
Simulado 4 Concurso  
Professor De Matematica 

 
 
1 - Carlos quer comprar um skate, que é         
vendido à vista por R$ 160,00 ou em duas         
parcelas no valor de R$ 100,00, sendo       
uma paga no ato da compra e outra um         
mês após a compra. Se Carlos optar por        
comprar esse skate na modalidade     
parcelado, pagará juro mensal de: 
a) mais de 60%. 
b) 40%. 
c) 25%. 
d) 20%.  
 
2 - Considere três torneiras. A primeira       
enche determinado recipiente em meia     
hora. A segunda o faz em 1/4 de hora, e a           
terceira em 1/6 de hora. Se abertas       
simultaneamente, as três torneiras juntas 
enchem esse recipiente em: 
a) 15 minutos. 
b) 10 minutos. 
c) 5 minutos. 
d) 3 minutos.  
 
3 - Um comerciante comprou 58 unidades,       
entre calças, blusas e shorts, de uma       
coleção de verão para atender às      
novidades desejadas por seus clientes. O      
valor total dessa compra foi de R$       
3920,00. Sabe-se que cada shorts custou      
R$ 45,00, que cada bermuda custou R$       
80,00 e cada calça custou R$ 125,00. E        
mais, o número de shorts comprados é       
igual ao triplo do número de calças. O        
valor referente à compra das blusas é       
igual a: 
a) R$ 540,00.    c) R$ 960,00. 
b) R$ 800,00.    d) R$ 1000,00.  

 
4 - Fomos “presenteados” neste final de       
ano com um aumento no preço da       
gasolina e do óleo diesel. De acordo com        
estudos, em que situação abaixo é melhor       
abastecer com etanol? 
a) Se o valor do litro custar até 70% do          
valor do litro da gasolina. 
b) Se o valor do litro custar até 80% do          
valor do litro da gasolina. 
c) Se o valor do litro custar até 90% do          
valor do litro da gasolina. 
d) Se o valor do litro custar até 95% do          
valor do litro da gasolina.  
 
5 - Foz do Iguaçu foi destaque no índice         
de Competitividade do Turismo nacional     
deste ano. Sobre este tema em relação       
com anos anteriores é INCORRETO     
afirmar: 
a) Em “Cooperação Regional” tinha 57,4      
em 2011, passando para 61,2 este ano. 
b) Na dimensão “Serviços e     
Equipamentos”, Foz passou de 70,1 em      
2011 para 73,8 em 2013. 
c) “Políticas Públicas” receberam 71,6 em      
2011, com 70,3 em 2013. 
d) Quanto a “Atrativos Turísticos”, os      
índices foram de 82,3 em 2011 e 84,0        
este ano.  
 
 
6 - Uma papelaria vende um só tipo de         
caneta, um só tipo de lápis e um só tipo          
de borracha. Amélia comprou 1 caneta, 2       
lápis e 3 borrachas por 23 reais, Beatriz        
comprou 4 canetas, 3 lápis e 2 borrachas        
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por 57 reais e Célia comprou 1 caneta, 1         
lápis e 1 borracha por: 
a) 13 reais.   c) 15 reais. 
b) 14 reais.   d) 16 reais.  
 
7 - Certa substância radioativa     
desintegra-se de modo que, decorrido o      
tempo t, em anos, a quantidade ainda não        
desintegrada da substância é Q(t) = Q0 .        
2- 0,25t, em que Q0 representa a       
quantidade de substância que havia no      
início. A fim de que a metade da        
quantidade inicial se desintegre, t deve      
ser: 
a) 3 horas. 
b) 4 horas. 
c) 5 horas. 
d) 6 horas. 
 
8 - Um balão viaja a uma altitude de         
cruzeiro de 6600 m. Para atingir esta       
altitude, ele ascende 1000 m na primeira       
hora e, em cada hora seguinte, sobe uma        
altura 50 m menor que a anterior. Para        
atingir a altitude de voo é necessário um        
tempo de: 
a) 112 horas.   c) 8 horas. 
b) 33 horas.     d) 20 horas.  
 
9 - Uma criação de coelhos foi iniciada há         
exatamente um ano e, durante esse      
período, o número de coelhos duplicou a       
cada quatro meses. Hoje, parte dessa      
criação deverá ser vendida para se ficar 
com a quantidade inicial de coelhos. 
Para que isso ocorra, a porcentagem da       
população atual dessa criação de coelhos      
a ser vendida é 
a) 75%. 
b) 80%. 
c) 83,5%. 
d) 87,5%. 
 
10 - Em certa cidade, a população cresce        
segundo uma taxa de 3% ao ano.       

Considerando log 2 = 0,301 e log 103 =         
2,013, o número aproximado de anos      
para que a população desta cidade      
duplique é 
igual a: 
a) 23. c) 27. 
b) 25. d) 29.  
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