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1. Manuel, Antônio e Joaquim começam a pintar, no mesmo instante, três muros iguais de 60 metros de comprimento, um muro para cada um. Nos 10 primeiros minutos de trabalho, Manuel pinta 2 metros, Antônio 3
metros e Joaquim, 5 metros. Quem termina a sua parte, imediatamente passa a ajudar os outros, até que os
três juntos terminem todo o trabalho, cada um mantendo o seu ritmo até o final. Quanto tempo levou para
o trabalho ser feito?
a) 3 horas

b) 4 horas

c) 5 horas

d) 6 horas

e) 7 horas

2. O número 2014 tem quatro algarismos distintos cuja soma é 7. Quantos números inteiros positivos têm essas
duas propriedades?
a) 12

b) 16

c) 18

d) 20

e) 23

3. Numa sala completa, quando a professora perguntou se os alunos tinham estudado para a prova, vários alunos
disseram que sim e os 15 restantes disseram que não. Quem não estuda sempre mente, quem estuda às vezes
mente, às vezes diz a verdade. Se 23 alunos estudaram para a prova e 32 mentiram, quantos alunos tem a sala?
a) 38

b) 40

c) 42

d) 44

e) 55

4. Um mercado vende laranjas apenas em sacos com 5 kg cada. De cada quilo de laranja, 55% é suco. Além
disso, 1 kg de suco corresponde a 900 ml de suco. Sendo assim, quantos litros de suco podemos extrair de
dois sacos de laranja?
5. Entre os números naturais de 1 até n, pelo menos 11 são divisı́veis por 5 e no máximo 9 são divisı́veis por 6.
No máximo, quantos desses números são divisı́veis por 7?
6. Os gatos Mate e Tica estão dormindo no sofá. Mate chegou antes e quando Tica chegou, ela ocupou um
quarto da superfı́cie que havia sobrado do sofá. Os dois juntos ocupam exatamente a metade da superfı́cie
do sofá. Qual parte da superfı́cie do sofá está ocupada por Tica?
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