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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  ||  NNEELLSSOONN  CCAARRNNAAVVAALL  EE  TTÁÁCCIIOO  MMAACCIIEELL  

1. Em toda a sua carreira Breno  já participou de 220 shows de Dança do ventre , tendo obtido 
sucesso em 70% deles. Considere que esse dançarino ainda vá se apresentar, antes de se 
aposentar, mais X vezes, e que tenha sucesso em todas elas. Para que o seu percentual de 
sucesso ao terminar sua carreira suba para 90%, X deverá ser igual a 

a)  220 
b)  264 
c)  286 
d)  330 
e)  440 
 
 
 
2. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque em 4 

horas, enquanto uma válvula o esvazia em 10h. As três foram abertas juntas durante 2 horas. Em 
quanto tempo a torneira das “6 horas” terminará sozinha o restante do tanque? 

a)  2h 
b)  2h30m 
c)  2h12m 
d)  3h 
e)  3h30m 
 
 
 
3. Um capital, aplicado a juros compostos, duplicou em 7 anos. Em quantos anos ele ficará 

multiplicado por 32, com a mesma taxa e mesmo regime? 
a)  21 anos 
b)  35 anos 
c)  70 anos 
d)  16 anos 
e)  64 anos 
 
 
 
4. Duas ligas são compostas dos elementos A e B na proporção 2/3 na primeira e 4/5 na segunda. 

Deseja-se obter uma terceira liga, usando uma parte da primeira e uma parte da segunda na razão 
7/8. Qual será a razão entre os elementos A e B da terceira liga, nesta ordem? 

a)  280/389 
b)  21/32 
c)  42/75 
d)  286/389 
e)  250/389 
 
 
 
5. Em uma classe de educação infantil, a razão entre o número de meninos e o de meninas é de 2 

para 3, e a razão entre o número de meninas e o de professoras é de 7 para 1. Se a classe tem 3 
professoras, então o número total de alunos dessa classe é igual a 

a)  34. 
b)  35. 
c)  38. 
d)  40. 
e)  41. 


