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1. Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de          
gude. No final, João tinha 20 bolinhas, que        
correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e          
Pedro tinha juntos 
(A) 28  bolinhas 
(B) 32 bolinhas 
(C) 40 bolinhas 
(D) 48 bolinhas 
*********************************** 
2. No supermercado Preço Ótimo, a manteiga é        
vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para         
casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisaria       
comprar  
(A) 2 caixinhas 
(B) 4 caixinhas 
(C) 5 caixinhas 
(D) 10 caixinhas 
*************************************** 
3. Num cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas e 15           
fileiras com 18 poltronas.  
O número total de poltronas é: 
(A) 192 
(B) 270 
(C) 462 
(D) 480 
*************************************** 
4. Em uma loja de informática, Paulo comprou: um         
computador no valor de 2200 reais, uma impressora        
por 800 reais e três cartuchos que custam 90 reais          
cada um. Os objetos foram pagos em 5 parcelas         
iguais. O valor de cada parcela, em reais, foi igual a:  
(A) 414. 
(B) 494. 
(C) 600. 
(D) 654 
************************************** 
5. Uma caixa média de lápis contém 6 dúzias de lápis.           
A caixa maior contém exatamente o triplo. A        
quantidade de lápis da caixa maior é:  
(A) 18 lápis. 
(B) 72 lápis. 
(C) 216 lápis. 
(D) 180 lápis. 
*************************************** 
6. Numa festinha ficou combinado que os rapazes        
levariam os salgados e as moças levariam os doces.         
Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102         

empadinhas. As moças, por sua vez, levaram 107        
brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas.  
Podemos afirmar que: 
 
(A) os rapazes e moças levaram a mesma quantidade 
de salgados e doces. 
(B) no total eles levaram 526 salgados e doces. 
(C) os rapazes levaram menos alimentos do que as 

moças. 
(D) as moças levaram 65 unidades a mais do que os 

rapazes. 
*************************************** 
7. O preço de uma TV LCD 40” custa à vista, é R$             
1699,00 e, à prazo, o mesmo aparelho custa R$         
1985,50. 

 
O juro que se paga na compra do aparelho à prazo é: 
(A) R$ 314,50. 
(B) R$ 286,50. 
(C) R$ 316,50. 
(D) R$ 276,00. 
**************************************** 
8. Uma chácara vende a sua produção de uvas em 
caixas de 9 kg cada uma.  

 
Sabendo que a produção da chácara foi de 5913 kg, o           
número de caixas obtidas da produção foi: 
(A) 661 caixas. 
(B) 525 caixas. 
(C) 657 caixas. 
(D) 784 caixas. 
*************************************** 
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9. A soma das idades de Sofia e Júlia é 16 anos. Sofia 
é 4 anos mais velha que Júlia. 
Qual a idade de Sofia? 
A) 10 
B) 12 
C) 16 
D) 20 
*************************************** 
10. A Rua Patos do Sul é muito movimentada. Em um           
minuto passam, aproximadamente, 16 carros. Como 1       
hora tem 60 minutos, quantos carros,      
aproximadamente, passam pela Rua Patos do Sul       
durante 2 horas? 
A) 32 carros. 
B) 96 carros. 
C) 960 carros. 

D) 1 920 carros. 
************************************** 
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