
Revisão 1 

1- Como faria uma viagem com a turma de escola, Junior guardou boa parte de 

sua mesada. Durante o passeio, gastou um terço do total do dinheiro que tinha 

com seu almoço e a metade do que sobrou com uma lembrancinha para sua 

mãe. Os R$ 15,00 que sobraram, ele levou para casa. Deste modo, podemos 

afirmar que o total de dinheiro que Junior levou para a voagem foi: 

 

 

 

 

a) R$ 60,00             b) R$ 50,00             c) R$ 45,00        d )R$ 30,00            e) R$ 35,00 

 

2- No restaurante Coma Bem, o número de pratos é inferior a 300. Alceu, o 

garçom, estando desocupado resolveu organizar os pratos em grupos e notou 

que, se agrupar os pratos de 3 em 3 ou de 5 em 5 ou de 6 em 6 ou de 7 em 7, 

não sobrariam pratos, mas se organizar de 8 em 8 sobrarão 2 pratos. Quantos 

pratos o restaurante possui? 

 

 

 

 

a) 290                 b) 265                 c) 240                 d) 210                  e) 199 

 

3- Entrei no mercado e peguei um pacote de salgadinhos no valor de R$ 5,20 e 

uma dúzia de refrigerantes em lata. Dirigi-me ao caixa e entreguei uma nota de 

R$ 50,00 para pagar estes itens, recebendo como troco R$ 29,8-. Qual o preço 

de cada latinha de refrigerante? 

 

 

 

       a)  R$ 1,25          b) R$ 1,35          c) R$ 1,55          d) R$ 1,75            e)R$ 1,85 



4- Em uma pista de atletismo estão treinando dois atletas: o primeiro consegue 

dar uma volta correndo em torno da pista em 1 minuto e 20 segundos, o 

segundo o faz em 1 minuto e 10 segundos. Se eles partirem ao mesmo tempo e 

pararem de correr quando se encontrarem pela primeira vez na linha de 

partida, podemos afirmar que o corredor mais veloz terá dado um número x de 

voltas a mais que o outro corredor.  Nessas condições x vale: 

 

 

 

 

 

a) 56                 b) 40                 c) 25                      d) 10                   e) 1 

 

5- Num armazém há dois lotes de grãos: um com 1152 kg de soja e outro, com 

2100 kg de café. Todo o grão dos dois lotes deve ser acomodado em sacos 

iguais, de modo que cada saco contenha um único tipo de grão e seja a maior 

quantidade possível de sacos. Nessas condições, de quantas unidades o 

número de sacos de café excederá o de soja? 

 

 

a) 109                 b) 79                 c) 48                d) 64                e) 12 

 

6- As medidas das telas dos televisores são feitas segundo a diagonal do retângulo 

ou quadrado que as define. Um aparelho de 32 polegadas teve sua diagonal 

medida com uma régua milimetrada que acusou 80 cm. Assim, quando a tela 

de um televisor de 42 polegadas for medida com a mesma régua, esta acusará: 

 

 

 

 

 

a) 90 cm               b) 95 cm               c) 100 cm                d) 105 cm               e) 110 cm 

 



 

7- Francisco tem uma equipe de pintores em que todos trabalham no mesmo 

ritmo. Para realizar um determinado trabalho em 15 dias, ele utiliza 4 pintores. 

Para realizar esse mesmo trabalho em 10 dias, o número de pintores que ele 

utilizará será igual a : 

 

 

 

 

a) 6                    b) 5                     c) 4                      d) 3                    e) 2 

 

 

8- Após um aumento de 15% no preço da gasolina, um posto passou a vender o 

litro do combustível por R$ 2,599. O preço da gasolina antes do aumento, em 

reais, era aproximadamente: 

 

 

 

 

a) 2,31                 b) 2,26                 c) 2,23                  d) 2,21                  e) 2,18   

 

9- A fatura do consumo mensal de energia elétrica de uma residência foi de R$ 

78,00 sendo que os tributos aí embutidos somam R$ 16,00. A taxa de 

porcentagem desses tributos, calculada sobre o valor líquido correspondente 

exclusivamente á energia consumida, foi de, aproximadamente: 

 

 

 

 

a) 79,5%          b) 74,2%               c) 38,8%               d) 25,8%               e) 20,5% 



 

10- Uma pessoa comprou um produto exposto na vitrine por um valor promocional 

de 20% de desconto sobre o preço P do produto. Como ela pagou em dinheiro, 

teve mais 10% de desconto sobre o valor promocional. Então, essa pessoa 

pagou, sobre o preço P do produto, um valor igual a: 

 

 

 

 

 

 

 

a) 0,28P          b) 0,03P           c) 0,72P            d) 0,3P          e) 0,7P 

 

11- O salário dos professores teve um aumento de 8% e passou a ser de R$ 1674,00 

por mês. O salário, antes do aumento, era de: 

 

 

 

 

a) R$ 1590,00     b) R$ 1550,00       c) R$ 1535,00      d) R$ 1520,00      e) R$ 1510,00 

 

12- Para uma festa foram convidadas 150 pessoas, mas 30% não compareceram e, 

das pessoas que estavam presentes, 20% foram embora antes do final. Em 

relação ao total de pessoas convidadas, as que ficaram até o final da festa 

representam uma porcentagem de : 

 

 

a) 56%               b) 54%                c) 48%                 d) 52%               e) 50% 

 

GABARITO:        1- C          2- D          3- A           4- E            5- B            6- C   

                            7- A           8- B          9- E           10- C         11- B         12- A   


