
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este e-book gratuito é para você conhecer a nossa apostila digital! 
 Estudar para concursos, vestibulares ou provas, demanda muita dedicação e 

que você estude exatamente aquilo que será cobrado em sua prova.  
Para isso o Maxi Educa produz o melhor material de forma dinâmica, direta e 

assertiva.  
Todo o material é subdivido em assuntos, que irão facilitar seus estudos. 

 

Segue abaixo uma pequena amostra. 
 

 
A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos escritos sobre determinadas letras para 

representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. De forma geral, estes acentos são 
utilizados para auxiliar a pronúncia de palavras. 

 
Tonicidade 
 
Quando falamos em tonicidade, nos referimos à sílaba mais forte da palavra, que deverá ser identificada 

em conjunto com as regras de acentuação, para só então definirmos quando e onde uma palavra será 
acentuada graficamente.  

Num vocábulo de duas ou mais sílabas, há, em geral, uma que se destaca por ser proferida com mais 
intensidade que a(s) outra(s): essa é a sílaba tônica. 

Exemplos: café, janela, médico, estômago, colecionador. 
O acento tônico é um fato fonético e não deve ser confundido com o acento gráfico (agudo, grave ou 

circunflexo) que às vezes o assinala. A sílaba tônica nem sempre é acentuada graficamente. Exemplo: cedo, 
flores, bote, pessoa, senhor, caju, tatus, siri, abacaxis. 

 
Tipos1 de Acentos Gráficos 
 
A) Agudo (timbre aberto) (´) 
B) Circunflexo (timbre fechado) (^) 
C) Grave (apenas quando há crase) (`) 
 
De acordo com a posição da sílaba tônica, os vocábulos com mais de uma sílaba classificam-se em: 
Oxítonos: quando a sílaba tônica é a última: café, rapaz, escritor, maracujá. 
Paroxítonos: quando a sílaba tônica é a penúltima: mesa, lápis, montanha, intensidade. 
Proparoxítonos: quando a sílaba tônica é a antepenúltima: árvore, quilômetro, México. 
 
Lembre-se que:  
- Monossílabos: são palavras de uma só sílaba, conforme a intensidade com que se proferem, podem ser 

tônicos ou átonos. 
- Monossílabos tônicos: são os que têm autonomia fonética, sendo proferidos fortemente na frase em que 

aparecem: é, má, si, dó, nó, eu, tu, nós, ré, pôr, etc. 
- Monossílabos átonos: são os que não têm autonomia fonética, sendo proferidos fracamente, como se 

fossem sílabas átonas do vocábulo a que se apoiam. São palavras vazias de sentido como artigos, 
pronomes oblíquos, elementos de ligação, preposições, conjunções: o, a, os, as, um, uns, me, te, se, lhe, 
nos, de, em, e, que. 

 
 
 
 

 
1 SCHICAIR. Nelson M. Gramática do Português Instrumental. 2ª. ed Niterói: Impetus, 2007 

Acentuação gráfica 
 



 
 
 
Regras para Acentuação Gráfica 
 
Acentuação dos Vocábulos Proparoxítonos 
Todas as proparoxítonas são acentuadas.  
Ex.: óculos, mercadológica, lâmpada, ínterim, página, bávaro.  
 
Acentuação dos Vocábulos Paroxítonos 
São acentuadas as paroxítonas terminadas em: 
L - têxtil, pênsil, útil, fútil;  
I(S) - tênis, táxi(s), práxis, bílis;  
N(S) - pólen, hífen, hímen, lúmen, próton(s), nêutron(s), Nélson, íon;   
US - bônus, ônus, tônus, ânus;  
UM - médium, álbum, fórum;  
UNS - médiuns, álbuns, fóruns;  
R - revólver, caráter, âmbar, câncer;  
X - fênix, tórax, ônix, dúplex;  
Ã(S) - ímã(s), órfã(s);  
ÃO(S) - órfão(s), acórdão(s), órgão(s);  
Dica de Memorização: Guarde a palavra LINURXÃO, conforme negritamos acima. 
 

 
 
Acentuamos também as paroxítonas terminadas em PS e ditongos crescentes:  
PS - quadríceps, bíceps, tríceps; 
Ditongo crescente - seguido, ou não, de s: sábio, róseo, planície, Márcio, nódoa, régua, árdua, 

espontâneo, etc. 
 
Acentuação dos Vocábulos Oxítonos 
Acentuam-se com acento adequado os vocábulos oxítonos terminados em: 
- a, e, o, seguidos ou não de s: xará, serás, pajé, freguês, vovô, avós, etc. Seguem esta regra os 

infinitivos seguidos de pronome: cortá-los, vendê-los, compô-lo, etc. 
- em, ens: ninguém, armazéns, ele contém, tu conténs, ele convém, ele mantém, eles mantêm, ele 

intervém, eles intervêm, etc. 
 
Acentuação dos Monossílabos 
Acentuam-se os monossílabos tônicos: a, e, o, seguidos ou não de s: há, pá, pé, mês, nó, pôs, etc. 
 
Acentuação dos Ditongos 
Acentuam-se a vogal dos ditongos abertos éi, éu, ói, quando tônicos. 
Segundo as novas regras os ditongos abertos “éi” e “ói” não são mais acentuados em palavras 

paroxítonas: assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, Coreia, boia, paranoia, jiboia, apoio, heroico, 
paranoico, etc. 

Nos ditongos abertos de palavras oxítonas terminadas em éi, éu e ói e monossílabas o acento continua: 

herói, constrói, dói, anéis, papéis, troféu, céu, chapéu. 

 

 



 

 

Acentuação dos Hiatos  
A razão do acento gráfico é indicar hiato e impedir a ditongação. Compare: caí (hiato) e cai (ditongo), 

doído e doido, fluído e fluido. 

Acentuam-se em regra, o /i/ e o /u/ tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílabas 

sozinhas ou com s: saída (sa-í-da), saúde (sa-ú-de), faísca, caíra, saíra, egoísta, heroína, caí, Luís, 

uísque, balaústre, juízo, país, cafeína, baú, baús, Grajaú, saímos, eletroímã, reúne, construía, proíbem, 

influí, destruí-lo, instruí-la, etc. 

Não se acentua o /i/ e o /u/ seguidos de nh: rainha, fuinha, moinho, lagoinha, etc.; e quando formam 
sílaba com letra que não seja s: cair (ca-ir), sairmos, saindo, juiz, ainda, diurno, Raul, ruim, cauim, amendoim, 
saiu, contribuiu, instruiu, etc. 

 
De acordo com as novas regras da Língua Portuguesa não se acentua mais o /i/ e /u/ tônicos formando 

hiato quando vierem depois de ditongo: baiúca, boiúna, feiúra, feiúme, bocaiúva, etc. Ficaram: baiuca, 
boiuna, feiura, feiume, bocaiuva, etc. 

 
Os hiatos “ôo” e “êe” não são mais acentuados: enjoo, voo, perdoo, abençoo, povoo, creem, deem, leem, 

veem, releem. 
 
Acento Diferencial2 
Perdem o acento diferencial as duplas: pára/para, péla(s)/ pela(s), pólo(s)/polo(s), pêlo(s)/pelo(s), 

pêra/pera. 
 
 

ANTES DEPOIS 

Ele foi ao Pólo Norte. Ele foi ao Polo Norte. 

Ele pára o carro. Ele para o carro. 

Ele gosta de jogar pólo. Ele gosta de jogar polo. 

Esse gato tem pêlos brancos. Esse gato tem pelos brancos. 

Comi uma pêra. Comi uma pera. 

 
 
 
Atenção: 
 
O acento diferencial, entretanto, ainda permanece: 
 
1) Nas duplas: 
- pôde/pode 
Ex.: Ontem, ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. 
 
- pôr/por 
Ex.: Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. 
 
2) No plural dos verbos ter e vir, assim como das correspondentes formas 
compostas (manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir etc.). 
 
Ex.: Ele tem dois carros. / Eles têm dois carros. 
Ele vem de Sorocaba. / Eles vêm de Sorocaba. 
Ele mantém a palavra. / Eles mantêm a palavra. 
Ele convém aos estudantes. / Eles convêm aos estudantes. 
 
Obs: É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras 
forma/fôrma. 

 
2 http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2912/reforma_ortografica.pdf. 



 
Ex.: Qual é a forma da fôrma do bolo? 
* O circunflexo sai da palavra côa (do verbo coar). 
 
Emprego do Til 
O til sobrepõe-se às letras “a” e “o” para indicar vogal nasal. Pode figurar em sílaba:  
- tônica: maçã, cãibra, perdão, barões, põe, etc.;  
- pretônica: balõezinhos, grã-fino, cristãmente, etc.; 
- átona: órfãs, órgãos, bênçãos, etc. 
 
Trema (o trema não é acento gráfico) 
Desapareceu o trema sobre o /u/ em todas as palavras do português: Linguiça, averiguei, delinquente, 

tranquilo, linguístico. Exceto em palavras de línguas estrangeiras: Günter, Gisele Bündchen, müleriano. 
 

Questões 
 
01. (Prefeitura de Teresina/PI - Técnico em Enfermagem - NUCEPE/2019) 
 

Explicação da eternidade 
 
devagar, o tempo transforma tudo em tempo. 
o ódio transforma-se em tempo, o amor 
transforma-se em tempo, a dor transforma-se 
em tempo. 
os assuntos que julgamos mais profundos, 
mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis, 
transformam-se devagar em tempo. 
por si só, o tempo não é nada. 
a idade de nada é nada. 
a eternidade não existe. 
no entanto, a eternidade existe. 
os instantes dos teus olhos parados sobre mim eram eternos. 
os instantes do teu sorriso eram eternos. 
os instantes do teu corpo de luz eram eternos. 
foste eterna até ao fim. 

José Luís Peixoto. In: A Casa, a Escuridão. Editora: Livros Quetzal, 2002.   

 
Quanto à acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que 
(A) o vocábulo “impossíveis” recebe acento por ser proparoxítona. 
(B) a palavra “imutáveis” é acentuada porque é uma paroxítona terminada em i(s). 
(C) a forma verbal “é” recebe acento pela mesma regra que o verbo ter na 3ª pessoa do plural. 
(D) os vocábulos “só” e “até” passaram a ser acentuadas a partir da Nova Ortografia da Língua 

Portuguesa. 
(E) a palavra “ódio”, segundo a Nova Ortografia da Língua Portuguesa, por ser paroxítona com ditongo 

aberto recebe acento. 
 
02. (MPE/GO - Secretário Auxiliar - 2018) Analise as frases abaixo elencadas: 
I – Assim como os humanos, chimpanzés também ____ em conflitos. 
II – Você pode ___ os seus pertences naquele armário ___ uns dias. 
III – Eu o ___ sempre que toco nesse assunto. 
Preenchem adequadamente as lacunas, respectivamente: 
(A) Intervém – por – por – magoo. 
(B) Intervêm – pôr – por – magôo. 
(C) Intervem – pôr – pôr – magôo. 
(D) Intervém – por – por – magôo.  
(E) Intervêm – pôr – por – magoo. 
 
 
 
 
 



 
03. (Prefeitura de Itá - SC - Agente de Suporte e Fiscalização - AMAUC/2019) Em qual alternativa 

todas as palavras deverão ser acentuadas para garantir a exatidão requerida pelas normas ortográficas em 
vigência? 

(A) assembleia - faisca – fucsia 
(B) miseria – caimbra - hipotese 
(C) colmeia – poetico - assembleia 
(D) poeta – pasteis - pipoca 
(E) plateia – circunferencia – circunflexo 
 
04. (Prefeitura de Porto de Moz/PA - Agente Administrativo - FUNRIO/2019) 
 

A delicada cesariana feita em bebé para retirar feto 'gêmeo' 
 
Mónica Voga estava no sétimo mês de gestação quando o médico notou algo muito raro em um exame 

de ultrassom. As imagens mostravam dois cordões umbilicais, mas Mónica não estava grávida de gémeos. 
Era sua própria bebê, Itzamara, que carregava um feto no abdômen. O Feto carregando um feto foi 
identificado em Barranquilla, na Colômbia. Especialistas calculam que a probabilidade desse tipo raro de 
gravidez é de uma a cada 500 mil nascimentos. O cirurgião Miguel Parra contou à Rádio Caracol que esse 
fenômeno é conhecido como fetus in feto e, se não for identificado a tempo, pode colocar em risco a gravidez. 
O médico explica que o irmão gémeo se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. 
Esse tipo de gravidez normalmente é gerada a partir de um único zigoto, formado por um óvulo e um 
espermatozoide. 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 21 de março de 2019) 

 
Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra "sétimo": 
(A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 
(B) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em "s". 
(C) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em "l, n, r, x, s". 
(D) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em "a, o", seguidos ou não de "s". 
(E) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em ditongo aberto, seguidos ou não de "s". 
 
05. (Prefeitura de Timbó/SC - Advogado - FURB/2019) O Deputado Estadual Laércio Schuster estará 

nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. Será recebido pelo Secretário em 
Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater 
a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí 
existem cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 

Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena 
segurança, em especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, 
e dos catarinenses, em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens. Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 
A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra 

que também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Heroico 
(D) Aneis 
(E) Papeis 
 
06. (Prefeitura de Timbó/SC - Advogado - FURB/2019) 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. 

De autoria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos 
nas rodovias estaduais. 

— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos 
motoristas, conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos 
equipamentos. [...] 

             Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
 



 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(B) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(C) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
 

Gabarito 
 

01.B / 02.E / 03.B / 04.A / 05.C / 06.A 
  

Comentários 
 
01. Resposta: B 
São acentuadas palavras paroxítonas que terminam em ã(s), ão(s), ei(s), i(s), um(s). 
 
02. Resposta: E 
Chipanzês - 3° p. Plural =  intervêm - 3° p. Plural 
Pôr = verbo  
Por = preposição 
Magoo - hiatos formados por " oo e ee" não se centuam mais. 
 
03. Resposta: B 
Miséria termina com uma sequêncai vocálica pós-tônica que pode ser considerada um ditongo 

crescente(ia), por isso leva acento agudo. 
Câimbra e hipótese são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
04. Resposta: A 
Toda palavra proparoxítona leva acento, e sétimo é uma palavra proparoxítona. 
 
05. Resposta: C 
Ditongos representados por (ei) e (oi) da sílaba tônica das paroxítonas não são acentuados graficamente. 
 
06. Resposta: A 
Todas as proparoxítonas são acentuadas. Trânsito é uma proparoxítona. 
 

 
O conjunto dos números naturais3 é representado pela letra maiúscula N e estes números são construídos 

com os algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que também são conhecidos como algarismos indo-arábicos. 
Embora o zero não seja um número natural no sentido que tenha sido proveniente de objetos de contagens 
naturais, iremos considerá-lo como um número natural uma vez que ele tem as mesmas propriedades 
algébricas que estes números.  

Na sequência consideraremos que os naturais têm início com o número zero e escreveremos este 
conjunto como: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...} 

 
As reticências (três pontos) indicam que este conjunto não tem fim. N é um conjunto com infinitos 

números. 

 
3
IEZZI, Gelson – Matemática -  Volume Único  

IEZZI, Gelson - Fundamentos da Matemática – Volume 01 – Conjuntos e Funções  

Conjunto Dos Números Naturais - N 
 



 

 
Excluindo o zero do conjunto dos números naturais, o conjunto será representado por:  

N* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...} 
 
Subconjuntos notáveis em N: 
 
1 – Números Naturais não nulos 
N* ={1,2,3,4,...,n,...}; N* = N-{0} 
 
2 – Números Naturais pares 
Np = {0,2,4,6,...,2n,...}; com n ∈ N 
 
3 - Números Naturais ímpares 
Ni = {1,3,5,7,...,2n+1,...} com n ∈ N 
 
4 -  Números primos 
P={2,3,5,7,11,13...} 
 
Construção dos Números Naturais 
Todo número natural dado tem um sucessor (número que vem depois do número dado), considerando 

também o zero. 
Exemplos: Seja m um número natural. 
a) O sucessor de m é m+1. 
b) O sucessor de 0 é 1. 
c) O sucessor de 3 é 4. 
 
Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números juntos são chamados números 

consecutivos. 
Exemplos: 
a) 1 e 2 são números consecutivos. 
b) 7 e 8 são números consecutivos. 
c) 50 e 51 são números consecutivos. 
 
- Vários números formam uma coleção de números naturais consecutivos se o segundo é sucessor do 

primeiro, o terceiro é sucessor do segundo, o quarto é sucessor do terceiro e assim sucessivamente. 
Exemplos: 
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são consecutivos. 
b) 7, 8 e 9 são consecutivos. 
c) 50, 51, 52 e 53 são consecutivos. 
 
Todo número natural dado N, exceto o zero, tem um antecessor (número que vem antes do número 

dado). 
Exemplos: Se m é um número natural finito diferente de zero. 
a) O antecessor do número m é m-1. 
b) O antecessor de 2 é 1. 
c) O antecessor de 56 é 55. 
d) O antecessor de 10 é 9. 
 
O conjunto abaixo é conhecido como o conjunto dos números naturais pares. Embora uma sequência 

real seja outro objeto matemático denominado função, algumas vezes utilizaremos a denominação 
sequência dos números naturais pares para representar o conjunto dos números naturais pares: P = {0, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, ...} 

O conjunto abaixo é conhecido como o conjunto dos números naturais ímpares, às vezes também 

chamados, a sequência dos números ímpares. I = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...} 

 

 



 

Operações com Números Naturais 

Na sequência, estudaremos as duas principais operações possíveis no conjunto dos números naturais. 
Praticamente, toda a matemática é construída a partir dessas duas operações: adição (e subtração) e 
multiplicação (e divisão). 

 
Adição de Números Naturais 
A primeira operação fundamental da Aritmética tem por finalidade reunir em um só número, todas as 

unidades de dois ou mais números.  
Exemplo: 

5 + 4 = 9, onde 5 e 4 são as parcelas e 9 soma ou total 
 

Subtração de Números Naturais 
É usada quando precisamos tirar uma quantia de outra, é a operação inversa da adição. A operação de 

subtração só é válida nos naturais quando subtraímos o maior número do menor, ou seja quando a-b tal que 

a≥ 𝑏. 
Exemplo: 

254 – 193 = 61, onde 254 é o Minuendo, o 193 Subtraendo e 61 a diferença. 
 

Obs.: o minuendo também é conhecido como aditivo e o subtraendo como subtrativo. 
 
Multiplicação de Números Naturais 
É a operação que tem por finalidade adicionar o primeiro número denominado multiplicando ou parcela, 

tantas vezes quantas são as unidades do segundo número denominadas multiplicador. 
Exemplo: 

2 x 5 = 10, onde 2 e 5 são os fatores e o 10 produto. 
 
- 2 vezes 5 é somar o número 2 cinco vezes: 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. Podemos no lugar do “x” 

(vezes) utilizar o ponto “.”, para indicar a multiplicação. 
 
Divisão de Números Naturais 
Dados dois números naturais, às vezes necessitamos saber quantas vezes o segundo está contido no 

primeiro. O primeiro número que é o maior é denominado dividendo e o outro número que é menor é o 
divisor. O resultado da divisão é chamado quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente obteremos 
o dividendo. 

No conjunto dos números naturais, a divisão não é fechada, pois nem sempre é possível dividir um 
número natural por outro número natural e na ocorrência disto a divisão não é exata. 

 

 
 

Relações Essenciais numa Divisão de Números Naturais 
- Em uma divisão exata de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo.  

35 : 7 = 5 
- Em uma divisão exata de números naturais, o dividendo é o produto do divisor pelo quociente. 

35 = 5 x 7 
 
A divisão de um número natural n por zero não é possível, pois, se admitíssemos que o quociente 

fosse q, então poderíamos escrever: n ÷ 0 = q e isto significaria que: n = 0 x q = 0 o que não é correto! Assim, 
a divisão de n por 0 não tem sentido ou ainda é dita impossível. 

 
Propriedades da Adição e da Multiplicação dos números Naturais 

Para todo a, b e c ∈ 𝑁 
1) Associativa da adição: (a + b) + c = a + (b + c)  
 
 



 
 
2) Comutativa da adição: a + b = b + a  
3) Elemento neutro da adição: a + 0 = a 
4) Associativa da multiplicação: (a.b).c = a. (b.c) 
5) Comutativa da multiplicação: a.b = b.a 
6) Elemento neutro da multiplicação: a.1 = a 
7) Distributiva da multiplicação relativamente à adição: a.(b +c ) = ab + ac 
8) Distributiva da multiplicação relativamente à subtração: a .(b –c) = ab –ac 
9) Fechamento: tanto a adição como a multiplicação de um número natural por outro número natural, 

continua como resultado um número natural.  
 

Questões 
 

01. (SABESP – Aprendiz – FCC) A partir de 1º de março, uma cantina escolar adotou um sistema de 
recebimento por cartão eletrônico. Esse cartão funciona como uma conta corrente: coloca-se crédito e vão 
sendo debitados os gastos. É possível o saldo negativo. Enzo toma lanche diariamente na cantina e sua 
mãe credita valores no cartão todas as semanas. Ao final de março, ele anotou o seu consumo e os 
pagamentos na seguinte tabela: 

 
No final do mês, Enzo observou que tinha  
(A) crédito de R$ 7,00.  
(B) débito de R$ 7,00.  
(C) crédito de R$ 5,00.  
(D) débito de R$ 5,00.  
(E) empatado suas despesas e seus créditos.  

 
02. (Pref. Imaruí/SC - Auxiliar De Serviços Gerais - PREF. IMARUI) José, funcionário público, recebe 

salário bruto de R$ 2.000,00. Em sua folha de pagamento vem o desconto de R$ 200,00 de INSS e R$ 35,00 
de sindicato. Qual o salário líquido de José?  

(A) R$ 1800,00  
(B) R$ 1765,00  
(C) R$ 1675,00  
(D) R$ 1665,00  

 
03. (Professor/Pref.de Itaboraí) O quociente entre dois números naturais é 10. Multiplicando-se o 

dividendo por cinco e reduzindo-se o divisor à metade, o quociente da nova divisão será: 
(A) 2 
(B) 5 
(C) 25 
(D) 50 
(E) 100 
 
04. (Pref. Águas de Chapecó/SC– Operador de Máquinas – ALTERNATIVE CONCURSOS) Em uma 

loja, as compras feitas a prazo podem ser pagas em até 12 vezes sem juros. Se João comprar uma geladeira 
no valor de R$ 2.100,00 em 12 vezes, pagará uma prestação de:  

(A) R$ 150,00.  
(B) R$ 175,00.  
(C) R$ 200,00.  
(D) R$ 225,00. 
 
 
 



 
05. (Pref. Jundiaí/SP – Agente de Serviços Operacionais – MAKIYAMA) Ontem, eu tinha 345 bolinhas 

de gude em minha coleção. Porém, hoje, participei de um campeonato com meus amigos e perdi 67 bolinhas, 
mas ganhei outras 90. Sendo assim, qual a quantidade de bolinhas que tenho agora, depois de participar 
do campeonato?  

(A) 368  
(B) 270  
(C) 365  
(D) 290  
(E) 376 
 
06. (Pref. Niterói) João e Maria disputaram a prefeitura de uma determinada cidade que possui apenas 

duas zonas eleitorais. Ao final da sua apuração o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a seguinte tabela com 
os resultados da eleição. A quantidade de eleitores desta cidade é: 

 
(A) 3995 
(B) 7165 
(C) 7532 
(D) 7575 
(E) 7933 

 
07. (Pref. Jundiaí/SP – Agente de Serviços Operacionais – MAKIYAMA) Durante um mutirão para 

promover a limpeza de uma cidade, os 15.000 voluntários foram igualmente divididos entre as cinco regiões 
de tal cidade. Sendo assim, cada região contou com um número de voluntários igual a:  

(A) 2500  
(B) 3200  
(C) 1500  
(D) 3000  
(E) 2000 
 
08. UFGD – Técnico em Informática – AOCP) Joana pretende dividir um determinado número de 

bombons entre seus 3 filhos. Sabendo que o número de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que 
fazendo a divisão cada um dos seus 3 filhos receberá 9 bombons e sobrará 1 na caixa, quantos bombons 
ao todo Joana possui? 

(A) 24. 
(B) 25. 
(C) 26. 
(D) 27. 
(E) 28 
 
09. (CREFITO/SP – Almoxarife – VUNESP) O sucessor do dobro de determinado número é 23. Esse 

mesmo determinado número somado a 1 e, depois, dobrado será igual a 
(A) 24. 
(B) 22. 
(C) 20. 
(D) 18. 
(E) 16. 
 
10. (Pref. de Ribeirão Preto/SP – Agente de Administração – VUNESP) Em uma gráfica, a máquina 

utilizada para imprimir certo tipo de calendário está com defeito, e, após imprimir 5 calendários perfeitos (P), 
o próximo sai com defeito (D), conforme mostra o esquema. 

 
 



 

 
Considerando que, ao se imprimir um lote com 5 000 calendários, os cinco primeiros saíram perfeitos e 

o sexto saiu com defeito e que essa mesma sequência se manteve durante toda a impressão do lote, é 
correto dizer que o número de calendários perfeitos desse lote foi 

(A) 3 642. 
(B) 3 828. 
(C) 4 093. 
(D) 4 167. 
(E) 4 256. 

 
Comentários 

 
01. Alternativa: B 
Crédito: 40 + 30 + 35 + 15 = 120 
Débito: 27 + 33 + 42 + 25 = 127 
120 – 127 = - 7 
Ele tem um débito de R$ 7,00. 

 
02. Alternativa: B 
2000 – 200 = 1800 – 35 = 1765 
O salário líquido de José é R$ 1.765,00. 
 
03. Alternativa: E 
D= dividendo 
d= divisor 
Q = quociente = 10 
R= resto = 0 (divisão exata) 
Equacionando: 
D = d.Q + R 
D = d.10 + 0 ➔ D = 10d 
Pela nova divisão temos: 

5𝐷 =
𝑑

2
. 𝑄    → 5. (10𝑑) =

𝑑

2
. 𝑄  , isolando Q temos: 

 

𝑄 =  
50𝑑

𝑑
2

   → 𝑄 = 50𝑑.
2

𝑑
   → 𝑄 = 50.2 → 𝑄 = 100 

 
04.  Alternativa: B 

 
2100

12
= 175 

 
Cada prestação será de R$175,00 
 
05. Alternativa: A 
345 – 67 = 278 
Depois ganhou 90 
278 + 90 = 368 

 
06. Alternativa: E 
Vamos somar a 1ª Zona: 1750 + 850 + 150 + 18 + 183 = 2951 
2ª Zona: 2245 + 2320 + 217 + 25 + 175 = 4982 
Somando os dois: 2951 + 4982 = 7933 
 
07. Alternativa: D 
15000

5
= 3000  

Cada região terá 3000 voluntários. 

 



 
08. Alternativa: E 
Sabemos que 9. 3 = 27 e que, para sobrar 1, devemos fazer 27 + 1 = 28. 
 
09. Alternativa: A 
Se o sucessor é 23, o dobro do número é 22, portanto o número é 11. 

(11 + 1)2 = 24 
 
10. Alternativa: D 
Vamos dividir 5000 pela sequência repetida (6): 
5000 / 6 = 833 + resto 2. 
Isto significa que saíram 833. 5 = 4165 calendários perfeitos, mais 2 calendários perfeitos que restaram 

na conta de divisão. 
Assim, são 4167 calendários perfeitos. 
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Bons estudos e rumo à aprovação. 


