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Nível II – 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 
 

1. Uma lesma, saindo do solo, sobe uma trave, perpendicular ao solo, de 1,5 m de 

altura. Durante todas as manhãs e tardes a lesma sobe um total de 25 cm e toda 

noite ela escorrega 10 cm. Quando ela chegar ao topo pela primeira vez já terá 

percorrido, verticalmente para cima, um total de quantos metros? 

a) 10,0m b) 12,0m c) 15,0m d) 2,0m e) 2,5m 

 

2. Antônio Carlos Jobim nasceu no dia 25 de janeiro, em sua homenagem o dia 25 

de janeiro é considerado, nacionalmente, o dia da bossa nova. Em um ano 

específico o mês de janeiro teve exatamente 4 sextas-feiras e 4 segundas-feiras, 

neste ano específico o dia 25 de janeiro caiu em qual dia da semana? 

a) Segunda-feira b) Terça-feira c) Quinta-feira d) Sexta-feira e) Sábado 

 

3. Professora Renata foi ao cinema com seus dois filhos, comprando, então, três 

ingressos para o filme, mais duas pipocas, mais dois refrigerantes e uma barra  

de chocolate. Professora Renata pagou o total com uma nota de R$100,00 e 

ganhou R$2,00 de troco. Sabendo que o ingresso custou R$17,00 cada, a pipoca 

custou R$9,00 cada e uma barra de chocolate de R$7,00. Quanto custou cada 

refrigerante: 

a) R$ 9,00 b) R$ 10,00 c) R$ 11,00 d) R$ 12,00 e) R$ 15,00 

 

4. Quantos números de três algarismos podem ser escritos usando-se os algarismos 

1, 2, e 3 (sem repetição) em qualquer ordem? 

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 9 

 

5. Todas as alternativas apresentam um divisor do número 2
9
×3×7, exceto: 

a) 12 b) 16 c) 18 d) 28 e) 42 

 

6. Quanto às definições dos quadriláteros (polígonos formados por quatro lados). É 

correto afirmar que: 

a) Todo losango é quadrado 

b) Todo quadrado é losango 

c) Um quadrado totalmente escrito internamente a uma circunferência pode possuir 

uma diagonal maior do que o diâmetro da circunferência 

d) Em um losango suas diagonais serão sempre iguais. 

e) Em todo paralelogramo suas duas diagonais serão iguais. 

 
7. No 4º ano turma I, tem-se 26 alunos, enquanto que no 4º ano turma II, tem-se 

apenas 8 alunos. A secretaria da escola quer que as salas de aula dessas turmas 

tenham a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos da turma I devem ser 

transferidos para turma II? 

a) 8 b) 9 c) 10 d) 18 e) 20 

 

8. Dorothy caminhava sobre a estrada das pedras amarelas, no mundo de Oz, a 

caminho da cidade das Esmeraldas, quando chega numa encruzilhada “A”. 

Consultando um mapa ela verifica seguinte imagem: 
 

 

Tendo 3 caminhos para ir de “A” até “B”, 5 caminhos para ir de “B” para a 

Cidade das Esmeraldas, e 1 caminho para ir de “A” direto para a Cidade das 

Esmeraldas. De quantas formas distintas Dorothy pode decidir como chegar até 

a cidade das Esmeraldas? 

a) 9 b) 10 c) 12 d) 15 e) 16 
 

9. Dada uma circunferência e 5 pontos distintos pertencentes a essa circunferência, 

quantos triângulos podem ser formados considerando esses 5 pontos como 

vértices? 

a) 20 b) 10 c) 80 d) 60 e) 120 
 

10. Em uma fila com 2019 pessoas o primeiro diz que todos atrás dele só falam 

mentiras e todos os que estão atrás dele dizem que a pessoa imediatamente a sua 

frente só fala mentira. Quantas pessoas nessa fila estão mentindo? 

a) 0 b) 1 c) 2019 d) 1009 e) 1010 
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11. Os professores da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação do 

Amazonas obtiveram uma conquista histórica no ano letivo de 2018 após uma 

paralização de 3 semanas. Os professores estavam desde 2014 sem receber 

qualquer aumento salarial, mesmo com taxas históricas de inflação nestes anos. 

 
“O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Lourenço Braga, 

explicou que as datas bases de 2017 e 2018 representam 7,41%, conforme 

correção inflacionária do período, e serão pagas retroativas a 1º de março de 

2018. Já a reposição salarial de 2015 é de 8,12% e contará a partir de 1º de 

setembro de 2018. A data-base relativa ao ano de 2016, de 9,38%, será paga  

no início de 2019, conforme o projeto de lei do Executivo.” 

Jornal A Crítica - 06/04/2018 às 12:51 

 
Professor Marcelo recebia até fevereiro de 2018 um salário bruto de R$1600,00 

como funcionário da SEDUC. Qual será percentual aproximado do aumento 

salarial bruto do professor Marcelo, se comparados os meses de Fevereiro de 

2019 e Fevereiro de 2018? 

a) 18% b) 20 % c) 27% d) 29% e) 42% 

 

12. Ano-Luz é uma unidade de medida utilizada por astrônomos e astrofísicos para 

medir distância. Corresponde exatamente à distância percorrida pela luz no 

intervalo de um ano terrestre. Sabendo que a velocidade da luz é de 300.000km/s 

e que um ano terrestre tem aproximadamente 365dias terrestres. Qual a distância 

em quilômetros a 1 Ano-Luz? 

a) 9,46×10
9
 b) 9,46×10

10
 c) 9,46×10

11
 d) 9,46×10

12
 e) 9,46×10

13
 

 

13. Em um específico trator que trabalha na colheita de soja seus dois pneus 

traseiros têm diâmetros que correspondem ao dobro da medida do diâmetro dos 

pneus dianteiros. Sabendo que ele percorreu toda a extensão da nova plantação, 

com sua velocidade máxima 24km/h, em 30min. Qual a medida em centímetros 

do raio da roda traseira, sabendo que a roda dianteira realizou 4000 voltas? 

Considere π = 3. 

a) 25 cm b) 50 cm c) 100 cm d) 125 cm e) 250 cm 

14. Nos últimos episódios da saga de sucesso Harry Potter, apareceu um símbolo, 

formados por figuras geométricas planas, que virou febre entre crianças, jovens 

e adolescentes. O símbolo das “relíquias da morte”. 

 
Considerando que o triângulo seja equilátero, que a circunferência esteja inscrita 

no triângulo e que o segmento vertical corresponda exatamente a uma altura do 

triângulo, encontre a área sombreada em função do lado x do triângulo. 

Dica: 
 

 

Altura do triângulo equilátero = h = 
�
 

√3
 

2 

Raio da circunferência inscrita = r = 
ℎ
 

3 

 

 

15. O matemático Manfredo Perdigão deixou este mundo no dia 30 de abril de 2018 

e mudou-se para o Maravilho Mundo da Matemática, recebido por seus amigos 

Elon Lages Lima e Ivan Tribuzy, foi levado para um café com Hilbert, Newton, 

Euclides, Gauss, Riemann e Leibniz. Ao fim do encontro todos apertaram as 

mãos, cada um apertou a mão de outrem uma única vez. Quantos apertos de 

mãos foram dados especificamente por Manfredo, Elon e Ivan? 

a) 21 b) 16 c) 20 d) 15 e) 10 
 

16. Professor Walter assistirá aos jogos da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, e 

pretende viajar de Moscou para Florença antes de voltar para o Brasil. Sabendo 

que Moscou para Varsóvia custa R$918,00, Moscou para Istambul R$661,00, 

Moscou para Riga R$437,00, Varsóvia para Amsterdã R$613,00, Varsóvia para 

Frankfurt R$465,00, Riga para Amsterdã R$1820,00, Riga para Frankfurt 

R$505,00, Istambul para Frankfurt R$441,00, Istambul para Amsterdã 

R$401,00, Moscou para Amsterdã R$1005,00, Moscou para Frankfurt 

R$1431,00, Amsterdã para Florença R$1006,00, Frankfurt para Florença 

R$889,00. Utilizando apenas as opções de voos citadas acima, qual a opção 

mais barata para o professor Walter fazer sua viagem de Moscou para Florença? 

a) R$ 2.011 b) R$ 2320 c) R$ 2.068 d) R$ 1.991 e) R$ 1.831 
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17. Na produção de 1 unidade do produto “A” é necessário 1 unidade da matéria 

prima “B” e 2 unidades do produto “C”. Para produzir 1 produto “C” é 

necessário 1 unidade de matéria prima “B” e 2 unidades de matéria prima “D”. 

 

Estrutura do Produto A Estrutura do Produto C 
 

  
 

Sabendo que a unidade da matéria prima “B” custa R$2,00 e o custo da unidade 

da matéria prima “D” é de R$4,00. Para produzir-se 5 unidades do produto “A”, 

a empresa gastará quantos reais com compra de matéria prima? 

a) 100  b) 110  c) 120  d) 130 e) 140 

 

18. Na figura abaixo a área do triângulo destacado corresponde a que fração do 

quadrilátero destacado. Considerando que o hexágono da figura é regular (lados 

e ângulos iguais): 

 

a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 e) 1/6 
 

19. Na cidade de São Paulo os valores cobrados por corridas de táxis com 

bandeirada 1 entre destinos da própria cidade é feita da seguinte forma: uma 

taxa fixa de R$ 4,10, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado, mais R$ 33,00 por 

hora parado. Professor Carlos pega um táxi na Galeria do Rock em direção ao 

Mercado Municipal, a distância percorrida pelo táxi será de 2,8km, 

considerando que o carro fique parado durante o trecho um total de 10min. Qual 

será o valor cobrado por essa corrida? 

a) R$ 12,50 b) R$ 15,75 c) R$ 16,20 d) R$ 17,30 e) R$ 20,25 

20. Desde a popularização dos carros flex aqui no Brasil, carros que aceitam tanto a 

gasolina quanto o álcool como opção de combustível, o brasileiro pergunta-se 

qual é mais vantajoso? O álcool ou a gasolina? Estima-se que o álcool só é mais 

vantajoso quando o seu valor for no máximo 70% do valor da gasolina. 

Considerando o recente aumento do valor da gasolina em Manaus, fazendo com 

que o seu litro chegue a ser cobrado por R$4,99, qual deverá ser o valor máximo 

do álcool para que ele seja mais vantajoso do que a gasolina em um posto onde 

o litro da gasolina seja cobrada por R$4,99? 

a) R$ 3,52 b) R$ 3,15 c) R$ 3,49 d) R$ 3,25 e) R$ 3,72 


