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PREPARAÇÃO MATEMÁTICA 2015 - N2 - A01
QUESTÕES:
01. Paula numerou todas as casas do tabuleiro quadrado
abaixo, da esquerda para a direita e de cima para baixo,
começando com o número 1. A casa central recebeu o
número 5. Se ela fizer o mesmo com outro tabuleiro
quadrado com 49 casas, qual número será escrito em sua
casa central?
A) 23
1
2
3
B) 25
4
5
6
C) 27
7
8
9
D) 29
E) 31
02. Ana Maria apertou as teclas 19 × 106 = de sua
calculadora e o resultado 2014 apareceu no visor. Em
seguida, ela limpou o visor e fez aparecer novamente 2014
com uma multiplicação de dois números naturais, mas,
desta vez, apertando seis teclas em vez de sete. Nesta
segunda multiplicação, qual foi o maior algarismo cuja
tecla ela apertou?
A) 5
C) 7
E) 9
B) 6
D) 8
03. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a
soma dos ângulos em destaque?
A) 120°
B) 180°
C) 270°
D) 360°
E) 540°

04. A sequência − 6 , 12, − 18, 24, − 30 , 36, ... é obtida a partir
dos múltiplos positivos de 6, multiplicando-se os termos
nas posições ímpares por − 1 . Observe na figura que a soma
dos dois primeiros termos da sequência é igual a 6 e a soma
dos três primeiros termos é igual a − 12. Quantos termos
consecutivos dessa sequência devemos somar, a partir do
primeiro, para obter 180 como resultado?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
E) 180

05. Os irmãos Luiz e Lúcio compraram um terreno cercado
por um muro de 340 metros. Eles construíram um muro
interno para dividir o terreno em duas partes. A parte de
Luiz ficou cercada por um muro de 260 metros e a de Lúcio,
por um muro de 240 metros. Qual é o comprimento do
muro interno?
A) 80 m
B) 100 m
C) 160 m
D) 180 m
E) 200 m

TAQUARANA-AL

06. O professor Michel aplicou duas provas a seus dez
alunos e divulgou as notas por meio do gráfico mostrado
abaixo. Por exemplo, o aluno A obteve notas 9 e 8 nas
provas 1 e 2, respectivamente; já o aluno B obteve notas 3 e
5. Para um aluno ser aprovado, a média aritmética de suas
notas deve ser igual a 6 ou maior do que 6. Quantos alunos
foram aprovados?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

07. Rodrigo comprou três cadernos iguais em uma
promoção na qual o segundo e o terceiro cadernos eram
vendidos, respectivamente, com 20% e 40% de desconto
sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, terminada a
promoção, Gustavo comprou três cadernos iguais aos de
Rodrigo, todos sem desconto. Percentualmente, quanto
Rodrigo pagou a menos que Gustavo?
A) 20%
C) 25%
E) 30%
B) 22%
D) 28%
08. Cinco meninas não estão totalmente de acordo sobre a
data da prova de Matemática.
• Andrea diz que será em agosto, dia 16, segunda-feira;
• Daniela diz que será em agosto, dia 16, terça-feira;
• Fernanda diz que será em setembro, dia 17, terça-feira;
• Patrícia diz que será em agosto, dia 17, segunda-feira;
• Tatiane diz que será em setembro, dia 17, segunda-feira.
Somente uma está certa, e as outras acertaram pelo menos
uma das informações: o mês, o dia do mês ou o dia da
semana. Quem está certa?
A) Andrea
D) Patrícia
B) Daniela
E) Tatiane
C) Fernanda
09. A mãe de Lúcia pediu para ela não comer mais de 10
docinhos por dia. Além disso, se em um dia ela comer mais
de 7 docinhos, nos dois dias seguintes não poderá comer
mais de 5 docinhos em cada dia. Qual é o maior número de
docinhos que Lúcia pode comer durante um período de 29
dias seguidos, obedecendo ao pedido de sua mãe?
A) 203
C) 206 (Corrigido!)
E) 290
B) 204
D) 213
10. Gustavo possui certa quantidade de moedas de 1, 10, 25
e 50 centavos, tendo pelo menos uma de cada valor. É
impossível combiná-las de modo a obter exatamente 1 real.
Qual é o maior valor total possível para suas moedas?
A) 86 centavos
B) 1 real e 14 centavos
C) 1 real e 19 centavos (Corrigido!)
D) 1 real e 24 centavos
E) 1 real e 79 centavos

