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01. O lucro de um fabricante por item produzido é de R$ 
16,00, quando o número de itens produzidos por 
semana é de no máximo 600.  Quando o número de 
itens produzidos semanalmente é superior a 600, o 
lucro por item baixa de R$ 0,50.   Na semana em que 
foram produzidos 800 itens, qual foi o lucro do 
fabricante? 

 
A) R$ 12.300,00 
B) R$ 12.400,00 
C) R$ 12.500,00 
D) R$ 12.600,00 
E) R$ 12.700,00 
 
02. Um melão, pesando 6 kg, contém 96% de água.  Após 

aberto, foi deixado por um momento, quando parte de 
sua água se evaporou, restando ainda 95% de água.  
Após a evaporação, qual o peso do que restou do 
melão? 

 
A) 4,6 kg 
B) 4,7 kg 
C) 4,8 kg 
D) 4,9 kg 
E) 5 kg 
 
03. O preço do quilo da comida em um restaurante é de R$ 

30,00, com descontos para consumo acima de 300 g, 
calculados do seguinte modo: 

 
 se o cliente consome mais de 300g e até 400g, então, 

ele tem 10% de desconto, na quantidade que 
ultrapassar 300g; 

  
 se o cliente consome mais de 400g, então, ele tem 15% 

de desconto na quantidade que ultrapassar 400g, além 
do desconto anterior. 

 
 Se um cliente pagou R$ 16,80, quanto ele consumiu? 
 
A) 520g 
B) 540g 
C) 560g 
D) 580g 
E) 600g 

 
04. Uma empresa exporta determinado produto pelo preço 

unitário de 70 dólares.  Se a cotação do dólar passa de 
R$ 2,20 para R$ 2,00, de qual percentual será a queda 
de receita do exportador? Indique o valor mais próximo. 

 
A) 9,1% 
B) 9,3% 
C) 9,5% 
D) 9,7% 
E) 9,9% 

05. O custo de uma empresa, para fabricar x unidades por 
mês de certo produto, é dado, em reais, por 4000 + 
25x.  O preço de venda da unidade do produto é de R$ 
35,00.  Qual o número mínimo de unidades do produto 
que devem ser fabricadas em um mês para que o lucro 
da empresa, naquele mês, seja de pelo menos R$ 
8.000? 

 
A) 1000 
B) 1100 
C) 1200 
D) 1300 
E) 1400 
 
06. Em uma festa, o número de homens satisfaz as 

seguintes relações: 
 
 se mais um homem aparecer na festa, os homens 

representarão 25% do total de presentes; 
  
 se um homem for embora da festa, os homens 

representarão 20% do total de presentes. 
 
 Qual o total de presentes na festa? 
 
A) 7 
B) 24 
C) 31 
D) 40 
E) 52 
 

07. Simplificando 3

3331

10

22 
 obtemos: 

 
A) 2

7
 

B) 2
8
 

C) 2
9
 

D) 2
10

 
E) 2

11
 

 
08. Joana, que trabalha como vendedora, teve duas 

propostas de emprego: 
 
 - a primeira oferece um salário de R$ 600,00, mais 

comissão de 1% do seu total de vendas; 
  
 - a segunda oferece um salário de R$ 700,00 mais 

comissão de 0,6% do seu total de vendas. 
 
 Acima de qual valor total de vendas efetuadas, a 

primeira proposta de emprego de Joana oferece maior 
salário do que a segunda? 
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A) R$ 21.000,00 
B) R$ 22.000,00 
C) R$ 23.000,00 
D) R$ 24.000,00 
E) R$ 25.000,00 
 
09. Dispondo de certo capital, um investidor fez as 

seguintes aplicações durante um ano: 
 

-  aplicou 25% do capital na bolsa de valores, que lhe 
rendeu 30% de lucro; 
 
-  aplicou um quarto do capital em um fundo de 
investimentos e, nesta aplicação, teve um prejuízo de 
25%; 
 
-  aplicou o restante do capital na poupança, que lhe 
rendeu 10% de lucro. 

 
Nesse contexto, é correto afirmar que, relativamente ao 
capital aplicado, o investidor: 

 
A) teve um lucro de 40% 
B) teve um prejuízo de 5,25% 
C) teve um lucro de 6,25% 
D) não teve lucro nem prejuízo 
E) teve um lucro de 20% 
 
 
10. Se hoje é domingo, qual será o dia da semana, 

passados 100 dias a partir de hoje? 
 
A) Segunda-feira 
B) Terça-feira 
C) quarta-feira 
D) quinta-feira 
E) sexta-feira 
 
 

 
 


