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 Operações Fundamentais

Questão 04
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

Resolução
Em uma sala de aula, onde todos os lugares
se encontram ocupados, os alunos estão
sentados em filas e essas filas têm todas o
mesmo número de lugares.
O aluno Roberto tem:
– um aluno sentado à sua frente;
– dois alunos sentados atrás de si;
– três alunos sentados à sua direita;
– dois alunos sentadas à sua esquerda.
Quantos alunos a na sala de Roberto?
A) 9 B) 18 C) 24 D) 32
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 Operações Fundamentais

Questão 05
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

Resolução
Dispomos de cinco cadeados e 5 chaves
para os mesmos. Qual o número máximo de
tentativas que devemos fazer para
estabelecer a correspondência correta
entre os cadeados e as chaves?
A) 5
B) 10
C) 13
D) 25
E) 120
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 Operações Fundamentais

Questão 06
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

Resolução
Pedrinho tem 1,65 metros de altura e está
dentro de uma sala que possui 3,25 metros
de altura. Se ele subir em um banquinho de
0,50 metros, qual será a distância entre sua
cabeça e o teto da sala?

(A) 1,05m.
(B) 1,10m.
(C) 1,15m.
(D) 1,20m.
(E) 1,25m.
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Questão 07
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

Resolução
Certa TV pode ser vendida de duas formas: à
vista ou parcelada. Sabe-se que o preço à
vista é de R$1600,00 e o preço em 4 parcelas
é de R$420,00. Sendo assim, quem comprar à
vista irá economizar:

(A) R$40,00.
(B) R$50,00.
(C) R$60,00.
(D) R$70,00.
(E) R$80,00.
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Questão 08
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

Resolução
Mariana gosta de praticar corrida de rua e a
cada treinamento percorre cerca de
6,25km. Sabendo-se que em um mês ela
treina 10 dias, em 3 meses Mariana terá
percorrido:

(A) 190,5km.
(B) 189,5km.
(C) 188,5km.
(D) 187,5km.
(E) 186,5km.
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 Operações Fundamentais – Praticando...

Questão 08
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

• 6,25 km por cada treinamento.

• 10 treinos por cada mês.

• Logo, em três meses temos:

• 3 . 10 = 30 treinos de 6,25 km cada um.

• Portanto, Mariana terá percorrido ao
final de três meses a distância D:

• D = 30. 6,25 km

• D = 187,5 km

• Letra D

Resolução
Mariana gosta de praticar corrida de rua e a
cada treinamento percorre cerca de
6,25km. Sabendo-se que em um mês ela
treina 10 dias, em 3 meses Mariana terá
percorrido:

(A) 190,5km.
(B) 189,5km.
(C) 188,5km.
(D) 187,5km.
(E) 186,5km.
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 Operações Fundamentais – Praticando...

Questão 09
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

 Por cada viagem é pago R$ 3,15.

 Por dia são feitas 4 viagens. Logo o
valor diário pago é: 4. 3,15 = R$ 12,60.

 Portanto, de segunda à sexta, temos 5
dias. Logo: 5. 12,60 = R$ 63,00

 Letra A

Resolução
Em uma determinada cidade o preço da
passagem de ônibus é igual a R$ 3,15. Uma
pessoa que pega diariamente 4 ônibus irá
gastar de segunda à sexta um total de:

(A) 63 reais.
(B) 64 reais.
(C) 66 reais.
(D) 68 reais.
(E) 69 reais.
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Questão 10
1. Um escritor escreveu, em certo dia, as 
20 primeiras páginas de um livro. A partir 
desse dia, ele escreveu a cada dia tantas 
páginas quanto havia escrito no dia 
anterior mais 5 páginas. Se o escritor 
trabalhou 4 dias, então ele escreveu:
A) 80 páginas
B) 85 páginas
C) 95 páginas
D) 110 páginas

 Valor total (T) é igual a:

 T = Entrada + 5 parcelas.

 T = 300 + 5. 150

 T = 300 + 750

 T = 1050 reais

 Letra E

Resolução
Sr. Antônio precisava comprar um novo
celular. Para isso, foi até uma loja e escolheu
o melhor modelo que encontrou. Deu de
entrada R$ 300,00 e dividiu o restante da
dívida em 5 parcelas de R$150,00. Então o
preço total pago pelo celular é de:
(A) 1300 reais.
(B) 1250 reais.
(C) 1150 reais.
(D) 1110 reais.
(E) 1050 reais.


