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Simulado sobre Problemas 
Concurso Professor de Matemática 

 
 
 
 
1 (Ano: 2018/Banca: FCC) Uma marcenaria recebeu duas vigas de madeira retiradas de             
uma demolição, uma com 360 cm e outra com 540 cm de comprimento. Para aproveitar as                
vigas, um dos encarregados decidiu cortá-las em pedaços menores, cujos comprimentos           
não ultrapassassem 100 cm. Se não houve sobra de madeira e todos os pedaços              
resultantes do corte tinham o mesmo comprimento, que era o maior possível, então o total               
de pedaços obtidos pelo encarregado foi de  
a) 5  
b) 6  
c) 8  
d) 10  
e) 12  
 
2 (Ano: 2018/Banca: PROMUN) Calcular o valor numérico de 2x + 3a para x = 5 e a = - 4 
a) - 2 
b) 4 
c) 2 
d) - 4 
 
3 (Ano: 2018/Banca: CS-UFG)) Ludmila está economizando metade de sua mesada todo            
mês para comprar uma boneca. Ao dinheiro economizado em oito meses, ela adicionou R$              
30,00, emprestado pelo seu irmão, para completar o valor de R$ 670,00, que é quanto custa                
sua tão desejada boneca. Com base no exposto, qual é o valor da mesada de Ludmila? 
a) R$ 80,00 
b) R$ 107,50 
c) R$ 160,00 
d) R$ 175,00 
 
4 (Ano: 2018/Banca: CS-UFG) Um professor faz uma avaliação on-line com os seus alunos              
por meio de questões objetivas. Cada vez que o aluno acerta uma questão, ele ganha três                
pontos. Por outro lado, cada vez que erra uma questão, ele perde um ponto. Em uma                
avaliação com 100 questões, um aluno obteve 192 pontos. Nesse caso, o número de              
questões que esse aluno acertou foi: 
a) 27 
b) 32 
c) 68 
d) 73 
 
5 (Ano: 2018/Banca: CKM Serviços) Ao decidir comprar um celular, Júlia pesquisou o preço              
de um mesmo modelo em duas lojas. Na primeira loja, a condição oferecida para a compra                
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foi: uma entrada de R$ 300,00 e o restante do valor dividido em 3 parcelas mensais. A                 
primeira destas parcelas seria de R$ 50,00, e sobre a segunda e a terceira incidiriam juros                
simples de 5% ao mês, aplicados diretamente sobre a parcela paga no mês imediatamente              
anterior a cada pagamento. Já na segunda loja, a entrada seria de R$ 350,00, e o restante                 
dividido em três parcelas fixas de R$ 40,00. Assim, considerando o custo total do celular em                
cada loja, em qual delas Júlia pagará o menor valor pelo produto e qual é esse valor? 
a) Na primeira loja, onde o celular totalizará R$ 453,50. 
b) Na primeira loja, onde o celular totalizará R$ 460,25.  
c) Na primeira loja, onde o celular totalizará R$ 457,63. 
d) Na segunda loja, onde o celular totalizará R$ 470,00. 
e) Na segunda loja, onde o celular totalizará R$ 450,00.  
 
6 (Ano: 2018/Banca: CKM Serviçosr) Em seu testamento, uma mulher decide dividir seu             
patrimônio entre seus quatro filhos. Tal divisão foi feita da seguinte forma: 
• João receberá 1/5; 
• Camila receberá 15%; 
• Ana receberá R$ 16.000,00; 
• Carlos receberá 25%. 
 
A fração que representa a parte do patrimônio recebida por Ana é: 
a) 2/4. 
b) 3/5. 
c) 2/5. 
d) 1/4. 
e) 3/4. 
 
7 (Ano: 2018/Banca: CKM Serviçosr) Metade de um número é igual a um quarto deste               
mesmo número somado à fração 3/2. Que número é este? 
a) 3. 
b) 5.  
c) 4. 
d) 7. 
e) 6. 
 
8 (Ano: 2018/Banca: CKM Serviços) Ao realizar uma reforma em seu banheiro, Laura             
decidiu instalar pastilhas de vidro para revestimento em apenas uma das paredes. A parede              
escolhida tem 3 metros de altura e 1,50 metros de largura. Nessa parede, há uma única                
janela de 50 centímetros de altura por 60 centímetros de largura, e que será mantida na                
reforma. Considerando que Laura escolheu pastilhas quadradas com arestas iguais a 30            
centímetros, e supondo que nenhuma das peças sofra qualquer tipo de dano ou             
desperdício, a quantidade mínima de caixas de pastilhas de vidro que Laura precisa             
comprar, sabendo que cada caixa contém 10 peças, é de: 
a) 4 caixas. 
b) 3 caixas. 
c) 6 caixas. 
d) 5 caixas. 
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e) 7 caixas. 
 
9 (Ano: 2018/Banca: FGV) Torcedores fanáticos do Barcelona foram a Ariquemes para            
torcer pelo seu time na final do campeonato rondoniense de 2017 e, para isso, alugaram               
vários ônibus. Os torcedores eram 390 e cada ônibus tinha 46 lugares. O número mínimo               
de ônibus que precisaram ser alugados para transportar todos os torcedores é 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 10.  
 
10 (Ano: 2018/Banca: FGV) Para um passeio de barco no rio Madeira, há bilhetes com               
preços diferenciados para adultos e crianças. Uma família com 2 adultos e 3 crianças pagou               
124 reais pelo passeio, e outra família, com 3 adultos e 5 crianças, pagou 195 reais pelo                 
mesmo passeio. Assinale a opção que indica o preço, em reais, do bilhete de uma criança. 
a) 16. 
b) 18. 
c) 20. 
d) 22. 
e) 24. 
 
 
 
Gabarito 
1.d 
2.a 
3.c 
4.d 
5.c 
6.c 
7.e 
8.d 
9.d 
10.b 
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