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1. Um grupo de pessoas participou da fase final de um 
concurso, sendo que, nesse grupo, o número de 
mulheres era igual a 3/5 do número de homens. Sabe-se 
que, concluída a fase final, apenas 1/5 do número de 
homens e 1/3 do número mulheres foram aprovados, 
num total de 8 pessoas. O número de mulheres no 
grupo que iniciou a participação na fase final desse 
concurso era igual a 
(A) 12. 
(B) 15. 
(C) 9. 
(D) 18. 
(E) 21. 
Resolução: https://youtu.be/Vts_BNL-3dE 
 
2. Certa empresa produz diariamente quantidades 
iguais do produto P. Se essa empresa usar três medidas 
iguais do componente A em cada unidade do produto 
final P, serão necessárias 480 dessas medidas para 
suprir a produção de P durante 2 dias. Se passar a usar 
2,5 medidas de A em cada unidade de P, o número de 
medidas de A necessário para suprir a produção de P, 
durante 5 dias, será igual a 
(A) 980. 
(B) 1 140. 
(C) 1 050. 
(D) 1 000. 
(E) 1 220. 
Resolução: https://youtu.be/J2ZK1Ci_Cps 
 
3. Para efeito decorativo, um arquiteto dividiu o piso de 
um salão quadrado em 8 regiões com o formato de 
trapézios retângulos congruentes (T), e 4 regiões 
quadradas congruentes (Q), conforme mostra a figura: 

 
Se a área de cada região com a forma de trapézio 
retângulo é igual a 24 m², então a área total desse piso 
é, em m², igual a 
(A) 196. 
(B) 324. 
(C) 256. 
(D) 225. 
(E) 400. 
Resolução: https://youtu.be/tMv3pgicPcY 
 
4. Norberto tomou dois empréstimos, que foram pagos 
após 2 meses com o acréscimo de juro simples. No 
primeiro, de certo valor, a taxa de juros foi de 1% ao 
mês. No segundo, de valor R$ 1.600,00 maior que o do 
primeiro, a taxa de juros foi de 1,5% ao mês. Sabendo 
que a soma dos juros pagos nos dois empréstimos foi 
igual a R$ 128,00, é correto afirmar que a soma dos 
valores desses dois empréstimos é igual a  

(A) R$ 4.600,00. 
(B) R$ 4.800,00. 
(C) R$ 3.600,00. 
(D) R$ 4.000,00. 
(E) R$ 3.200,00. 
Resolução: https://youtu.be/Su9AnJE8NZY 
 
5. Em uma folha quadrada ABCD, foi desenhado um 
quadrado Z, de área igual a 169 cm², conforme mostra a 
figura: 

 
Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da 
folha ABCD, em centímetros, é igual a 
(A) 68. 
(B) 60. 
(C) 64. 
(D) 56. 
(E) 72. 
Resolução: https://youtu.be/e6M7CZVZrAo 
 
6. Considere um reservatório com o formato de um 
paralelepípedo reto retângulo, com 2 m de 
comprimento e 1,5 m de largura, inicialmente vazio. A 
válvula de entrada de água no reservatório foi aberta 
por certo período, e, assim, a altura do nível da água no 
reservatório atingiu 50 cm, preenchendo 40% da sua 
capacidade total. Desse modo, é correto afirmar que a 
medida da altura desse reservatório, em metros, é igual 
a 
(A) 1,50. 
(B) 1,35. 
(C) 1,75. 
(D) 1,65. 
(E) 1,25. 
Resolução: https://youtu.be/FIeTXmK5ZQ0 
 
7. "A Câmara dos Deputados aprovou ontem a Medida 
Provisória no 647, que permite ao governo elevar para 
até 27,5% o limite de etanol anidro misturado à gasolina 
vendida nos postos de combustível. Hoje, esse teto é de 
25%." (O Estado de S.Paulo, 07.08.2014) 
Suponha que dois tanques, A e B, contenham 
quantidades iguais, em litros, de um combustível 
formado pela mistura de gasolina e de álcool anidro, 
sendo 25% o teor de álcool na mistura do tanque A e 
27,5%, o teor de álcool na mistura do tanque B. Nessas 
condições, é correto afirmar que a quantidade de álcool 
no tanque B supera a quantidade de álcool no tanque 
A em  
(A) 10% 
(B) 5% 
(C) 7,5% 
(D) 2,5% 
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(E) 8% 
Resolução: https://youtu.be/LOAzymfHZ30 
 
8. Um feirante compra mangas ao preço de R$ 0,80 
para cada duas unidades. Certo dia, ele vendeu 120 
mangas ao preço de R$ 6,60 para cada 6 unidades e n 
mangas ao preço de R$ 4,50 para cada 5 unidades. Se, 
nesse dia, o lucro obtido com a venda das mangas foi 
igual a R$ 224,00, então o número total de mangas que 
o feirante vendeu, nesse dia, foi  
(A) 320. 
(B) 420. 
(C) 280. 
(D) 400. 
(E) 480. 
Resolução: https://youtu.be/Q4cceOcWZ3A 
 
9. Certa competição tem 6 etapas eliminatórias. Sabe-
se que a média aritmética do número de pessoas que 
participaram da primeira e da segunda etapa é igual ao 
quádruplo da média aritmética do número de pessoas 
que participaram de cada uma das quatro etapas 
seguintes. Desse modo, a razão entre o número de 
pessoas que participaram da primeira e da segunda 
etapa e o número total de pessoas que participaram 
dessa competição é de  
(A) 2/3 
(B) 3/4 
(C) 1/2 
(D) 1/3 
(E) 1/4 
Resolução: https://youtu.be/CFUIN94rQdo 
 
10. Observe a sequência de figuras feitas em uma malha 
quadriculada, sendo cada figura composta por 
quadradinhos brancos e pretos. De acordo com a lei de 
formação dessa sequência, o número de quadradinhos 
brancos na figura 18 será igual a  

 
 (A) 98. 
(B) 93. 
(C) 103. 
(D) 108. 
(E) 113. 
Resolução: https://youtu.be/nzXr-FpcCW0 
 
11. Em uma cidade do “velho-oeste” americano, do total 
de pessoas que iam a julgamento, 90% eram 
condenadas e 10% eram absolvidas. Das pessoas 
condenadas, 80% eram realmente culpadas e 20% eram 
inocentes. Das pessoas absolvidas, 90% eram realmente 
inocentes e 10% eram culpadas. Sorteando ao acaso 
uma das pessoas que foi a julgamento nessa cidade, a 
probabilidade de que ela fosse inocente é:  
(A) 18%;  
(B) 20%;  
(C) 24%;  
(D) 25%;  

(E) 27%. 
 
 
12. No último Natal, do total da população carcerária de 
certa unidade prisional, 1/5 teve o indulto natalino para 
sair temporariamente. Desses que saíram, 15% não 
retornaram à unidade, o que corresponde a 24 homens. 
Pode-se dizer que o total da população carcerária 
dessaunidade é 
(A) 600. 
(B) 800. 
(C) 540. 
(D) 480. 
(E) 640. 
Resolução: https://youtu.be/XECWgSORvCM 
 
13. Num vestibulinho para curso técnico, em 2014, 2 
625 candidatos inscreveram-se para um determinado 
curso, apontando para um crescimento de 5% em 
relação ao número de inscritos no ano anterior para o 
mesmo curso e na mesma instituição. Portanto, em 
2013, o número de candidatos inscritos para o 
vestibulinho desse curso técnico havia sido 
(A) 2 600. 
(B) 2 521. 
(C) 2 450. 
(D) 2 500. 
(E) 2 475. 
Resolução: https://youtu.be/W_6cOcXENDI 
 
14. Dentre as sugestões dadas pela Sabesp para evitar 
desperdício de água, dada a estiagem ocorrida nesse 
ano de 2014, está a de diminuir o tempo de banho. Um 
banho de 15 minutos consome 135 litros de água. 
Supondo-se que a água gasta é proporcional ao tempo 
do banho, e uma pessoa que antes tomava um único 
banho por dia de 15 minutos, passa a tomar agora 
apenas um banho de 5 minutos por dia. A economia de 
água feita por essa pessoa em 30 dias, em litros, será de 
(A) 9 000. 
(B) 27 000. 
(C) 2 700. 
(D) 450. 
(E) 900. 
Resolução: https://youtu.be/4z3oIs2TpXQ 
 
15. Elisângela recebeu R$ 6.000,00 referentes a uma 
indenização. Reservou R$ 1.200,00 desse valor para 
pagar seu advogado e o restante investiu a juros 
simples, à taxa de 2,5% ao mês. Para resgatar o valor 
integral recebido na indenização, ela deverá esperar, em 
meses, 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 8. 
(D) 6. 
(E) 12. 
Resolução: https://youtu.be/Z7ucxPDuqvI 
 
16. Certo concurso público ofereceu 270 vagas no edital. 
Após as provas e a classificação dos candidatos, foram 
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preenchidas, no primeiro mês, 1/3 das vagas existentes. 
No segundo mês, mesmo mantido o preenchimento das 
vagas anteriores, foram convocados mais 2/3 dos 
classificados restantes. E, no terceiro e último mês, 
também mantida a ocupação de todas as vagas 
anteriormente preenchidas, foram chamados os últimos 
classificados, não restando mais vagas remanescentes 
após a entrada em exercício de todos os convocados. 
Nesse caso, o número 
de classificados chamados no terceiro mês foi 
(A) 90. 
(B) 80. 
(C) 30. 
(D) 120. 
(E) 60. 
Resolução: https://youtu.be/vEmxGAdqo3M 
 
17. Comprei um bolo redondo e dividi em 10 partes 
iguais e de mesmo peso. Em seguida reservei uma 
dessas fatias para o café da manhã. Pesei o restante do 
bolo e o resultado foi 1 080 gramas. Dado que paguei 
R$ 24,00 pelo bolo inteiro, o quilo desse bolo custou 
(A) R$ 20,00. 
(B) R$ 16,00. 
(C) R$ 18,00. 
(D) R$ 15,00. 
(E) R$ 12,00. 
Resolução: https://youtu.be/kXcYN0edRHs 
 
18. A drogaria M vende um medicamento em uma oferta 
tipo “leve 3, pague 2”, sendo o produto vendido em 
caixas iguais e com a mesma quantidade. Outra 
drogaria, P, vende esse mesmo medicamento, na 
mesma dosagem, com 45% de desconto por caixa. Se 
uma caixa do medicamento custa, sem desconto, R$ 
100,00 em ambas as drogarias, é mais vantajoso, 
calculando-se o preço aproximado por caixa, comprar 3 
caixas, pagando, por caixa, 
(A) R$ 66,70 na drogaria M. 
(B) R$ 75,00 na drogaria M. 
(C) R$ 78,00 na drogaria M. 
(D) R$ 55,00 na drogaria P. 
(E) R$ 45,00 na drogaria P. 
Resolução: https://youtu.be/_swAkkUvfp0 
 
19. Os dois terrenos representados pelos retângulos têm 
perímetros iguais e as medidas de seus lados estão 
apresentadas em metros: 

 
Pode-se concluir que o perímetro de cada um desses 
terrenos mede, em metros, 
(A) 420. 
(B) 240. 
(C) 400. 
(D) 200. 
(E) 280. 

Resolução: https://youtu.be/NBzlQMxfQOk 
 
20. Um terreno foi dividido em 4 lotes, com o 
objetivo de se realizar uma construção no lote 1, de fazer 
um jardim nos lotes 2 e 3 e, no lote 4, fazer um espaço 
de estudo e biblioteca. O lote 1 tem o formato de um 
triângulo retângulo e os lotes 2, 3 e 4 são quadrados. O 
lote 2 tem uma área de 40 000 m2 e o lote 3 tem 62 500 
m2 de área. 
 

 
De acordo com os dados, o lado do lote 4 mede, em 
metros, 
(A) 225. 
(B) 1 000. 
(C) 105. 
(D) 125. 
(E) 150. 
Resolução: https://youtu.be/AABH5oHHaww 
 
21. Foram manipulados 25 mL de uma vitamina que 
deverá ser administrada diariamente a uma pessoa, na 
dose de 5 gotas/dia. Considerando-se o mês como 30 
dias, e que cada gota tem aproximadamente 0,05 mL, 
com essa quantidade, essa pessoa poderá fazer uso da 
vitaminapor, aproximadamente,  
(A) 3 meses e 10 dias. 
(B) 3 meses. 
(C) 3 meses e 05 dias. 
(D) 2 meses e 10 dias. 
(E) 2 meses e 2 dias. 
Resolução: https://youtu.be/NpZAvUlJObI 
 
22. Dois reservatórios de água têm a mesma capacidade. 
O primeiro tem a forma de um cubo, cujas arestas 
internas medem 2,0 metros, e o segundo tem a forma 
de um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões 
internas, em metros, são: 4,0 de comprimento; 2,0 de 
largura e x de altura. A medida x, em metros, é 
(A) 1,50. 
(B) 2,50. 
(C) 1,00. 
(D) 1,25. 
(E) 0,75. 
Resolução: https://youtu.be/ygrAricnPG0 
 
23. Uma empresa vendia um sabonete líquido tipo A em 
embalagem de 500 mL por R$ 10,00. Passou a vender 
esse sabonete líquido tipo A em embalagens de 400 mL 
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por R$ 7,20. Considerando-se apenas as alterações de 
quantidade e de preço, houve, no preço da nova 
embalagem, de 400 mL,  
(A) uma redução de 20% 
(B) uma redução de 10% 
(C) uma redução de 5% 
(D) um aumento de 10% 
(E) um aumento de 20% 
Resolução: https://youtu.be/rl1G7hZpF_w 
 
24. Na figura a seguir, os pontos A, B e C formam um 
triângulo e os pontos A, B e D estão alinhados. Desse 
modo, a medida do ângulo x é 

 
(A) 60º 
(B) 45º 
(C) 55º 
(D) 40º 
(E) 50º 
Resolução: https://youtu.be/ht4Cl9ua9Ts 
 
25. Duas pessoas, mãe e filha, fizeram uma poupança 
para uma pequena reforma de sua residência, num total 
de R$ 9.300,00. A razão entre os valores poupados pela 
mãe e pela filha, nessa ordem, foi de 1 para 2. Desse 
modo, pode-se concluir que o valor total poupado pela 
filha foi 
(A) R$ 5.200,00. 
(B) R$ 2.170,00. 
(C) R$ 3.100,00. 
(D) R$ 4.100,00. 
(E) R$ 6.200,00. 
Resolução: https://youtu.be/OJ8GBCEyaL8 
 
26. Num grupo de 10 funcionários de uma empresa foi 
feito um levantamento de suas alturas, que aparecem na 
tabela: 

 
 
Sabe-se que a média aritmética das alturas de todos eles 
é 1,80 m e que a altura y tem 0,10 m a mais que a altura 
x. Assim, a altura x mencionada na tabela é 
(A) 1,82. 
(B) 1,88. 
(C) 1,90. 
(D) 1,80. 

(E) 1,85. 
Resolução: https://youtu.be/S9ptzeT_yZg 
 
27. Em uma cidade do “velho-oeste” americano, do total 
de pessoas que iam a julgamento, 90% eram 
condenadas e 10% eram absolvidas. Das pessoas 
condenadas, 80% eram realmente culpadas e 20% eram 
inocentes. Das pessoas absolvidas, 90% eram realmente 
inocentes e 10% eram culpadas. Sorteando ao acaso 
uma das pessoas que foi a julgamento nessa cidade, a 
probabilidade de que ela fosse inocente é:  
(A) 18%;  
(B) 20%;  
(C) 24%;  
(D) 25%;  
(E) 27%. 
Resolução: https://youtu.be/BYos08X48f8 
 
28. Júlia comprou vários litros de leite para dividir 
igualmente entre as crianças de uma creche. Se ela 
colocar 400 mL em cada copo, ficarão faltando 200 mL 
no último copo, e se ela colocar 380 mL em cada copo 
restarão 260 mL de leite. O número de litros de leite 
comprados por Júlia foi: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 10 
Resolução: https://youtu.be/BgA-FoQgk18 

29. Observe a sequência de quadrados com os 
respectivos números em seus vértices. 
 

 
 
Para cada quadrado, calculando a soma dos produtos 
dos números de dois vértices não consecutivos, obtém-
se uma sucessão de números que obedecem a uma lei de 
formação. Nessas condições, x é igual a: 
a. 8 
b. 7 
c. 6 
d. 5 
e. 4 
Resolução: https://youtu.be/FBbOy38NRwA 
 
30. O Sr. Corifeu, dono de um pequeno mercado, 
gastou x reais na compra de um lote com n unidades de 
certo produto, e quer vender cada unidade com um 
acréscimo de 75% no preço unitário de custo. Nessas 
condições, o valor total arrecadado com a venda de 80% 
desse lote será corretamente expresso por 

(A) 𝑥 + 0,8𝑛 (
𝑥

𝑛
) 

(B) (
𝑥

𝑛
) . 1,75 

(C) 1,75n.0,8 
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(D) 1,4x 
(E) 1,75x 
Resolução: https://youtu.be/6D3Yo_LNGyY 
 
31. Quatro ciclistas, A, B, C e D, iniciaram seu 
treinamento partindo simultaneamente de um mesmo 
ponto de certa pista. Com ritmos individuais 
constantes, A, B, C e D completam cada volta nessa 
pista em 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos e 6 minutos, 
respectivamente. Quando os quatro passaram 
simultaneamente pelo ponto de partida pela primeira 
vez após a largada, a soma do número de voltas 
completas dadas pelos dois ciclistas mais rápidos era 
igual a 
(A) 25. 
(B) 30. 
(C) 35. 
(D) 40. 
(E) 45. 
Resolução: https://youtu.be/eVYI5fn82Co 
 
32. A figura mostra uma gravura retangular, de lados 
iguais a 20 cm e 30 cm, posicionada de forma 
centralizada em uma folha também retangular, de área 
igual a 1 200 cm², de modo que, na folha, restassem 
margens (superior, inferior e laterais) de largura 
constante. 

 
A equação que permite calcular corretamente a medida 
da largura da margem, indicada por x na figura, é 
(A) x² + 25x – 150 = 0 
(B) x² + 25x  + 150 = 0 
(C) x² – 25x  + 150 = 0 
(D) x² + 50x – 300 = 0 
(E) x² – 50x  + 300 = 0 
Resolução: https://youtu.be/gDumSGgrARo 
 
33. Ubaldo emprestou certo valor, em reais, para Vitor e 
disse: Vou cobrar juros simples de 9,6% ao ano, e você 
me paga quando puder. Após 8 meses da data do 
empréstimo, Vitor devolveu para Ubaldo a quantia 
inicialmente emprestada com o acréscimo de R$ 
320,00, correspondentes aos juros devidos. Desse 
modo, pode-se concluir corretamente que o valor 
emprestado foi 
(A) R$ 5.180,00. 
(B) R$ 5.000,00. 
(C) R$ 4.860,00. 
(D) R$ 4.680,00. 
(E) R$ 4.000,00. 
Resolução: https://youtu.be/d5wowyGOFPs 
 
34. Aderbal e Breno viajaram juntos a trabalho. Eles 
foram com um carro da empresa e se revezaram na 
direção. Na primeira parte da viagem, Aderbal e Breno 

dirigiram por distâncias iguais a 1/6 e 1/3 do percurso 
total, respectivamente, e fizeram uma parada para 
descanso. A viagem foi retomada com Aderbal na 
direção, que percorreu mais 1/6 do percurso total. Em 
seguida, Breno assumiu a direção, percorreu 2/3 da 
distância restante e passou a direção para Aderbal, que 
concluiu a viagem. Do percurso total dessa viagem, a 
distância percorrida com Breno na direção corresponde 
a 
(A) 2/3 
(B) 5/8 
(C) 3/5 
(D) 5/9 
(E) ½ 
Resolução: https://youtu.be/Qr5XLFkFXZw 
 
35. Uma máquina imprimiu rótulos em um lote de certo 
produto em 18 dias, trabalhando durante 4 horas por 
dia, com uma velocidade média de 50 rótulos por 
minuto. Se essa mesma máquina tivesse sido regulada 
para operar com uma velocidade média de 60 rótulos 
por minuto, e tivesse trabalhado durante 6 horas 
diárias, esse mesmo lote de produtos poderia ter sido 
totalmente rotulado em um número de dias igual a 
(A) 13. 
(B) 12. 
(C) 10. 
(D) 9. 
(E) 8. 
Resolução: https://youtu.be/YGOrwd2axZg 
 
36. Perez e Ramirez compraram, em sociedade, o 
terreno T, por R$ 80.000,00, e o terreno T1, por R$ 
120.000,00, que foram pagos à vista. Perez participou 
com quantias iguais nas duas compras, enquanto 
Ramirez participou com certa quantia na compra do 
terreno T e o dobro dessa quantia na compra do terreno 
T1. O valor total desembolsado por Ramirez na compra 
desses dois terrenos representou, do valor total pago 
por ambos, 
(A) 75% 
(B) 70% 
(C) 68% 
(D) 64% 
(E) 60% 
Resolução: https://youtu.be/X2ixNSZOJck 
 
37. Para uma experiência em um laboratório, Saulo usou 
um recipiente A, de formato cúbico e volume igual a 64 
cm³, e um recipiente B, com a forma de um prisma reto 
de base quadrada, de volume igual a 252 cm³, e cuja 
medida da altura é igual a 7/4 da medida da aresta do 
recipiente A. 
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Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a 
área da base do recipiente A e a área da base do 
recipiente B, nessa ordem, é 
(A) 4:9 
(B) 5:9 
(C) 4:7 
(D) 3:5 
(E) 2:3 
Resolução: https://youtu.be/D4P9ZlBr0g8 
 
38.O ganho mensal líquido de Túlio, que é vendedor, é 
composto por um valor fixo de R$ 2.000,00, mais uma 
comissão de 5% sobre o valor total das vendas que 
efetuar no mês. Sabe-se que o valor total das vendas 
efetuadas por Túlio em dezembro foi 50% maior que o 
de novembro, e que o ganho mensal (fixo mais 
comissão) recebido por ele em dezembro foi igual a R$ 
8.000,00. Desse modo, pode-se afirmar corretamente 
que o valor total das vendas de Túlio em novembro foi 
igual a 
(A) R$ 70.000,00. 
(B) R$ 80.000,00. 
(C) R$ 100.000,00. 
(D) R$ 110.000,00. 
(E) R$ 120.000,00. 
Resolução: https://youtu.be/uOLEG5hcBdc 
 
39. Xavier quer fazer uma horta orgânica em seu 
quintal. Para tanto, ele dispõe de uma região de formato 
retangular, cuja medida do comprimento é 2 metros 
maior que a medida da largura. Sabendo-se que o 
perímetro dessa região tem 3 metros a mais que o triplo 
da medida do comprimento, é correto afirmar que a 
área disponível para a implantação dessa horta é, em 
m², igual a 
(A) 30. 
(B) 35. 
(C) 40. 
(D) 45. 
(E) 50. 
Resolução: https://youtu.be/T1lEcx4qewY 
 
40. Sabe-se que a soma das medidas das bases 
menor (b) e maior (B) do trapézio isósceles PQRS é 
igual a 48 cm e que a razão entre as medidas das bases é 
1/3, nessa mesma ordem. 

 
Sabendo-se que o perímetro desse trapézio mede 78 cm, 
é correto afirmar que, na figura, a medida indicada por 
h 
é, em centímetros, igual a  
(A) 7. 
(B) 8. 
(C) 9. 
(D) 10. 
(E) 12. 
Resolução: https://youtu.be/eX2DZZu5LQg 
 
41. Na figura, ABCD é um quadrado, e CBE é um 
triângulo equilátero. 

 
Sabendo-se que BD é uma diagonal do quadrado ABCD, 
é correto afirmar que a soma das medidas, em graus, 
dos ângulos α e β é igual a  
(A) 100º 
(B) 105º 
(C) 110º 
(D) 120º 
(E) 135º 
Resolução: https://youtu.be/1y8Fcn1xd3I 
 
42. Uma casa de lanches usa um copo-medida 
(totalmente cheio) para preparar uma jarra de certo 
refresco, que é feito com a mistura de 16 copos do suco 
A e 4 copos do suco B. Sabe-se que o custo de cada copo 
do suco B é o dobro do custo de cada copo do suco A e 
que o custo de cada copo dessa mistura (refresco) é 
igual a R$ 3,90. Nessas condições, pode-se concluir 
corretamente que o custo de cada copo-medida do suco 
A é igual a 
(A) R$ 2,70. 
(B) R$ 2,75. 
(C) R$ 2,90. 
(D) R$ 3,00. 
(E) R$ 3,25. 
Resolução: https://youtu.be/hhLxqUMpDrQ 
 
43. O gráfico mostra os resultados líquidos (lucro ou 
prejuízo) trimestrais de três linhas de produtos, A, B e 
C, de certa empresa, em 2013.  
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Considerando-se as três linhas de produtos, é correto 
afirmar, de acordo com os dados do gráfico, que a 
média aritmética 
dos resultados trimestrais dessa empresa corresponde a 
um lucro trimestral aproximado, em milhões de reais, 
de 
(A) 15,1. 
(B) 9,9. 
(C) 7,8. 
(D) 7,1. 
(E) 5,1. 
Resolução: https://youtu.be/ojwabbNcQ6I 
 
44. Na pilha de blocos, com o formato de uma pirâmide, 
o número de cada bloco é igual à soma dos números dos 
dois blocos posicionados imediatamente abaixo do 
mesmo. Por exemplo, o número do bloco do topo, 43, é 
igual à soma dos números dos dois blocos, 24 e 19, que 
estão posicionados imediatamente abaixo dele. 

 
De acordo com esse padrão, o número que substitui 
corretamente o ponto de interrogação na figura é 
(A) 3. 
(B) 6. 
(C) 8. 
(D) 9. 
(E) 11. 
Resolução: https://youtu.be/-gOhqvEOXbA 
 
45. O hall de um edifício comercial possui três 
elevadores que servem andares diferentes. Entre sair do 
hall, atender aos andares predeterminados e voltar ao 
hall para reiniciar as viagens, cada um desses 
elevadores, em situações normais, demora 4 minutos, 
10 minutos e 12 minutos, respectivamente. Em um dia 
em que os elevadores operaram normalmente, esses 
elevadores encontravam-se no hall às 9h12min. O 
próximo horário em que os três elevadores estiveram, 
ao mesmo tempo, no hall, foi às 
(A) 9h38min. 

(B) 9h44min. 
(C) 9h50min. 
(D) 10h06min. 
(E) 10h12min. 
Resolução: https://youtu.be/AZoSzI81Gx4 
 
46. Uma doçaria produz bolos de três tamanhos. O bolo 
mais produzido é o médio, que representa 40% dos 
bolos fabricados no mês. São produzidos 110 bolos 
grandes por mês, e o número de bolos pequenos 
produzidos é 10 a menos do que o número de bolos 
médios. No total, essa doçaria produz, por mês, um 
número de bolos igual a 
(A) 400. 
(B) 500. 
(C) 600. 
(D) 700. 
(E) 800. 
Resolução: https://youtu.be/7g8SmAK9RtE 
 
47. O produto do número de irmãos pelo número de 
irmãs em uma família é igual a 24. Se a diferença entre 
o número de irmãos e irmãs é igual a 5, o número de 
irmãos mais irmãs dessa família é igual a 
(A) 8. 
(B) 9. 
(C) 10. 
(D) 11. 
(E) 12. 
Resolução: https://youtu.be/Kc_McjG04ns 
 
48. Na figura, os pontos P e Q pertencem, 
respectivamente, aos lados BC e CD do quadrilátero 
ABCD. 

 
A soma dos ângulos internos do triângulo APQ é 180º, 
que é o valor da soma dos ângulos internos de qualquer 
triângulo. O valor de a + b + c + d + e + f é igual a 
(A) 270º. 
(B) 300º. 
(C) 330º. 
(D) 360º. 
(E) 390º. 
Resolução: https://youtu.be/xLqOMkjmP3Y 
 
49. Três amigos que fazem aniversário no mesmo dia 
fizeram uma comemoração especial, pois a soma de 
suas idades passou a ser 100 anos. O mais velho tem 12 
anos a mais do que o mais novo, e a diferença entre as 
idades dos dois amigos mais novos é de apenas 1 ano. A 
diferença, em anos, entre os dois amigos mais velhos, é 
(A) 9. 
(B) 10. 
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(C) 11. 
(D) 12. 
(E) 13. 
Resolução: https://youtu.be/3_VPyYcNsSA 
 
50.Para completar uma coleção de revistas antigas, 
Daniel precisou procurar, por cinco anos, em sebos da 
cidade. No primeiro ano, ele conseguiu o triplo de 
revistas conseguidas no segundo ano. No terceiro ano, 
ele conseguiu 77 revistas, e no quarto ano, a metade do 
que conseguiu no primeiro ano. O total das revistas 
dessa coleção é cinco vezes maior do que o total 
conseguido no quarto ano. Sabendo-se que no último 
ano Daniel conseguiu os 43 últimos exemplares, o 
número de exemplares conseguidos no segundo ano é 
um número múltiplo de 
(A) 14. 
(B) 15. 
(C) 16. 
(D) 17. 
(E) 18. 
Resolução: https://youtu.be/dSMKv6f1D_I 
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