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01. O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio na proporção 
8

3
 em massa. Qual a 

massa de oxigênio contida em 36 g de carbono? 
 

A) 32g

B) 48g

C) 60g

D) 72g

E) 96g
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02. Para uma atividade realizada no laboratório de Matemática, um
aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola
que tem 28 m de comprimento por 12 m de largura. A maquete deverá
ser construída na escala de 1 : 200.

Que medidas de comprimento e largura, em cm, o aluno utilizará na
construção da maquete?

A) 4,8 e 11,2

B) 7,0 e 3,0

C) 14,0 e 6,0

D) 28,0 e 12,0

E) 30,0 e 70,0
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03. Mário resolveu dividir R$ 60.000,00 entre seus filhos Ana, de 7 anos, Paula, de
3 anos, e Carlos, de 2 anos. Essa divisão seria diretamente proporcional à idade de
cada um deles. O filho mais velho recebeu o valor de

A) R$ 10.000,00
B) R$ 15.000,00
C) R$ 20.000,00
D) R$ 30.000,00
E) R$ 35.000,00
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04. Um automóvel percorre 360 km com 30 litros de gasolina. Quantos litros de

gasolina seriam necessários para esse automóvel percorrer 420 km?

A) 20 litros
B) 25 litros
C) 30 litros
D) 35 litros
E) 40 litros
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05. Fui a uma papelaria com R$ 10,00 para tirar cópias. Pedi 40 cópias simples,
com o troco, posso pedir quantas cópias coloridas?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 4
E) 3
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06. Um professor atribui estes conceitos a seus alunos:

A: ótimo

B: bom

C: regular

D: insatisfatório

Veja na tabela abaixo o número de alunos que obteve cada conceito no 3º ano.
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Quantos por cento dos alunos obtiveram conceito ótimo?

A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%
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07. Em Cada coluna do gráfico ao lado representa a porcentagem
correspondente às cores preferidas de carro pelo consumidor em
2016; por isso o nome gráfico de colunas.
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Considerando que no primeiro semestre de 2016 foi vendido um total de 458.000
veículos. A quantidade de carros da cor branca e vermelha vendidos foi igual a:

A) 87.020 carros
B) 91.100 carros
C) 100.760 carros
D) 141.980 carros
E) 201.520 carros
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08. A agência de turismo Nova pesquisou a preferência de seus
1250 clientes a respeito do meio de transporte preferido utilizado
por eles em uma viagem turística, os resultados foram inseridos no
gráfico abaixo.

Qual o número de clientes que tem preferência pelo transporte aéreo?
A) 250 clientes
B) 300 clientes
C) 350 clientes
D) 400 clientes
E) 450 clientes
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09. Num município foi pesquisado, durante um ano, o número de casos
de certa doença, encontrando-se os dados representados no gráfico
abaixo:
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Em que mês foi registrado o maior e o menor número de casos?

A) março e abril.
B) outubro e fevereiro.
C) março e agosto.
D) agosto e setembro.
E) junho e agosto.
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10. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada,
os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

A mediana dos tempos apresentados no quadro é: 
 

A) 20,70.     

B) 20,77.     

C) 20,80.     

D) 20,85.     

E) 20,90.     
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