
 

 

 

(QUESTÃO 01) Uma resma é um conjunto de quinhentas folhas de papel. Tenho 105 resmas. 
Quantas folhas possuo? 
 
a) 52500 
b) 5200 
c )520000 
d) 500000 
e) 50000 
 
(QUESTÃO 02) Um painel luminoso mostra figuras em movimento. Para conseguir esse efeito, o 
painel tem 65 linhas com 152 lâmpadas em cada linha e 12 linhas com 108 lâmpadas em cada 
linha. Quantas são as lâmpadas desse painel? 
 
a) 11 176 
b) 12 389 
c) 12 186 
d) 13 490 
e) 21 579 
 
(QUESTÃO 03)  Somando-se os resultados de 6036: 12 e 108 x 107 obtêm-se: 
a) 2 429 
b) 10 603 
c) 11 556 
d) 11 609 
e) 12 059 
 
(QUESTÃO 04) Calcule o VN (Valor Numérico) das expressões abaixo: 
 
a)16+[10-(18:3+2)+5]  

b)25-[12-(3x2+1)]  

c)90-[25+(5x2-1)+3]  

d)45+[(8x5-10:2)+(18:6-2)]  

e) 50-2x{7+8:2-[9-3x(5-4)]}  

f)100-3x{5+8:2-[3x(7-6)]}  

g) 82-8x7:(4-1x3) =  

h) 25-[10-(2x3+1)] = 

 i) 70-[12+(5x2-1)+6] =  

j) 8:2+[15-(4x2+1)] =  

k) 9+[4+2x(6-4)+(2+5)]-8 =  



l) 50+{10-2x[(6+4:2)-(10-3)]} =  

m)180:{10+2x[20-45:(13-2x5)]}  

 

(QUESTÃO 05) Se A = √𝟔𝟒  - √𝟒  +  √𝟏𝟎𝟎 e B = [(8 + √𝟐𝟓 ) - (34 - 80) ] : 22 , qual é o valor de                

A - B? 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 
e) 13 

(QUESTÃO 06) Para gastar 150 quilocalorias, você deve nadar por 20 minutos. Para perder 375 
quilocalorias, por quanto tempo deverá praticar natação? 
 
a) 30 minutos 
b) 45 minutos 
c) 35 minutos 
d) 50 minutos 
e) 60 minutos 

(QUESTÃO 07) Se eu tivesse 4 480 reais a mais, poderia comprar um automóvel de 14 873 reais 
e ficaria com 1 230 reais . Quanto tenho? 
 
a) 11 623 reais 
b) 5 710reais 
c) 10 393 reais 
d) 15 000 reais 
e) 12 870 reais 

(QUESTÃO 08) Se x = { 30 ÷ [ 2 . (30 ÷ 10)]} + √4  e  x  define as dimensões em cm do 

quadrado abaixo, podemos afirmar que a área e o perímetro da figura  são respectivamente:  

a)28cm² e  49cm 

b)49cm² e 14cm 

c)49cm² .e 28cm² 

d)49cm² e 20cm 

e)49cm² e 28cm  


