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Questão 01: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Clara possui um automóvel e com ele 

ela percorreu 300 Km utilizando apenas 

20 litros de gasolina. Nessas condições, 

é possível afirmar que com apenas 1 litro 

de gasolina esse automóvel percorrerá 15 

Km.  

II. Clara estuda à noite em uma 

faculdade particular e sua aula começa às 

18:40. Cada aula na faculdade de Clara 

tem duração de exatamente 45 minutos, 

e o intervalo dura 15 minutos. Sabe-se 

que nessa faculdade há 5 aulas e 1 

intervalo diariamente. Assim, 

considerando exclusivamente as 

informações apresentadas, é correto 

afirmar que o término das aulas de Clara 

se dá às 22:30.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

Questão 02: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Clara leu um manual em 13 dias, lendo 

62 páginas por dia. Se tivesse lido 13 

páginas por dia, ela teria concluído a 

leitura desse manual em mais de 59 dias.  

II. Se o reservatório X possui 22/84 do 

volume de água do reservatório Y, então 

há em X o equivalente a 21,5% do 

volume de água de Y.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa. d) As duas afirmativas são falsas. 
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Questão 03: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Clara precisa comprar manteiga para o 

refeitório de uma escola municipal. Após 

uma pesquisa de preço, ela identificou 

cinco marcas de manteiga: A, B, C, D e 

E. A marca "A" custa R$ 389,00 por 250 

quilos de manteiga. A marca "B" custa 

R$ 481,00 por 270 quilos do produto. A 

marca "C" custa R$ 517,00 por 300 

quilos de manteiga. A marca "D" custa 

R$ 462,00 por 250 quilos do produto. A 

marca "E" custa R$ 444,00 por 320 

quilos de manteiga. Considerando 

exclusivamente o critério preço, Clara 

deverá escolher a marca “E”, pois ela 

custa menos de R$ 1,54 por quilo.  

II. Clara é arquiteta e está elaborando um 

projeto para a reforma de uma escola 

pública no seu município. Ela sabe que 

um pintor experiente gasta 2 galões de 

tinta para pintar uma parede de 45m², em 

média. Assim, se cada galão contem 

3,6L de tinta, Clara poderá considerar 

que, para pintar 135m², serão necessários 

menos de 22,4 litros de tinta.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

 

 



 
 

 
 

Questão 04: 

Leia as afirmativas a seguir: 

I. Clara é engenheira e sabe que 12 

máquinas de pavimentação iguais, 

trabalhando de forma simultânea e 

ininterrupta, concluem a obra em 5 dias. 

Diante desses dados, se Clara desejar 

reduzir o prazo da obra para 3 dias, nas 

mesmas condições operacionais, ela 

precisará de mais de 18 máquinas.  

II. Se Clara observou que 42/42 alunos 

de uma classe estão vestindo camisa 

branca, então apenas 42% dos alunos da 

respectiva classe estão vestindo camisas 

com a cor branca.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

Questão 05: 

Leia as afirmativas a seguir: 

I. O tanque de um carro flex foi 

abastecido com 18L de álcool e 26L de 

gasolina. Assim, é correto afirmar que 

mais de 64% do tanque encontra-se 

preenchido com gasolina. 

II. A raiz quadrada de 21.609 é superior 

a 160. 

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

Questão 06: 

Leia as afirmativas a seguir e marque 

a opção CORRETA:  

a) Se um auditório está com 12/35 dos 

seus lugares preenchidos, então menos 

de 12% da sua capacidade está ocupada.  

b) Fabiane leu um tratado em 7 dias, 

lendo 70 páginas por dia. Se tivesse lido 

10 páginas por dia, teria concluído a 

leitura desse tratado em 49 dias.  

c) Se 33/63 dos peixes de um aquário são 

do tipo Beta, então 42% da população de 

peixes desse aquário são dessa espécie.  

d) Um quilômetro corresponde a cem 

metros. 

Questão 07: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Graziele comprou um carro novo e 

obteve um desconto de 39% sobre o 

preço inicial do veículo. Sabendo que o 

valor original do produto era de R$ 

68.000, é possível afirmar que, após o 

desconto, Graziele deverá pagar menos 

de R$ 42 mil pelo carro.  

II. Othoniel leu um manual em 27 dias, 

lendo 80 páginas por dia. Se tivesse lido 

15 páginas por dia, teria concluído a 

leitura desse manual em 94 dias.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

 



 
 

 
 

Questão 08: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. A prefeitura de Areal do Sul está 

planejando construir um novo centro 

comunitário, o qual deverá incluir 

diversos equipamentos esportivos e de 

entretenimento. A fim de avaliar melhor 

a proposta do projeto, foi construída uma 

maquete do centro comunitário. Nessa 

maquete, a praça principal, com área de 

8.000 m2, é representada por uma área 

de 80 cm2. Assim, seguindo essa mesma 

proporção, é correto afirmar que um 

prédio com 50 m de altura será 

representado, na mesma escala, com a 

altura de 0,5 cm.  

II. Marcela precisa comprar manteiga 

para o refeitório de uma escola 

municipal. Após uma pesquisa de preço, 

Marcela identificou cinco marcas de 

manteiga: A, B,C, D e E. A marca "A" 

custa R$ 389,00 por 250 quilos de 

manteiga. A marca "B" custa R$ 481,00 

por 270 quilos do produto. A marca "C" 

custa R$ 517,00 por 300quilos de 

manteiga. A marca "D" custa R$ 462,00 

por 250 quilos do produto. A marca "E" 

custa R$ 444,00 por 320 quilos de 

manteiga. Considerando exclusivamente 

o critério preço, Marcela deverá escolher 

a marca “E”, pois ela custa menos de R$ 

1,45 por quilo.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa. 

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 

 

 

Questão 09: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Um hospital conta com 25 médicos, 

que realizam 40 cirurgias a cada 8 horas. 

Se o hospital aumentar o número de 

médicos em 20%, então, considerando 

exclusivamente as informações 

apresentadas, serão realizadas mais de 

162 cirurgias a cada 24 horas.  

II. Luíza realizou um investimento no 

valor de R$ 39.000 em um banco. Após 

1 ano, ela observou que o seu 

investimento apresentou rendimentos da 

ordem de3,5%, acumulando assim um 

montante de R$ 40.365.  

III. Luíza leu um livro em 54 dias, lendo 

34 páginas por dia. Se ela tivesse lido 17 

páginas por dia, teria concluído a leitura 

desse livro em 108 dias.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta.  

b) Apenas uma afirmativa está correta.  

c) Apenas duas afirmativas estão 

corretas.  

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

Questão 10: 

Leia as afirmativas a seguir:  

I. Uma unidade de saúde conta com 25 

médicos, que realizam 40 cirurgias a 

cada 8 horas. Se a unidade de saúde 

aumentar o número de médicos em 20% 

(assumindo que os novos médicos têm o 

mesmo desempenho que os antigos), 

então serão realizadas mais de 162 

cirurgias a cada 24 horas.  

II. A prefeitura de Lagoas do Norte 

decidiu organizar uma palestra sobre 

direitos da mulher em um auditório do 

centro comunitário. A fim de garantir 

que todos os interessados pudessem 



 
 

 
 

assistir à palestra, foi necessário designar 

6 servidores municipais (todos com a 

mesma capacidade de trabalho) para 

organizar as cadeiras no auditório, os 

quais trabalharam por 3 horas para 

concluir a tarefa. Se a Prefeitura tivesse 

designado 20 servidores municipais para 

fazer o mesmo trabalho, todos com o 

mesmo rendimento dos iniciais, eles 

deveriam trabalhar um total de 68 

minutos, no mínimo, para concluir a 

tarefa.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) As duas afirmativas são verdadeiras.  

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa.  

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa.  

d) As duas afirmativas são falsas. 
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