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01. Janaína desenhou o quadrado ao lado e marcou 

seus quatro cantos com um ponto vermelho. Em 
seguida ela cortou o quadrado pelas linhas 
pontilhadas, obtendo uma nova figura. Quantos 
cantos ela terá para marcar nessa figura? 

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

 
Resposta Questão 01: Alternativa C 
Após realizar o corte das linhas pontilhadas, 
Janaína obterá a figura abaixo. 

 
Perceba que esta nova figura possui 6 cantos. 
Porém, como dois deles já haviam sido pintados 
restarão 4 novos cantos para Janaina pintar. 

 
02. Geraldinho quer apagar algarismos do quadro ao 

lado e deixar apenas os três algarismos cuja 
soma é a menor possível. Qual é a soma dos 
valores algarismos que irá apagar? 

 
a) 10 
b) 34 
c) 36 
d) 38 
e) 40 

 
Resposta Questão 02: Alternativa B 
Fatos que ajudam: que tal pensar o que torna a 
soma de três algarismos a menor possível? 
O primeiro passo é identificar quais algarismos 
deverão permanecer no quadro. Como a soma 
deve ser a menor possível, então esses três 
algarismos devem ser os menores dentre aqueles 

presentes no quadro. Quem são eles? Resposta: 
0, 1 e 2. 
Agora, basta realizarmos a soma dos valores dos 
algarismos que deverão ser apagados, ou seja, 
todos aqueles a menos de 0, 1 e 2: 

3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 = 34 
Portanto, a soma dos valores dos algarismos que 
Geraldinho deverá apagar é 34. 

 
03. Quando os alunos de uma escola vão ao museu, 

se organizam, em grupos de três pessoas, numa 
fila. Maria, Pérola e Rosa observam que são as 
do sétimo grupo, se começam a contar pelo início 
da fila e as do quinto grupo, se começam a 
contar pelo final. Quantos alunos vão ao museu? 
a) 12 
b) 2 
c) 30 
d) 33 
e) 36 

 
Resposta Questão 03: Alternativa D 
Fatos que ajudam: utilizar um desenho para 
representar a situação pode ajudar bastante na 
resolução deste problema. 
Se as três amigas pertencem ao sétimo grupo 
quando começam a contar pelo início da fila, isto 
significa que há 6 grupos na frente delas: 

 
Por outro lado, se pertencem ao quinto grupo 
quando começam a contar pelo final da fila, isto 
significa que há 4 grupos atrás delas: 

 
Portanto, qual deve ser o total de grupos de 
alunos que vão ao museu? 

6 + 1 + 4 = 11 grupos 
Não se esqueça que o grupo ao qual as meninas 
pertencem também deve ser considerado! 
Assim, para determinarmos o total de alunos que 
vão ao museu basta multiplicarmos o total de 
grupos pelo total de integrantes de cada um: 11 
× 3 = 33. 
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04. O sapinho Bruno dá saltos de duas em duas 
casas. Se ele sair do ponto onde está na direção 
da flecha então poderá retornar ao ponto de 
partida dando 12 saltos. Se ele resolver saltar de 
cinco em cinco casas, quantos saltos terá que dar 
para voltar ao lugar de partida? 

 
a) 10 
b) 12 
c) 18 
d) 24 
e) 60 
 
Resposta Questão 04: Alternativa D 
Pense nisso: Saltando de 5 em 5 casas o sapinho 
Bruno consegue atingir o ponto inicial dando 
apenas uma volta no tabuleiro? 
Perceba que o sapinho deverá dar mais de uma 
volta no tabuleiro, pois não consegue atingir o 
ponto inicial na primeira volta. 
Para determinarmos a quantidade de casas que o 
sapinho deverá percorrer precisamos encontrar 
um número que seja, ao mesmo tempo, múltiplo 
de 24 (quantidade total de casas no tabuleiro) e 
de 5 (quantidade de casas que ele percorre a 
cada salto). Mais ainda, este número deve ser o 
menor possível, pois queremos determinar a 
primeira vez que Bruno atinge o ponto inicial. 
Vamos elencar os múltiplos de 24: 

24, 48, 52, 96, 120,... 
Sabemos que os múltiplos de 5 são todos 
aqueles cujo algarismos das unidades é 0 ou 5, 
portanto, 120 é o menor múltiplo comum entre 5 
e 24. 
Assim, descobrimos que o sapinho percorrerá 
120 casas. 
O que precisamos fazer agora para determinar a 
quantidade de saltos que ele dará? 
Bom, basta dividirmos a quantidade de casas 
percorridas, 120, pela quantidade de casas que 
ele percorre a cada salto, 5: 

120 ÷ 5 = 24. 
 

05. As balanças estão todas equilibradas. Os pesos 
são de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas 
e 5 gramas. 

 

Qual é a bolinha mais leve? 

       
 

Resposta Questão 05: Alternativa E 
Vamos começar numerando as balanças: 

 
Note que ao comparar bolas de diferentes cores 
em uma mesma balança a bola mais pesada será 
sempre aquela acompanhada do menor peso. Por 
exemplo, na balança 1 vemos que a bola azul 
mais 1 grama equivale a uma bola vermelha 
mais 2 gramas. Se retiramos os pesos e 
deixamos apenas as bolas a balança penderá 
para o lado da bola azul, pois retiramos mais 
peso do lado direito que do esquerdo, o que 
torna a bola azul mais pesada que a vermelha. 
Assim, temos que: 
Bola azul = Bola vermelha + 1 = Bola amarela + 

3 = Bola verde + 5 = Bola laranja + 3.  
Disso concluímos que a bola mais leve é a bola 
verde. 
 
 


