
 
01. Ao escrevermos o número decimal periódico: 
0,237373737.. na forma de fração irredutível, a soma 
dos termos (numerador + denominador) desta fração é 
a) 250 
b) 245 
c) 240 
d) 235 
 
02. Numa certa cidade são consumidos dois produtos, 
S e P, sendo S um tipo de sabonete e P um tipo de 
perfume. Feita uma pesquisa de mercado sobre o 
consumo desses produtos, foram levantados os 
seguintes dados: 

 
O número de pessoas consultadas foi 
a) 440. 
b) 480. 
c) 380. 

d) 430. 

 

03. Considere os conjuntos numéricos mencionados a 

seguir: 
 

 ℕ, dos números naturais; 

 ℤ, dos números inteiros; 

 ℚ, dos números racionais; 

 ℝ, dos números reais; 

 (ℝ – ℚ) dos números irracionais. 
 

A única afirmação verdadeira abaixo é 

a) ℕ é fechado para a subtração. 

b) ℤ é fechado para divisão. 
c) ℚ é fechado para adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

d) (ℝ – ℚ) é fechado para adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
 
04. Sejam M = {1, 2, 3, 4, 5} e N conjuntos tais que: 
 

 M ∪ N = {1, 2, 3, 4, 5}; 
 M ∩ N = {1, 2, 3}; 

Determine, então, o conjunto N. 
 
05. Certo botânico desenvolveu em laboratório 3 
variedades de uma mesma planta, V1, V2 e V3, que se 
desenvolvem cada uma a seu tempo, de acordo com a 
tabela a seguir. Plantando-se as 3 variedades no 
mesmo dia, confiando-se na exatidão da tabela, não 
ocorrendo nenhum fato que modifique os critérios da 
experiência tabulada e levando-se em conta que, a 

cada dia de colheita, outra semente da mesma 
variedade será plantada, o número mínimo de 
semanas necessário para que a colheita das três 
variedades ocorra simultaneamente será 
 
A) 24  
B) 12 
C) 18  
D) 8 
E) 16 
 

 
 
06. Na divisão de dois inteiros positivos, o quociente é 
16 e o resto é o maior possível. Se a soma do 
dividendo e do divisor é 125, o resto é 
A) 4  
B) 7 
C) 5  
D) 8 
E) 6 
 
07. Considere os seguintes intervalos reais a seguir. 
 

 A = {𝑥 ∈ 𝑅/2 < 𝑥 ≤ 8} 
 B = [4, 12[ 

 
Determine os intervalos que representam: 
a) 𝐴 ∪ 𝐵 

b) 𝐴 ∩ 𝐵 
c) A – B  
d) B – A  
 
08. O controle de tráfego de uma grande cidade 
registrou, em três grandes avenidas: A, B e C, o pico 
no trânsito de veículos. Sabe-se que quando as três 
avenidas registram, ao mesmo tempo, pico no trânsito, 
há congestionamento e, o trânsito para. Em 
determinado dia, houve registro de pico na avenida: 

 A: das 16 horas às 20 horas; 

 B: das 17 horas às 21 horas; 

 C: das 15 horas às 19 horas; 
Sendo assim, é correto afirmar que houve 
congestionamento: 
a) das 16 h às 18 h. 
b) das 17 h às 19 h. 
c) das 17 h às 20 h. 
d) das 18 h às 21 h. 
 
09. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro trouxeram 
diversos benefícios e legados à população daquela 
cidade. Além dos benefícios de mobilidade urbana, 
como metrô, houve um alto índice na motivação das 
pessoas à pratica esportiva. 
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Pensando nisso uma indústria de artigos esportivos 
fez uma pesquisa de mercado durante os Jogos com 
1.500 pessoas, que deveriam responder “sim” ou 
“não” a cada uma das seguintes perguntas: 
 

 Você pratica caminhada? 

 Você pratica corrida? 

 Você pratica musculação? 
 
 
O resultado da pesquisa foi apresentado na tabela: 
 
 
 

 
De acordo com esses dados, quantas pessoas 
responderam “não” a todas as perguntas? 
a) 60 pessoas.     
b) 70 pessoas.     
c) 80 pessoas.     
d) 90 pessoas. 
 
10. A soma 1,3333... + 0,16666... é igual a 
a) 5/2      
b) 4/3      
c) 5/3  
d) 3/2 
 

 
 
 
 


