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1) Carlos, Pedro e Diogo têm juntos 1.243 figurinhas repetidas da copa do mundo. Ao passar pelo jornaleiro de 
sua rua, Pedro leu em um cartaz que cada 1.000 figurinhas repetidas poderiam ser trocadas por um jogo de 
playStation. Então, rapidamente, Pedro fez suas contas e percebeu que, se juntasse as suas figurinhas com as 
de Carlos, conseguiria 864; mas, se juntasse as suas com as de Diogo, conseguiria 927 figurinhas repetidas. 
Assinale a opção que representa a quantidade de figurinhas repetidas que Carlos tem:
a) 548  c) 379  e) 684
b) 316  d) 243

2) Avaliando seus resultados no 1º simulado, Leonardo verificou que somando o total de pontos que fez em Língua 
Portuguesa com o total de pontos que fez em Matemática, obteve 42 pontos. No entanto, se tivesse conseguido o 
triplo do que fez em Língua Portuguesa e o dobro do que fez em Matemática, teria ficado com 99 pontos. Quantos 
pontos faltaram para que Leonardo alcançasse a pontuação máxima em Matemática, isto é, 60 pontos?
a) 15  c) 33 e) 54
b) 27  d) 45

3) Uma soma de três parcelas é igual a 316. Se cada parcela for aumentada de 2 unidades, depois multiplicada por 3 
e, finalmente, subtraída de 7 unidades, a nova soma será:
a) 313  c) 947 e) 8.673
b) 945  d) 2.877

4) Ao longo da estrada, no engarrafamento que enfrentei na volta de um feriado prolongado, contei 250 carros que 
estavam parados no acostamento. Destes, 130 eram da Peugeot e 96 eram preto. Considerando que 47 eram preto 
de outra marca, o total de carros que não eram preto e nem da Peugeot é:
a) 81  c) 73 e) 177
b) 49  d) 128 

5) Na festa junina da escola de Catarine, foram feitos vários sorteios malucos. Em um deles ficou estabelecido que 
cada pessoa ganharia um brinde por cada algarismo 6 que aparecesse no número de seu convite. Considerando 
que foram vendidos 634 convites e que cada brinde custou R$ 5,00, o gasto da escola na compra desses brindes 
foi de:
a) R$ 790,00  c) R$ 315,00 e) R$ 246,00
b) R$ 845,00  d) R$ 615,00

6) Ao arrumar alguns livros antigos em uma estante, Guilherme procurou colocar a mesma quantidade de livros em 
cada uma das prateleiras, ocupando toda a estante. Na primeira tentativa, observou que só conseguiu guardar 
95 livros. Verificou, então, que se colocasse 4 livros a mais em cada prateleira, conseguiria arrumar os 115 livros 
que possui. A quantidade de livros que Guilherme colocou em cada prateleira, sem que sobrasse nenhum, é:
a) 23  c) 19 e) 5
b) 20  d) 9

7) Nas três turmas de 5º ano da manhã há 125 alunos. Considerando que a primeira tem o dobro do número de 
alunos da terceira e que a segunda tem apenas 5 alunos a mais que a primeira, o ordinal do último número na 
chamada da segunda turma é:
a) quadragésimo oitavo c) vigésimo quarto e) quinquagésimo sétimo
b) quinquagésimo terceiro d) quadringentésimo quarto

8) Preparando as olimpíadas internas de sua escola, Thiago encomendou a uma bordadeira a numeração das camisetas 
dos participantes. Ela deveria bordar todos os números até o 348. Considerando que com um carretel de linha só é 
possível bordar 25 algarismos, a quantidade mínima de carretéis de linha que ela deverá comprar é:
a) 13  c) 37 e) 48
b) 14  d) 38
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9) Ana Luiza numerou todos os convites que serão vendidos para a festa beneficente de seu clube e, para isso, escreveu 
1.632 algarismos. Se cada convite for vendido a R$ 5,00, quanto o clube arrecadará para preparar a festa com a venda 
de todos os convites?
a) R$ 2 905,00  c) R$ 2 950,00 e) R$ 2 900,00
b) R$ 3 390,00  d) R$ 3 395,00

10) Observe as afirmativas abaixo, complete com (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a única alternativa correta:
(     ) O menor numeral de quatro algarismos diferentes divisível por 4 é 1.234.
(     ) Se 213 e 418 são múltiplos de um determinado número, então 205 também é múltiplo desse mesmo número.
(     ) O número 1 é o menor divisor de qualquer número.
(     ) O número que tem como maior múltiplo o 18, é o próprio número 18.
(     ) O numeral 34.680 é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 5, 9 e 10.
a) F – V – V – F – F  c) V – F – F – V – V e) V – F – V – F – V
b) V – V – F – F – V  d) F – F – V – V – F

11) Luciano é agricultor e neste ano colheu uma boa safra de laranjas. Para vendê-las, arrumou-as em sacos, colocando 
36 laranjas em cada um. Ao conferir sua mercadoria, fez uma pequena confusão e multiplicou o total de sacos por 63, 
encontrando assim um total acrescido de 4050 laranjas. A quantidade de laranjas que realmente Luciano colheu foi:
a) 36  c) 2.025 e) 9.450
b) 150  d) 5.400

12) O produto das idades de três irmãs é igual ao menor número ímpar de 4 algarismos. A mais velha tem:
a) 33 anos  c) 17 anos e) 9 anos
b) 25 anos  d) 13 anos

13) O número de divisores não primos do número A = 492 x 362 x 153 é:
a) 800  c) 796 e) 750
b) 795  d) 24

14) O resultado da expressão a seguir é:

( ) ( ) ( ){ }2 4 324 3 19 3 3 8 1 2 3 5 2 2 7 3é ù+ ´ ¸ ´ ´ + + ´ - - - ´ - =ê úë û
a) 0  c) 24 e) 32
b) 15  d) 27

15) Quantos números naturais menores que 10 centenas, ao serem divididos por 39, deixam resto diferente de zero 
e quociente igual a 25?
a) 24  c) 38 e) 1.013
b) 25  d) 975

16) Um grupo de 138 torcedores brasileiros reuniu-se e decidiu vir ao Brasil para assistir aos jogos da Copa do Mundo. 
Chegando aqui, quase todos os hotéis já estavam ocupados mas, depois de muito procurar, conseguiram um hotel que 
ainda tinha alguns quartos de casal e de solteiro vagos. Então, tiveram que se acomodar ali mesmo e se dividiram da 
melhor forma possível. Do grupo, 59 eram mulheres e 84 ocuparam quartos de casal. Considerando que 18 homens 
ficaram em quartos de solteiro, o número de mulheres que ficaram em quartos de solteiro é:
a) 23  c) 61 e) 54
b) 36  d) 25

17) A soma dos algarismos do resultado de 1098 – 98 é:
a) 865  c) 867 e) 98
b) 866  d)100

18) O quadrado de 105.000 possui uma quantidade de divisores representada por um número:
a) par  d) múltiplo de 6
b) primo
c) múltiplo de 3  e) igual a quantidade de divisores de 105.000 elevado ao quadrado.

19) O produto das idades dos três filhos de uma pessoa é 5.423. Qual é a soma das idades do filho mais velho com 
a do mais novo?
a) 20  c) 26 e) 40
b) 35  d) 30

20) Qual o valor de 2733 + 2733 + 2733 ?
a) 2729  c) 8133 e) 3100

b) 399  d) 966


