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1º) Em 05 de junho de 2004, foi inaugurada uma 

pizzaria que só abre aos sábados. No dia da 

inauguração, a pizzaria recebeu 40 fregueses. A partir 

daí, o número de fregueses que passaram a freqüentar 

a pizzaria cresceu em progressão aritmética de razão 6, 

até que atingiu a cota máxima de 136 pessoas, a qual 

tem se mantido. O número de sábados que se 

passaram, excluindo-se o sábado de inauguração, para 

que a cota máxima de fregueses fosse atingida pela 

primeira vez, foi: 

a) 15.            b) 16.        c) 17.        d) 18.         e) 26.  

2º) Num laboratório, foi feito um estudo sobre a 

evolução de uma população de vírus. Ao final de um 

minuto do início das observações, existia 1 elemento na 

população; ao final de dois minutos, existiam 5, e assim 

por diante. A seguinte seqüência de figuras apresenta 

as populações do vírus (representado por um círculo) ao 

final de cada um dos quatro primeiros minutos. 

 

Supondo que se manteve constante o ritmo de 

desenvolvimento da população, o número de vírus no 

final de 1 hora era de:  

a) 241           b) 238          c) 237           d) 233            e) 232 

 

3º) No trecho de maior movimento de uma rodovia, ou 

seja, entre o km 35 e o km 41, foram colocados 

outdoors educativos de 300 em 300 metros. Como o 1º 

foi colocado exatamente a 50 metros após o km 35, a 

distância entre o 13º 'outdoor' e o km 41 é, em metros,  

a) 3.700     b) 3.650     c) 2.750    d) 2.350    e) 2.150 

 

4º) Uma empresa deve instalar telefones de emergência 

a cada 42 quilômetros, ao longo da rodovia de        

2.184 km, que liga Maceió ao Rio de Janeiro. Considere 

que o primeiro desses telefones é instalado no 

quilômetro 42 e o último, no quilômetro 2.142. Assim, a 

quantidade de telefones instalados é igual a:  

a) 50             b) 51          c) 52          d) 53         e) 5 

 

5º) Uma atleta amadora começa a treinar diariamente 

e, a cada dia, anda 200 metros a mais que no dia 

anterior. Se, ao final de 10 dias, essa atleta tiver 

percorrido um total de 15.000 metros, a distância 

percorrida por ela, durante o treino do segundo dia, em 

metros, foi igual a:   

a) 800 m b) 1.000 m c) 1.200 m 

d) 1.500 m e) 1.900 m 

 

6º) O diretório acadêmico de uma Universidade 

organizou palestras de esclarecimento sobre o plano de 

governo dos candidatos a governador. O anfiteatro, 

onde foram realizados os encontros, possuía 12 filas de 

poltronas distribuídas da seguinte forma: na primeira 

fila 21 poltronas, na segunda 25, na terceira 29, e assim 

sucessivamente. Sabendo que, num determinado dia, 

todas as poltronas foram ocupadas e que 42 pessoas 

ficaram em pé, o total de participantes, excluído o 

palestrante, foi de: 

a) 474       b) 516       c) 557      d) 558     e) 559 

7º) Quando a CPMF foi adaptada a seu atual formato, 

uma das metas que deveriam ser atingidas com a 

injeção maciça de recursos na saúde era erradicar a 

dengue. Porém, uma década depois, o número de casos 

registrados da doença cresceu assustadoramente.  

Suponha que de 1996 a 2006 o número de casos de 

dengue tenha crescido em uma progressão aritmética 

de razão r. Sabe-se que p1 + p2 = 384 mil casos, e que 

p2 + p3 = 416 mil casos, sendo p1 o número de casos 

registrados em 1996, p2 o número de casos registrados 

em 1997, p3 o número de casos registrados em 1998, e 

assim sucessivamente. Nessas condições, pode-se 

afirmar que o número de casos de dengue registrados 

em 2006 foi: 

a) 364 mil   b) 344 mil   c) 328 mil   d) 326 mil   e) 324 mil 


