
 

 

TM 07 - 7º ANO - ANTHONY – MATEMÁTICA 
 
01. Uma loja de eletrodomésticos possui uma matriz e onze filiais. Ela comprou 200  televisores idênticos para 

serem distribuídos igualmente entre as 12  lojas, ficando a matriz também com o resto da divisão. O 
número de televisores destinados à matriz equivale a:   
a) 16     
b) 18     
c) 20     
d) 22     
e) 24     

  
02. O período de um ano é assim distribuído por meses e dias: 
 

1º Janeiro 31 dias 
2º Fevereiro 28  ou 29  dias 
3º Março 31 dias 
4º Abril 30  dias 
5º Maio 31 dias 
6º Junho 30  dias 
7º Julho 31 dias 
8º Agosto 31 dias 
9º Setembro 30  dias 
10º Outubro 31 dias 
11º Novembro 30  dias 
12º Dezembro 31 dias 

 

 
 

Se o dia 4 de maio, ocorreu em um sábado, em certo ano, em qual dia da semana do mesmo ano será o 
dia 25 de dezembro, dia de Natal?  
a) sábado    
b) domingo    
c) segunda-feira    
d) terça-feira    
e) quarta-feira    
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03. A dinâmica e a estratégia nas partidas de basquete mudaram bastante ao longo dos últimos anos. 
Atualmente, as equipes tentam mais arremessos de 3  pontos (quando o arremesso é feito antes da “linha de 
3  pontos”) do que antigamente.  

Um exemplo dessa estratégia observou-se numa das partidas finais da liga de basquete norte-americana, a 
NBA (National Basketball Association), disputada entre as equipes Toronto Raptors e Golden State 
Warriors. Nessa partida, as duas equipes efetuaram, juntas, 74  arremessos de 3  pontos.  
Do total desses arremessos, 22  do Golden State Warriors foram errados; do Toronto Raptors, 24  foram 
errados.  

 
Ao longo da partida, as duas equipes juntas totalizaram, nesse tipo de arremesso,   
a) 75  pontos.    
b) 84  pontos.    
c) 87  pontos.     
d) 90  pontos.    

  
04. Observe a tabela, a seguir, que mostra dados relativos aos estádios da Copa do Mundo de futebol da 

Rússia: 
 

 
 

Na cidade de Moscovo (Moscou), os estádios apresentaram uma taxa de ocupação de 100%  em todos os 
jogos, totalizando, em números absolutos, um público de   
a) 685.432  pessoas     
b) 687.146  pessoas     
c) 689.016  pessoas     
d) 691.426  pessoas     
e) 693.356  pessoas    

  
05. A divisão é uma das quatro operações fundamentais da Aritmética e pode ser representada utilizando o 

algoritmo: 
 

Dividendo Divisor

Resto Quociente
 

 
Considere que, no conjunto dos números naturais, a divisão de 43  por 5  tem quociente q.  Seja N  o 
número natural tal que (N 43)  dividido por 5  tem como quociente (q 500).  
Nessas condições, o menor valor de N  é  
a) 2.497.     
b) 2.498.     
c) 2.499.     
d) 2.500.     
e) 2.501.     
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06.    
 

TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO 
VIGÊNCIA VALOR MENSAL 

De 01/01/2018 a 31/12/2018 R$ 954,00  
De 01/01/2017 a 31/12/2017 R$ 937,00  
De 01/01/2016 a 31/12/2016 R$ 880,00  
De 01/01/2015 a 31/12/2015 R$ 788,00  
Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm>. Acesso 

em 18 ago. 2018. (Adaptado) 
 

Rodrigo, ex-aluno do CMRJ, cursa Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em janeiro de 
2015, começou um estágio na sua área, recebendo a remuneração mensal de um salário mínimo. 
Pensando no futuro, resolveu fazer algumas economias e poupou um salário mínimo em 2015; dois salários 
mínimos em 2016; três salários mínimos em 2017 e um salário mínimo em 2018.  
Com base nos valores do salário mínimo de cada ano, apresentados na tabela acima, verifica-se que suas 
economias totalizaram   
a) R$ 6.313,00     
b) R$ 6.297,00     
c) R$ 6.256,00     
d) R$ 6.221,00     
e) R$ 6.193,00     

  
07. Tertulino irá viajar e deseja guardar seus CDs de arrocha em sacolas plásticas. Para guardar os CDs em 

sacolas que contenham 60  unidades, serão necessárias 15  sacolas plásticas. Na mesma proporção, se os 
CDs forem guardados em sacolas com 75  unidades, quantas sacolas serão necessárias?  
a) 11     
b) 13     
c) 12     
d) 14     
e) 10     

  
08. Todo número inteiro positivo pode ser escrito, de maneira única (a menos da ordem das parcelas), como 

uma soma onde cada uma das parcelas é uma potência de 2.  Por exemplo, 0 1 419 2 2 2 .    Nessas 
condições, o número 45  pode ser escrito como a soma de n  dessas parcelas distintas, onde n  é igual a  
a) 3.     
b) 5.    
c) 6.     
d) 4.     

  
09. Considere os símbolos ,  e  como operações matemáticas básicas, e as seguintes igualdades:  
 

 
 

Sendo assim, assinale o número que corresponde ao resultado da expressão 
 

 
a) 1     
b) 2     
c) 3     
d) 4     
e) 5     
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10. Qualquer número inteiro positivo pode ser expresso, de modo único, como soma de potências de 2.  
Exemplos: 0 1 2 3 4 563 2 2 2 2 2 2       (seis parcelas), 664 2  (uma parcela), 2 668 2 2   (duas 
parcelas). O número de parcelas na expressão de 2018  como soma de potências inteiras de 2  é  
a) 8.     
b) 10.     
c) 7.     
d) 9.     

  
11.    

 
 

Na revista Amazing Fantasy #15,  é publicada, pela primeira vez, uma história do O Homem-Aranha. Ele se 
tornaria o herói mais popular da Marvel. (agosto de 1962). 

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-super-herois/>>. Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 
 

No texto, o #15,  indica o exemplar de número quinze da publicação. Entretanto, podemos utilizar símbolos 
com outros significados. Na adição abaixo, #, @  e   substituem alguns algarismos. Em sequência 
crescente, quais os valores obtidos para os referidos símbolos? 

 
1 5 @ 2

8 #
2 0 1 9

   

a) 2; 4; 7     
b) 1; 2; 3     
c) 3; 4; 7     
d) 2; 3; 7     
e) 4; 5; 8     

  
12. Em uma determinada indústria, cada operário tem direito a um único dia de folga na semana. Em uma 

semana específica, 157  operários trabalharam no domingo, 234  trabalharam na segunda-feira, 250  na 
terça-feira, 243  na quarta-feira, 237 na quinta-feira, 230  na sexta-feira e 197  no sábado. 
Considerando que, nessa semana, a regra de folga foi cumprida, quantos operários trabalham nessa 
indústria?  
a) 255.     
b) 256.     
c) 257.     
d) 258.     
e) 259.     

  
13. Resolvendo a expressão numérica 2 2{30 [16 (3 3 ) 2] 2 },      encontramos o valor:  

a) 12.     
b) 15.     
c) 18.     
d) 20.    
e) 24.    
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14. A cidade fictícia de Martim Afonso é uma das mais antigas do seu país. A expressão abaixo indica o ano em 
que ela foi fundada. 

 
2 210 25 3 4 16     

 
Assinale a alternativa que apresenta o ano em que a cidade de Martim Afonso foi fundada.  
a) 1.524.     
b) 1.532.     
c) 1.542.     
d) 1.632.     
e) 1.624.     

 
 


