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QUESTÃO 01
Atualmente, 1 em cada 5 pessoas não possui água para suas necessidades básicas.
Estudos indicam que, daqui a 50 anos, 2 em cada 5 pessoas não possuirão água para as suas
necessidades básicas.
Assim, é correto afirmar, com base apenas nas informações mencionadas, que, daqui a 50 anos o
número de pessoas sem água para as suas necessidades básicas dobrará.

QUESTÃO 02
Na medicina atual, particularmente em ambientes de emergência hospitalar, a
expressão “Fórmula de Young” (Thomas Young foi um físico, médico e
egiptólogo britânico. Em 1801 foi nomeado professor de filosofia natural do
Royal Institution. Conhecido pela experiência da dupla fenda, que possibilitou a
determinação do carácter ondulatório da luz) é utilizada para calcular a dose
infantil de um medicamento, dada a dose do adulto:
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Uma enfermeira deve administrar um medicamento X à uma criança inconsciente, cuja dosagem de

adulto é de 60 mg. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no

prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrada a ela uma dose de 14 mg de

um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y

administrada à criança estava correta.

Então, a enfermeira deverá ministrar uma dosagem do medicamento X, em miligramas, igual a

a) 15. b) 20. c) 30. d) 36. e) 40.



QUESTÃO 03

A revista Superinteressante trouxe uma reportagem sobre o custo de vida em diferentes cidades do
mundo. A tabela mostra o ranking de cinco das 214 cidades mais caras do mundo, pesquisadas pela
“MercerLLC", empresa americana, em 2010.



CIDADE MAIS CARA DO MUNDO FICA NA ÁFRICA



Observando as informações, numéricas e coloridas, contidas na tabela, analise as afirmações:

I. O custo do aluguel em Luanda é o mais alto do mundo.
II. O custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo.
III. O custo do jornal importado em São Paulo é o mais alto do mundo.
IV. O custo do lanche em Libreville é o mais alto do mundo.
V. O custo da gasolina em Tóquio é o mais alto do mundo.

Estão corretas as afirmações:

A) I, III e V, apenas.
B) II, III e IV, apenas
C) I, II, III e IV, apenas
D) I, III, IV e V, apenas
E) I, II, III, IV e V. 



QUESTÃO 04
Dona Amélia e seus quatro filhos foram a uma doceria comer tortas. Dona Amélia comeu 2/3 de uma
torta. O 1º filho comeu 3/2 do que sua mãe havia comido. O 2º filho comeu 3/2 do que o 1º filho havia
comido. O 3º filho comeu 3/2 do que o 2º filho havia comido e o 4º filho comeu 3/2 do que o 3º filho
havia comido.
Eles compraram a menor quantidade de tortas inteiras necessárias para atender a todos. Assim, é
possível calcular corretamente que a fração de uma torta que sobrou foi

(A)  5/6. 
(B)  5/9.
(C)  7/8. 
(D)  2/3.
(E)  5/24.



QUESTÃO 05
Três meninos estão andando de bicicleta. A bicicleta de um deles é azul, a do outro é preta, a do outro
é branca.
Eles vestem bermudas dessas mesmas três cores, mas somente Artur está com bermuda da mesma
cor que sua bicicleta.
Nem a bermuda nem a bicicleta de Júlio são brancas. Marcos está com bermuda azul.
Logo :
A) a bicicleta do Júlio é azul e a de Artur é preta
B) a bicicleta do Marcos é branca e a sua bermuda é preta
C) a bermuda do Júlio é preta e a bicicleta do Artur é branca.
D) a bermuda do Artur é preta e a bicicleta do Marcos é branca
E) a bicicleta do Artur é preta e a bermuda do Marcos é azul



QUESTÃO 06
Um menino ouvia a conversa do pai e do avô, que relembravam datas.
Em determinado momento o pai disse que, no dia 12 de setembro de1932 (data do seu aniversário) a sua
idade era igual ao dois últimos algarismos do ano em que nasceu; neste momento, o avô, que também
aniversariava naquele dia, disse o mesmo.
Pode-se, desta forma, concluir que a diferença de idade do pai e do avô do menino era de:
a) 25 anos b) 46 anos c) 50 anos d) 60 anos e) 64 anos

QUESTÃO 07
Há uma determinada competição de futebol, denominada Torneio Início,em que cada jogo elimina um
time. Não há possibilidade de o jogo terminar empatado, de sorte que são utilizados recursos tais como
disputa de pênaltis (dentre outros) , para garantir que, ao final da partida exista um vencedor e um
perdedor, este automaticamente eliminado do Torneio.
Considere que um Torneio Início tenha iniciado com 19 times participantes.
O número de jogos necessários para que se defina o campeão deste torneio é igual a:
a) 15 b) 16 c) 17 d) 18 e) 19



QUESTÃO 08
Nas figuras abaixo, as embalagens de mesmo formato têm pesos iguais. Essas embalagens se
equilibram conforme indicam as balanças representadas pelas figuras 1 e 2.

Assim, as embalagens do tipo “estrela” têm  o mesmo peso de:



QUESTÃO 09
Leia o artigo abaixo.
A Matemática no tempo das pombas falantes
Artigo de Luiz Barco, comentando as dificuldades das pessoas em relação a problemas matemáticos de 
geometria e aritmética.
“Bom dia, minhas cem pombas”. Disse o gavião a um bando de avezinhas que passavam. “Cem pombas
não somos nós”, disse uma delas. “Para sermos cem, é necessário outro tanto de nós, mais metade de nós,
mais a quarta parte de nós, e contigo, gavião, cem aves seremos nós.”
Este é um típico problema daqueles manuais antigos de aritmética, que vinham recheados de curiosidades, 
cuja importância os modernos teimam em não enxergar ou sentir seu sabor. 
Hoje, banidas a geometria e a aritmética dos nossos cursos elementares pela formação míope que nos é 
imposta, os problemas são resolvidos, quando o são, pela tradução algebrizada dos seus enunciados. 

Luiz Barco. Disponível em: <http://super.abril.
com.br/ciencia/geometria-aritmetica-matematicatempo-pombas-falantes-439921.shtml>.

No artigo, o professor Luiz Barco faz uma crítica à formação oferecida nos cursos elementares nos dias de 
hoje. A alternativa abaixo que apresenta o número de aves que o gavião citado no texto encontrou no 
bando ao qual deu bom dia é:
a. 24    b.  28    c.  30     d. 36     e. 40



QUESTÃO 10
A respeito da idade de três amigos, Antônio, Pedro e João, sabe-se que a idade de Antônio é igual à soma 
das idades  de Pedro e de João, acrescida de 16 anos e que o quadrado da idade de Antônio é igual ao 
quadrado da soma  das idades de Pedro e de João, acrescido de 1.632 anos. 
Assim, é correto dizer que:
a. Antônio tem 43 anos.
b. entre os três amigos, Antônio é o mais jovem.
c. entre os três amigos, João é o mais idoso.
d. a soma das idades dos três amigos é 102 anos.
e. Pedro e João têm juntos 59 anos.



QUESTÃO 11
Um artigo publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em 2004 apresentou um
estudo sobre os fatores de risco para Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) na adolescência. Neste
trabalho, foram observadas associações estatisticamente significativas entre ter uma DST na adolescência
e outras variáveis onde destacamos o uso de drogas lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas. A tabela a seguir
determina o número de entrevistados que fazem uso de cada um dos tipos de drogas estudadas divididos
em dois grupos: grupo A (portadores de DST) e grupo B (não portadores de DST).



Supondo que:
- todos os componentes do grupo B utilizam um e somente um tipo de droga estudada.
- todos do grupo A que usam drogas ilícitas também fazem uso das duas drogas lícitas.
- exatamente dois entrevistados fazem uso das duas drogas lícitas e não fazem uso das ilícitas.
O número total dessas pessoas que só fazem uso de bebidas alcoólicas é igual a :
A) 107
B) 117
C) 131
D) 105
E) 97



QUESTÃO 12
Duas velas de alturas iguais são acesas no mesmo instante. A primeira se consome em 4 horas e a
segunda, em 2 horas. Supondo que cada vela queima-se com velocidade constante, quantas horas após
terem sido acesas, a altura da primeira vela é o dobro da altura da segunda?
A) 1h 20min
B) 1h 25min
C) 1h 30min
D) 1h 35min
E) 1h 40min

QUESTÃO 13
Considere-se um grupo formado por 8 pessoas, cada uma com uma carteira contendo dinheiro. É
verdade que:
− todas possuem na carteira, no mínimo, R$ 24,00;
− a pessoa que possui mais dinheiro na carteira, possui R$ 75,00;
− a média das quantias existentes nas oito carteiras é igual a R$ 32,00.
A segunda maior quantia que uma dessas pessoas pode possuir corresponde a:
(A) R$ 44,00 (B) R$ 41,00 (C) R$ 34,00 (D) R$ 37,00 (E) R$ 38,00



QUESTÃO 14
Um pai deixou de herança para suas filhas Ana, Bia e Carla, mas determinou que, distribuída a herança:

- Ana desse uma parte do que recebera a Bia e a Carla, de modo que os legados de Bia e Carla dobrassem;
- Depois disso, Bia desse uma parte do que recebera a Ana e a Carla, de modo que os legados de Ana e
Carla dobrassem;
- Finalmente, Carla fizesse o mesmo, de modo que os legados de Ana e Bia dobrassem.

Cumpridas as determinações do pai, as filhas verificaram que cada uma ficara com 160 mil reais. Qual é a
soma dos algarismos do número que representa o que fora o legado original de Ana?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8



QUESTÃO 15
A ilustração abaixo mostra seis cartões numerados organizados em três linhas. Em cada linha, os
números estão dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Em cada cartão, está
registrado um número exatamente igual à diferença positiva dos números registrados nos dois cartões
que estão imediatamente abaixo dele. Por exemplo, os cartões 1 e Z estão imediatamente abaixo do
cartão X.
Determine os valores de X, Y e Z.



QUESTÃO 16
Em um parque de diversões, cada vagão do trem-fantasma possui exatamente 3 lugares.
Pretende-se ocupar os lugares desses vagões de tal forma que, em cada vagão, haja um homem adulto,
uma mulher adulta e uma criança.
Para isso, estão disponíveis x homens adultos, y mulheres adultas e z crianças. Nestas condições, será
possível preencher no máximo

(A) x vagões, se x é maior do que y e maior do que z.
(B) x vagões, se x é menor do que y e menor do que z.
(C) y vagões, se x é maior do que y e maior do que z.
(D) z vagões, se x é menor do que y e menor do que z.
(E) y vagões, se x é maior do que y e maior do que z.


