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COLETÂNEA DE EXERCÍCIOS – FCC 

1- Em um pequeno ramal do Metrô, um trem parte da estação inicial até o destino final e volta à estação 

inicial em exatos 25 minutos. Em outro ramal, parte outro trem da mesma estação inicial, vai até o destino 

final e volta à estação inicial em exatos 35 minutos. Suponha que os dois trens realizem sucessivas viagens, 

sempre com a mesma duração e sem qualquer intervalo de tempo entre uma viagem e a seguinte. Sabendo-se 

que às 8 horas e 10 minutos os dois trens partiram simultaneamente da estação inicial, após às 17 horas deste 

mesmo dia, a primeira vez que esse fato ocorrerá novamente será às: 

 a) 17 horas e 30 minutos  b) 19 horas e 50 minutos  c) 18 horas e 45 minutos d) 19 horas e 15 minutos 

 e) 20 horas e 5 minutos 

2- Uma pesquisa, com 200 pessoas, investigou como eram utilizadas as três linhas: A, B e C do Metrô de 

uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas utilizam a linha A; 94 pessoas utilizam a linha B e 110 pessoas 

utilizam a linha C. Utilizam as linhas A e B um total de 38 pessoas, as linhas A e C um total de 42 pessoas e 

as linhas B e C um total de 60 pessoas; 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. Desta maneira, conclui-

se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C é igual a: 

 a) 50    b) 26    c) 56     d) 10     e) 18 

3- Entre outros, três enfermeiros − Abigail, Benício e Clóvis − foram incumbidos de acompanhar um 

Programa de Vacinação contra o vírus da dengue, a ser executado em uma mesma estação de trens 

metropolitanos da cidade de São Paulo. Sabedor de que, no dia estipulado para a execução do programa, 

pelo menos um desses três enfermeiros não havia comparecido ao local designado, o Coordenador do 

Programa convocou-os a prestar esclarecimentos sobre o assunto, ouvindo deles as seguintes declarações: 

Abigail: Benício faltou e Clóvis faltou. Benício: Clóvis compareceu ou Abigail faltou. Clóvis: Se Benício 

compareceu, então Abigail faltou. Considerando que as três declarações são falsas, é correto afirmar que, 

apenas, 

 a) Abigail faltou      b) Benício faltou      c) Clóvis faltou       d) Abigail e Benício faltaram  

e) Benício e Clóvis faltaram 

4- Suponha que a CPTM mantenha uma farmácia para uso exclusivo de seus funcionários e que, para suprir 

o estoque, foram comprados 85 frascos, cada qual com a mesma quantidade de certo tipo de medicamento. 

Nessa farmácia, todos esses frascos foram vendidos ao longo de um mês, da seguinte forma: 80 unidades ao 

preço total pago pelos 85 que haviam sido comprados e cada um dos 5 frascos restantes ao mesmo preço 

unitário dos outros 80. Nessas condições, em tal mês, o lucro total obtido com as vendas desse medicamento 

foi de: 

 a) 12,5%      b) 12%        c) 8,75%    d) 8%     e) 6,25% 

5- Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco dígitos no qual o quinto dígito é a metade do 

quarto e um quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do primeiro e o dobro do quarto. O 

segundo dígito é três vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto: 

 a) 17942                b) 25742                 c) 65384                      d) 86421           e) 97463 

6- - Uma loja de pneus automotivos anunciou uma promoção em que, ao levar quatro pneus de certo 

modelo, o consumidor paga apenas três. Se cada pneu desse modelo custa R$ 180,00 fora da promoção, 

então o preço efetivo de cada um dos quatro pneus, com a promoção, diminui em: 

 a) R$ 75,00              b) R$ 45,00     c) R$ 115,00      d) R$ 95,00   e) R$ 35,00 

7- Do total de Agentes que trabalham em certo setor da Assembleia Legislativa de São Paulo, sabe-se que, 

se fossem excluídos os − do sexo feminino, restariam 15 Agentes; − do sexo masculino, restariam 12 

Agentes; − que usam óculos, restariam 16 Agentes; − que são do sexo feminino ou usam óculos, restariam 9 



Agentes. Com base nessas informações, o número de Agentes desse setor que são do sexo masculino e não 

usam óculos é: 

 a) 5                b) 6                 c) 7                    d) 8                  e) 9 

8- Paloma fez as seguintes declarações: − “Sou inteligente e não trabalho.” − “Se não tiro férias, então 

trabalho.” Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras, é FALSO concluir que Paloma: 

a) é inteligente      b) tira férias       c) trabalha     d) não trabalha e tira férias      e) trabalha ou é inteligente 

9- Em uma empresa, 2/3 dos funcionários são homens e 3/5 falam inglês. Sabendo que 1/12 dos funcionários 

são mulheres que não falam inglês, pode-se concluir que os homens que falam inglês representam, em 

relação ao total de funcionários, uma fração equivalente a: 

 a) 3/10     b) 7/20    c) 2/5        d) 9/20                 e) ½ 

 10- O treinamento de um corredor é composto por 4 etapas. Em geral, cada uma dessas 4 etapas é de 1.000 

m. No entanto, para aprimorar sua forma física, em determinado dia o treinamento foi alterado de modo que 

a partir da 2a etapa o corredor percorreu 10% a mais do que havia percorrido na etapa anterior. Desta 

maneira, em relação aos treinamentos usuais, o total da distância percorrida neste dia de treinamento, 

também realizado em 4 etapas, corresponde a um acréscimo de, aproximadamente: 

 a) 30%           b) 16%             c) 12%                d) 10%                    e) 18% 

11- Aldo, Daniel e Eduardo são três amigos. Dois deles têm 66 anos, e sempre mentem. O outro tem 48 anos 

e sempre diz a verdade. Se Aldo disse: “A idade de Daniel não é 66 anos.” Então é correto afirmar que: 

a) Eduardo e Daniel dizem a verdade    b) Aldo e Eduardo mentem    c) Eduardo tem 48 anos            

d)Aldo diz a verdade    e) Aldo tem 48 anos 

 

12- Na sequência de formação lógica: 18, 22, 21, 25, 24, 28, 27, 31, 30, 34, ..., a soma dos números maiores 

que 40 e menores que 50 é igual a: 

a) 273      b) 269             c) 230     d) 195         e) 312 

13- Em um mutirão para construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Se X denota o 

número de pessoas que constroem 6 casas em 8 dias, então o valor de X é igual a: 

a) 200 pessoas    b) 100 pessoas     c) 175 pessoas     d) 225 pessoas          e) 250 pessoas 

 

14- O preço de um produto sofreu dois aumentos mensais consecutivos de 10% cada um. No mês seguinte 

ao segundo reajuste, teve seu preço reduzido em 15%. Supondo não ter havido nenhuma alteração de preço 

no período, o preço inicial, antes do primeiro aumento, sofreu: 

a) um aumento de 2,85%      b) um aumento de 5%        c) uma redução de 10%        d) uma redução de 5% 

e) uma redução de 2,85% 

 

15- Estabelecido um padrão de formação, foram obtidos os termos da seguinte sequência numérica: 

43,2  – 44,4  – 45,6  – 46,8  – 47,0  – 48,2 – 49,4 – 50,6 - ... 

A soma do nono e do décimo termos da sequência é: 

a) 103,8        b) 103,6        c) 103,4             d) 102,6            e) 102,4  

 

GABARITO:  

1- B          2- E         3- C          4- E          5- D          6- B          7- E          8- D 

9- B           10- B          11- C          12- A          13- D          14- A          15- A 


