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01- Admita que 1/5 da capacidade de água de um garrafão seja igual a 2 litros. A quantidade de 
litros de água que corresponde a 3/4 do total desse garrafão é igual a: 
 

A) 10,0 
B) 8,5 
C) 7,5 
D) 6,0 

 
02- Utilizando apenas os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7 um aluno pode escrever no máximo n 
números distintos com dois algarismos diferentes. O valor de n é: 
 

A) 25 
B) 20 
C) 15 
D) 12 

 
03- A tabela abaixo mostra informações nutricionais de um determinado tipo de alimento. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 20g (1 colher de sopa) Quantidade por porção 

Valor energético - 64 kcal 

Carboidratos - 11 g 

Proteínas - 1,5 g 

Gorduras totais - 1,6 g 

Gorduras saturadas - 1,0 g 

Gorduras trans - 0 

Fibra alimentar - 0 

Sódio - 23 mg 

Cálcio - 54 mg 

Uma pessoa que consumir 0,16 kg desse alimento, estará ingerindo, em gramas, a seguinte 
quantidade de Cálcio:  

A) 5,16 
B) 4,32 
C) 0,516 
D) 0,432 
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04- Admita que a caçamba de um caminhão de mudanças tenha a forma de um paralelepípedo 
retângulo. Se a base desse paralelepípedo tem área 15 m2 e a altura 2 m, o volume, em m3 , 
dessa caçamba é igual a:  

A) 15  
B) 17 
C) 30 
D) 60 

05-Para resolver a expressão (12 × 26 × 38) ÷ 2, um aluno dividiu todos os fatores por 2 e em 
seguida multiplicou os três resultados encontrados. A diferença entre o resultado correto e o 
resultado obtido pelo aluno é igual a:  

A) 4.446 
B) 4.342 
C) 3.878 
D) 3.684 

06- Em uma aula de Ciências, um professor afirmou aos seus alunos que no Brasil cerca de 
40% da água tratada é desperdiçada. Esse percentual corresponde à seguinte fração:  

A) 3/8 
B) 3/4 
C) 2/5 
D) 2/3 

07- Joana ampliou uma foto triplicando suas dimensões. 

Em relação ao perímetro e à área da foto inicial, o perímetro e a área da foto ampliada ficaram 
multiplicados, respectivamente, por:  

A) 9 e 9. 
B) 9 e 6. 
C) 8 e 3. 
D) 3 e 9. 
E) 3 e 3. 

GABARITO: 

1-C, 2-B, 3-D, 4-C, 5-A, 06-C, 07-D 
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