando 4 horas por dia?  
 
Questão 6 
André trabalha no Centro do Rio de Janeiro e almoça de segunda 
a sexta-feira nos restaurantes da região. Certo dia, ele encontrou 
um restaurante self service que oferecia duas modalidades de 
pagamento:  
 

− R$ 29,90 “coma à vontade” (valor fixo, sem pesar o prato) ou  
− R$ 46,00 por quilo (valor depende do consumo aferido na balança).  
 

Para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava 
apenas o número inteiro de gramas a ser consumido pelo cliente, 
excluindo-se o “peso” inicial do prato (sem alimento).  
 

É mais vantajoso para André optar pelo “coma à vontade” a partir 
de quantos gramas? 
 
Questão 7 
Uma organização não governamental acolhe e alimenta gatos em 
situação de rua e abandono. João arrecadou junto às empresas 
preocupadas com o bem-estar dos animais dinheiro suficiente 
para comprar ração que alimente os 40 gatos acolhidos por 90 
dias. A ração seria usada a partir do dia 1 de abril. Nesse dia, 
porém, 10 outros gatos foram colhidos e alimentados 
diariamente com a mesma porção que os demais gatos já 
acolhidos. 
 

A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente 
para alimentar todos os gatos até qual dia de junho de 2018? 
 
Questão 8 
Estudando 3 horas por dia durante 16 dias, Fernando realizou 400 
exercícios. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 
600 exercícios estudando 4 horas por dia?  
 
 
 
 
 
 

Questão 9 
Uma equipe de 12 agricultores leva 4 horas para fazer a 
manutenção de 800 metros quadrados de terra. Qual o tempo 
necessário para que 6 agricultores, com a mesma capacidade de 
trabalho, façam a manutenção de 600 metros quadrados de 
terra?   
 
Questão 10 
A empreiteira Boa Obra, contratada para fazer uma reforma nas 
dependências de uma escola, disponibilizou 22 pedreiros, com 
jornada de 8 horas diárias de trabalho, fixando o prazo de 
conclusão da obra em 30 dias. Contudo a escola solicitou que a 
obra fosse realizada em 25 dias. Mantendo-se a jornada de 
trabalho, qual é o número mínimo de pedreiros necessário para 
atender o prazo da escola? 
 

GABARITO 
1. 16 dias 2. 2/3 3. 4 pedreiros 4. 2 dias 
5. 15 dias 6. 650 gramas 7. 11 de junho de 2018 8. 18 dias 
9. 6 horas 10. 27 pedreiros   

 
 
 
JUROS E PORCENTAGEM 
 
Questão 1 
Devido ao reajuste de preços dos fornecedores, o dono de uma 
loja aumentou os valores de todos os produtos em 20%. 
Percebendo uma grande queda nas vendas, decidiu dar um 
desconto de 20% sobre o valor aumentado inicialmente. Com 
isso, o percentual do preço final de venda foi reduzido em 
quanto? 
 
Questão 2 
Um famoso restaurante da Tijuca tem nas paredes 88 fotografias, 
50% das quais são autografadas por artistas e celebridades. Das 
autografadas, 25% são coloridas. 
 

Quantas fotografias autografadas não são coloridas?  
 
Questão 3 
Para ganhar 20% sobre o preço de venda de um objeto comprado 
por R$ 4.000,00 ele deve ser vendido por quanto? 
 
Questão 4 
Uma loja vende seus produtos nas seguintes condições: com 5% 
de desconto sobre o preço anunciado para pagamento à vista, 
em dinheiro, ou com 2% de acréscimo sobre o preço anunciado, 
no cartão de crédito. Um produto que custa à vista R$ 456,00 no 
dinheiro, no cartão de crédito sairá, em reais, por qual valor? 
 
Questão 5 
Estima-se que, em 1500, o Brasil tinha aproximadamente 8 
milhões de índios. Considerando que hoje haja pouco mais de 
800 mil, ou seja, que eles representem 0,4% da população 
brasileira, qual a estimativa do número de habitantes do país?  
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Questão 6 
Segundo o IBGE, o número de desempregados no Brasil foi de 12 
milhões de pessoas no terceiro trimestre de 2018. Isso 
representa queda de 4% em relação ao trimestre anterior.  
 

Com base no texto, qual foi o número de desempregados no 
segundo trimestre de 2018? 
 
Questão 7 
João Pedro, formado pelo IFPE campus Barreiros no curso de 
Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças, conseguiu 
um emprego 15 dias após formado, com um salário inicial de R$ 
1.800,00. Dois meses após sua contratação, o seu chefe resolveu 
conceder-lhe um aumento de 8% devido ao seu excelente 
desempenho no cargo. Após receber esse aumento, João Pedro 
passou a receber um salário de quanto reais? 
 
Questão 8 
Como consequência da urbanização, costuma haver aumento da 
violência. Supondo que, em uma determinada cidade, morrem 20 
pessoas por arma de fogo todos os meses, qual será o índice 
percentual mensal aproximado de mortes (homicídios) dessa 
cidade, se ela tem aproximadamente 160 mil habitantes?  
 
Questão 9 
Uma fruta in natura possui 80% de sua massa composta de água 
e, se for desidratada, a água se reduz a 10% da massa após esse 
processo. Qual é a massa (em gramas) dessa fruta in natura que 
corresponderia a uma porção de 100 g dessa mesma fruta em sua 
forma desidratada?   
 
Questão 10 
Em uma loja de roupas, uma determinada camisa custa R$ 80,00. 
Essa loja resolveu aumentar o preço dessa camisa em 20%. Após 
esse aumento, Carolina foi à loja para comprar a camisa e, por 
pagá-la à vista, a vendedora aplicou um desconto de 10%. 
Carolina aceitou o desconto e pagou à vendedora a quantia de 
quantos reais?  
 

GABARITO 
1. Em 4% 2. 33 3. R$ 5000,00 
4. R$ 489,60   5. 200 milhões de habitantes 6. 12,5 milhões 
7. R$ 1944,00 8. 0,0125% 9. 450 g   
10. R$ 86,40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 
 
Questão 1 
Ao se aposentar, Marcos decide comprar um lote retangular em 
uma área rural para construir seu sítio. O terreno apresenta 60 m 
de comprimento por 32 m de largura. Marcos planeja construir 
uma casa, uma horta e uma garagem, além de deixar espaço para 
uma área de lazer com 480 𝑚 . Observe a figura com a situação 
descrita: 
 

 
 
Sabendo que o comprimento da casa (3𝑥) é o triplo da largura 
da garagem (𝑥), com 𝑥 em metros, conclui-se que o perímetro da 
parte destinada para a horta é igual a quantos metros? 
 
Questão 2 
O desenho a seguir corresponde ao tradicional jogo de 
Amarelinha, muito comum entre as crianças.  
 

 
 
Em relação ao desenho apresentado, considere que a medida de 
cada retângulo numerado de 1 a 8 tenha 0,5 m de largura por 0,4 
m de comprimento e que o “CÉU” seja representado por um 
semicírculo justaposto aos retângulos de números 7 e 8. 
Considere, ainda, que os retângulos não estejam sobrepostos ou 
possuam espaços entre eles. Sendo assim, qual é a área total 
limitada pela figura em 𝑚 ? 
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Questão 3 
Considere um triângulo equilátero cujo lado tem medida igual a 
√   m. Se a área desse triângulo tem medida igual a √

 𝑚 ,  
então qual é o valor de x?  
 
Questão 4 
Qual é a quantidade de azulejos que devem ser usados para 
revestir uma parede retangular de 15 m de comprimento por 3 
m de altura, sabendo-se que cada azulejo tem a forma de 
quadrado de 15 cm de lado? 
 
Questão 5 
Um piso quadrado, com 10 m de lado, será completamente 
revestido com dois tipos de granito, um claro que custa R$ 80,00 
o 𝑚 , e um preto, que custa R$ 100,00 o 𝑚 . Esses pisos são 
vendidos apenas em caixas contendo cada uma delas 5 𝑚 . O 
granito preto revestirá as áreas que formam um trapézio 
isósceles e um quadrado, e o granito claro, o restante, conforme 
apresentado na figura a seguir. 
 

 
 
O valor pago na compra da quantidade mínima necessária desses 
dois tipos de granito para o revestimento desse piso, será de 
quantos reais? 
 
Questão 6 
Uma casa foi projetada em formato retangular com as seguintes 
medidas: 10 m de comprimento por 20 m de largura. O 
proprietário pediu que a área da casa fosse aumentada em 25 
𝑚 . Jorge, brilhante arquiteto, decidiu diminuir x metros na 
largura e aumentar x metros no comprimento, de modo a não 
alterar o perímetro, mas satisfazer o dono da casa. Nessa 
situação, qual o valor de x?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 7 
A figura abaixo representa uma região que foi cercada pelos 
indígenas para cultivar suas ervas medicinais. Qual é a área dessa 
região, que tem a forma de um trapézio retângulo, cujas 
medidas, em metros, estão indicadas na figura? 
 

 
 
Questão 8 
A sargento Gisele vai construir uma casa. O desenho mostra a 
planta da casa, que terá uma sala e um banheiro quadrados, e os 
demais espaços retangulares. A área total da construção, 
incluindo quarto, sala, cozinha, banheiro e quintal, somará 144 
𝑚 .  
 

 

 
delespsm.blogspot.com, set/2019 

 
De acordo com as informações da planta, qual é a área do quintal 
e o perímetro da cozinha? 
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Questão 9 
Observe a planta a seguir que representa parte do loteamento de 
um condomínio residencial. 
 

 
 
Uma empresa está vendendo os quatro lotes restantes, 
completamente arborizados. A política de loteamento da região 
determina que 10% da área de cada lote deve ser preservada com 
a mata nativa. Uma pessoa que deseja comprar o lote com a 
menor área de reserva deverá escolher qual lote? 
 
Questão 10 
Na figura a seguir, são mostradas as medidas em centímetros dos 
lados de um pentágono PQRST em que os ângulos P e Q são retos. 
 

 
 
Qual é a área, em 𝑐𝑚 , desse pentágono? 
 

GABARITO 
1. 72 m 2. 1,6 + 0,125 π 3. −√3 + 1 4. 2000 azulejos. 
5. R$ 8900,00 6. 5 m 7. 186 𝑚     8. 45 𝑚  e 22 m 
9.  lote I 10. 100 𝑐𝑚    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


