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1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 
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após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL – 21 – SERVIÇOS GERAIS  
Página 1 

 
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 
Texto 1 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade volta a 

crescer no Brasil. Nos últimos 13 anos houve aumento de 67,8%, 

saindo de 11,8%, em 2006, para 19,8% em 2018. Sobrepeso, 

obesidade e o ganho de peso no adulto são fatores de risco para 

13 tipos de câncer. O crescimento da obesidade foi maior entre 

os adultos de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1%, 

respectivamente. Apesar do excesso de peso ser mais comum 

entre os homens, em 2018, as mulheres apresentaram índice 

ligeiramente maior, com 20,7%, em relação aos homens, 18,7%. 

No Brasil, mais da metade da população, 55,7% tem excesso de 

peso. Um aumento de 30,8% quando comparado ao percentual 

de 2006, que era de 42,6%. O aumento da prevalência foi maior 

entre as faixas etárias de 18 a 24 anos, com 55,7%. Quando 

verificado por sexo, entre os homens o crescimento foi de 21,7% 

e, entre as mulheres, de 40%. Alimentos ultraprocessados têm 

altos índices de gordura e açúcar, isso se deve ao aumento da 

obesidade adulta, deduz a pesquisa. Já o consumo regular de 

frutas e hortaliças cresceu 15,5% entre 2008 e 2018, passando 

de 20% para 23,1%. A prática de atividade física no tempo livre 

também aumentou 25,7% (2009 a 2018), como o consumo de 

refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 53,4% (de 2007 a 2018), 

entre os adultos das capitais.  

 Uma mudança significativa entre os hábitos 

alimentares dos brasileiros é o aumento de 15,5% no consumo 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

frutas e verduras. Outra mudança importante é a redução de 

53,4% do consumo regular de refrigerante e suco artificial entre 

os adultos. A diminuição foi verificada entre 2007 a 2018, em 

todas as faixas-etárias e em ambos os sexos. A queda foi mais 

expressiva na população de 55 a 64 anos (58,8% no período 

avaliado). O consumo dessas bebidas é maior entre os homens 

(17,7%) do que entre as mulheres (11,6%). 
 

(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-

estar/2019/08/12/ NWS, 112929,70,826,NOTICIAS,2190-

OBESIDADE-BRASIL-MAIOR-INDICE-NOS-ULTIMOS-
ANOS.aspx) 

 

01. De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 

 

A. A obesidade mostra-se alarmante para a população bra-

sileira, principalmente, na faixa de 50 anos, em que ocor-

reu o maior crescimento de casos. 

B. O consumo de refrigerantes e de alimentos processados 

causam maior risco à saúde de   crianças e jovens do que  

à de adultos e idosos.  

C. A diminuição mais significativa no consumo regular de 

suco artificial e de refrigerantes na adolescência ocorre 

devido à busca de uma vida com hábitos mais saudáveis. 

D. O hábito de ingerir com maior frequência  bebidas indus-

trializadas por parte das mulheres supera o dos homens, 

segundo a pesquisa da OMS. 

E. Mesmo com algumas modificações diárias por uma parte 

da população, como alimentação    mais saudável e ativi-

dades físicas frequentes, o crescimento da obesidade no 

Brasil aumentou.  

 

02. Na organização do texto, o autor fez uso regular de numerais, 

ultrapassando a ideia de classificação gramatical. Nessa 

construção textual, os numerais nos informam que: 

 

A. A maioria da população brasileira busca diariamente 

combater a obesidade.  

B. As mulheres, de acordo com a pesquisa, aumentaram o 

excesso de peso, superando o índice dos homens.  

C. O patamar alto de obesidade e sobrepeso da população 

adulta não provocará doenças graves. 

D. O crescimento do consumo de vegetais, como verduras  

e frutas, atingiu praticamente a metade da população bra-

sileira, 

E. O cuidado maior em não consumir bebidas artificiais pre-

domina na faixa etária da adolescência.  

 

03. No trecho: “Alimentos ultraprocessados têm altos índices de 

gordura e açúcar...”, o termo em destaque é classificado como um 

adjetivo, cuja função é caracterizar o substantivo. Assinale a 

alternativa em que o termo destacado não possui a mesma 

classificação. 

 

A. “... isso se deve ao aumento da obesidade adulta...” 

B. “... as mulheres apresentaram índice ligeiramente 

maior...” 

C. “Já o consumo regular de frutas e hortaliças...” 

D. “Outra mudança importante é a redução...” 

E. “...e suco artificial entre os adultos.” 

 

04. As palavras sublinhadas a seguir são acentuadas pela mesma 

regra, exceto em: 

 

A. “Nos últimos 13 anos houve aumento de 67,8%,...” 

B. “A prática de atividade...” 

C. “Uma mudança significativa entre os hábitos alimenta-

res...” 

D. A prática de atividade  física no tempo...” 

E. “... são fatores de risco para 13 tipos de câncer.” 

 

05. Nos fragmentos selecionados do texto, apenas um deles 

apresenta sintaticamente, em destaque, o adjunto adnominal. 

Assinale-o. 

 

A. “A diminuição foi verificada entre 2007 a 2018...” 

B. “...o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas...” 

C. “A queda foi mais expressiva na população...” 

D. “ Uma mudança significativa entre os hábitos alimenta-

res...” 

E. “...as mulheres apresentaram índice ligeiramente 

maior...” 

 

06. Indique a alternativa em que o verbo grifado aponta para uma 

ação concluída, acabada, portanto, conjugado no pretérito perfeito 

do modo indicativo. 

 

A. “Sobrepeso, obesidade e o ganho de peso no adulto são 

fatores de risco....” 

B. “No  Brasil, mais da metade da população, 55,7% tem 

excesso de peso. 

C. “Um aumento de 30,8% quando comparado ao percen-

tual de 2006, que era de 42,6%.” 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/08/12/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/08/12/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/08/12/NWS,112929,70,826,NOTICIAS,2190-OBESIDADE-BRASIL-MAIOR-INDICE-NOS-ULTIMOS-ANOS.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/08/12/NWS,112929,70,826,NOTICIAS,2190-OBESIDADE-BRASIL-MAIOR-INDICE-NOS-ULTIMOS-ANOS.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/08/12/NWS,112929,70,826,NOTICIAS,2190-OBESIDADE-BRASIL-MAIOR-INDICE-NOS-ULTIMOS-ANOS.aspx


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL – 21 – SERVIÇOS GERAIS  
Página 2 

D. “... as mulheres apresentaram índice ligeiramente 

maior,...” 

E. O consumo dessas  bebidas é maior entre os homens...” 

 

07. O pronome é uma categoria gramatical que pode substituir ou 

acompanhar o substantivo. Nos fragmentos do texto, há destaque 

para o pronome com a funcionalidade de acompanhar  apenas na 

alternativa: 

 

A. “A prática de atividade física no tempo livre...” 

B. “O aumento da prevalência foi maior...” 

C. “ Outra mudança importante é a redução de 53,4% do 

consumo regular de refrigerante...” 

D. A diminuição foi verificada entre 2007 a 2018, em todas 

as faixas-etárias e em ambos os sexos 

E. “Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade volta ...” 

 

08. No enunciado: “A queda foi mais expressiva na população de 

55 a 64 anos (58,8% no período avaliado).”, o emprego da 

pontuação, marcado pelo uso dos parênteses, nesse contexto, 

indica: 

 

A. Um isolamento desnecessário. 

B. Uma oposição de ideias. 

C. Uma explicação ou esclarecimento. 

D. Uma citação. 

E. Uma possibilidade de contestação.  

 

 

 

Texto 2 

 

               
(https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/uma-charge-sobre-a-
destruicao-da-floresta-na-amazonia-por-chico-marinho/22/08/2019) 

 

09. A charge faz uma crítica às queimadas ocorridas na floresta 

Amazônia em relação 

  

A. Aos riscos da vegetação natural destruída pelo fogo e ao 

sacrifício de animais que habitam a floresta. 

B. Apenas ao perigo que os animais vivem devido às cons-

tantes queimadas. 

C. Ao desmatamento diário na Amazônia. 

D. Aos interesses dos fazendeiros em destruir a Amazônia. 

E. Ao descaso das nações estrangeiras por não ajudarem o 

Brasil contra as queimadas. 

 

 

 

 

10. No trecho: “O crescimento da obesidade foi maior entre os 

adultos de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1%, 

respectivamente.”, o verbo atende à norma culta da concordância 

verbal. Assinale a opção em que a concordância verbal também 

foi corretamente empregada. 

 

A. Houveram muitos protestos em defesa da Amazônia. 

B. O tema das queimadas, na região amazônica, ganharam 

ares de crise internacional. 

C. O governo brasileiro contestaram os dados apresentados 

pelo Instituto nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

D. A Amazônia sofre com a redução do monitoramento das 

queimadas. 

E. As imagens, via satélite, denuncia o desastre ambiental 

em alta resolução.  

 

Texto 3 

 

Fake News 
  

A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode 

interferir negativamente em vários setores da sociedade, como po-

lítica, saúde e segurança.  

 
Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à 

mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notí-

cia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É 

principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos 

das fake news, e suas consequências podem ser desastrosas. 

Um caso que ficou conhecido e chegou ao extremo foi o 

da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido 

espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São 

Paulo, em 2014. A revolta dos moradores foi em virtude de infor-

mações publicadas em uma rede social, com um retrato falado de 

uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia ne-

gra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou lin-

chada por moradores.    

 Outro boato que tomou conta das redes e influenciou di-

retamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas 

vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. O 

impacto foi tão grande que doenças como o sarampo, do qual o 

Brasil era considerado livre, voltaram a acometer crianças. 

  Depois da greve dos caminhoneiros em 2018, 

que durou 11 dias, fechou rodovias de norte a sul do país e provo-

cou desabastecimento de diversos produtos, alguns boatos de uma 

nova greve geraram tumulto nas grandes cidades. Em alguns mu-

nicípios, filas de carros formaram-se em postos de combustíveis, 

pois as pessoas temiam o aumento do preço e até mesmo a falta 

do produto.  
  

(https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm# 
Adaptado. Acesso em 20/09/2019) 

 

11. O texto apresenta como tema central: 

 

A. O compartilhamento crescente de informações falsas nas 

redes sociais por jovens. 

B. A limitação do uso de fake news nas redes sociais e na 

mídia. 

C. O descaso da política de segurança pública em relação às 

notícias falsas divulgadas. 

D. Os danos causados à sociedade devido à publicação nas 

redes sociais de notícias falsas ou fake news. 

https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/uma-charge-sobre-a-destruicao-da-floresta-na-amazonia-por-chico-marinho/22/08/2019
https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/uma-charge-sobre-a-destruicao-da-floresta-na-amazonia-por-chico-marinho/22/08/2019
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/sarampo.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm
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E. E. A punição dos responsáveis pela divulgação dos fake 

news por causar efeitos negativos à   sociedade. 

 

12. No enunciado: “A divulgação de notícias falsas, conhecidas 

como fake news, pode interferir negativamente em vários setores 

da sociedade, como política, saúde e segurança.”, o verbo desta-

cado na forma de  infinitivo pode ser substituído, sem causar mu-

danças ao sentido do texto, por: 

 

A. assistir 

B. incomodar 

C. atender 

D. beneficiar 

E. afetar 

 

13. No trecho: “ Qualquer tipo de informação falsa, da mais 

simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro.”, a utilização 

da vírgulas justifica-se por: 

 

A. Indicar uma citação, a fala de outro. 

B. Isolar um aposto de valor explicativo. 

C. Destacar desnecessariamente um termo deslocado.  

D. Separar uma enumeração de ações.  

E. Introduzir um vocativo. 

 

14. Analise os enunciados e seguir e assinale a alternativa correta 

quanto às normas da ortografia. 

 
A. Em:  “ A dona de casa foi confundida com a criminosa 

e acabou linchada por moradores.”, a palavra grifada es-

creve-se com CH, da mesma forma que ‘inchada’ e 

‘chocolate’. 

B. Em: “Qualquer tipo de informação falsa..”, o vocábulo 

destacado é grafado com Ç, da mesma forma que  

‘fumaça’ e ‘demição’. 

C. Em: “... um retrato falado de uma possível sequestradora 

de crianças para rituais de magia negra.”, o termo em des-

taque possui sua escrita com G, como também, as pala-

vras ‘giboia’ e ‘mágico’. 

D. Em: “...induz as pessoas ao erro.”, o vocábulo subli-

nhado grafa-se com Z, assim, também são grafados ‘puz’ 

e ‘repuz’. 

E. Em: “...pois as pessoas temiam o aumento do preço...”, 

o vocábulo grifado escreve-se com SS, como também de-

vem ser ‘compromisso’ e ‘compreenssão’. 

 

15. As palavras são denominadas em categorias ou classes 

gramaticais sob um dos viés morfológicos. A partir dos 

enunciados recortados do texto, indique aquele cuja classificação 

gramatical está incorreta. 

 

A. “... os perigos das fake news, e suas consequências po-

dem ser desastrosas.”, o termo grifado é um advérbio. 

B. “Qualquer tipo de informação falsa,...” o termo em des-

taque é um pronome. 

C. “Em vários casos, a notícia contém uma informação 

falsa...”, o vocábulo grifado é um artigo. 

D. “Depois da greve dos caminhoneiros em 2018...”, o 

termo destacado é um substantivo. 

E. “Outro boato que tomou conta das redes e influenciou di-

retamente o calendário...”, o vocábulo sublinhado é um 

advérbio. 

 
 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

(MATEMÁTICA)  

 
16. Observando o número 3.002.302 podemos dizer que é: 

 

A. 3 unidades de bilhão, 2 unidades de milhar, 3 unidades 

de centena e 2 unidades. 

B. 3 centenas de milhão, 2 milhares, 30 centenas e 2 unida-

des. 

C. 3 unidades de milhão, 2 unidades de milhar, 3 centenas e 

2 unidades. 

D. 3.002 unidades de centena, 302 centenas. 

E. 300 milhares, 2 unidades de milhar, 302 unidades. 

 

17. Em todas as expressões abaixo obtemos o mesmo resultado 

para quaisquer 𝒂 ∈ ℕ e 𝒃 ∈ ℕ, exceto: 

 

A. [2 × (𝑎 + 𝑏)] ÷ 2 

B. [2𝑎 + 2𝑏] ÷ 2 

C. 2𝑎 ÷ 2 + 2𝑏 ÷ 2 

D. 2𝑎 ÷ (2 + 2𝑏) ÷ 2 

E. 2 × [(𝑎 + 𝑏) ÷ 2] 
 

18. O resto deixado na divisão de um número A por um número B 

é 4. Podemos dizer que: 

 

A. O número B é múltiplo de 4. 

B. O número A é múltiplo de 4. 

C. O número A é múltiplo de B. 

D. O número (B – 4) é divisor de A. 

E. O número (A – 4) é divisível por B. 

 

19. Um número N é dividido por 48 e deixa resto zero. Também 

podemos garantir que N deixa resto zero se dividido por qualquer 

um dos números abaixo, exceto: 

 

A. 08 

B. 10 

C. 12 

D. 16 

E. 24 

 

20. De um bolo foi consumido metade de sua terça parte. O que 

restou foi: 

 

A. 5/6 do bolo. 

B. 1/2 do bolo. 

C. 1/3 do bolo. 

D. 1/6 do bolo. 

E. 2/3 do bolo. 
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21. Marque a alternativa que associa corretamente a operação com 

o resultado. 

 

A. 
1

4
+

3

5
=

4

9
 

B. 
1

4
+

3

5
=

17

20
 

C. 
1

4
+

3

5
=

4

20
 

D. 
1

4
+

3

5
=

13

45
 

E. 
1

4
+

3

5
=

13

20
 

 

22. Entre as sentenças abaixo, a única verdadeira é: 

 

A. 
1

4
+

3

8
> 1 

B. 
1

4
+

3

4
> 1 

C. 
1

8
+

3

8
> 1 

D. 
2

8
+

3

4
> 1 

E. 
3

4
+

4

8
> 1 

 

23. Para pagar uma compra no valor de R$ 47,65, o cliente 

poderá receber de troco: 

 

A. cinco notas de R$ 10,00 e quatro moedas de R$ 0,50 se 

der R$ 100,15. 

B. uma nota de R$ 20,00, quatro notas de R$ 10,00 e quatro 

moedas de R$ 0,50 se der R$ 100,15. 

C. duas notas de R$ 20,00, cinco notas de R$ 2,00, e dez 

moedas de R$ 0,25 se der R$ 100,15. 

D. quatro notas de R$ 10,00, quatro notas de R$ 5,00 e cinco 

moedas de R$ 0,50 se der R$ 100,15. 

E. duas notas de R$ 20,00, três notas de R$ 5,00 e duas mo-

edas de R$ 0,25 se der R$ 100,15. 

 

24. As figuras abaixo de cédulas e moedas do nosso sistema 

monetário, expressa uma quantia correspondente a: 

 

 

 

 

 

 

A. R$ 82,50 

B. R$ 154,50 

C. R$ 62,25 

D. R$ 81,50 

E. R$ 83,00 

 

25. 32% de R$ 50,00 corresponde a: 

 

A. R$ 6,40 

B. R$ 12,80 

C. R$ 16,00 

D. R$ 16,40 

E. R$ 24,60 

 

 

 

 

 

26. Um trabalhador tem uma conta em um banco da qual retirou 

20%. Sabendo que restou R$ 400,00, a quantia que havia antes 

dessa retirada era: 

 

A. R$ 500,00 

B. R$ 480,00 

C. R$ 520,00 

D. R$ 420,00 

E. R$ 600,00 

 

27. Um reservatório que tem 1 m³ de água, equivale a 125 baldes 

iguais e cheios. A capacidade desse balde é de: 

 

A. 12,5 litros. 

B. 12 litros. 

C. 10 litros. 

D. 9 litros. 

E. 8 litros. 

 

28. Um retângulo tem dois de seus lados duas vezes maior que os 

outros dois lados. O perímetro desse retângulo é: 

 

A. Duas vezes o lado maior. 

B. Três vezes o lado menor. 

C. Quatro vezes o lado menor. 

D. Cinco vezes o lado menor. 

E. Seis vezes o lado menor. 

 

29. Com 20 segmentos consecutivos e perpendiculares de 

comprimento 1,5cm forma-se a figura abaixo. Determine sua 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5,75 cm² 

B. 7,25 cm² 

C. 8,50 cm² 

D. 10,25 cm² 

E. 11,25 cm² 
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30. Uma caixa em forma de paralelepípedo foi aberta como na 

figura abaixo e cortada na linha tracejada dividindo-a em duas 

partes. A área de uma das partes é igual a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 384 cm² 

B. 624 cm² 

C. 412 cm² 

D. 648 cm² 

E. 432 cm² 

 

31. O gráfico de colunas abaixo apresenta o resultado de uma 

pesquisa feita com pessoas que estavam em um bar a respeito do 

gosto entre as cervejas A e B. Como resultado, 45 pessoas gostam 

da cerveja A, 75 da cerveja B, 25 gostam das duas cervejas e 32 

não gostam de nenhuma delas. Com base nessas informações é 

certo afirmar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 125 pessoas foram consultadas. 

B. 127 pessoas foram consultadas. 

C. 138 pessoas foram consultadas. 

D. 150 pessoas foram consultadas. 

E. 177 pessoas foram consultadas. 

 

32. Um teste com quatro questões foi aplicado em uma turma com 

30 alunos. A tabela a seguir indica o número de alunos com o 

máximo de questões acertadas. Com base nos dados da tabela, é 

verdade que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 30 alunos acertaram as quatro questões. 

B. 19 alunos acertaram uma questão. 

C. 2 alunos acertaram duas questões. 

D. 11 alunos acertaram uma questão. 

E. 20 alunos acertaram três questões. 

 

33. José observou que dois números somados dá como resultado, 

42. Sendo um o dobro do outro, podemos dizer que o menor 

número é divisível por  

 

A. 6 

B. 13 

C. 5 

D. 7 

E. 3 

 

34. A altura de um triângulo é 16 e a base mede 12, a metade da 

área desse triângulo é: 

 

A. 48 

B. 96 

C. 124 

D. 144 

E. 192 

 

35. Em um recipiente cabem no máximo 8 xícaras de arroz. Se ele 

está com 25% de sua capacidade, quantas xícaras são necessárias 

para enchê-lo? 

 

A. 7 xícaras 

B. 6 xícaras 

C. 5 xícaras 

D. 4 xícaras 

E. 3 xícaras 

 

36. Três cordas medindo, respectivamente, 1,80 metros, 2,30 

metros e 2,50 metros são amarradas e esticadas como mostra a 

figura. Se pra cada nó foram diminuídos 10 cm em cada ponta que 

foi amarrada, determine o comprimento total das três cordas 

juntas. 

 

 

 

 

 

 

A. 6,60 metros 

B. 6,30 metros 

C. 6,20 metros 

D. 5,90 metros 

E. 5,70 metros 

 

37. Sobre o produto obtido na multiplicação 23 x 32, podemos 

dizer que 

 

A. o algarismo da dezena é menor que o da unidade. 

B. o algarismo da unidade é maior que o da centena. 

C. o algarismo da unidade é menor que o da dezena. 

D. o algarismo da centena é menor que o da unidade. 

E. o algarismo da dezena é maior que o da centena. 

 

12 cm 

12 cm 

20 cm 

A B 

A e B 

Nenhuma das duas 

45 
75 

2

5 

3

2 

Número de alunos Máximo de acertos 

8 
Não acertaram nenhuma 
questão 

19 
Acertaram no máximo 1 
questão 

22 
Acertaram no máximo 2 
questões 

28 
Acertaram no máximo 3 
questões 

30 
Acertaram no máximo 4 
questões 
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38. O total de múltiplos naturais de 4, e não nulo, menores que 100 

são: 

 

A. 25 

B. 24 

C. 22 

D. 20 

E. 16 

 

39. Podemos dizer que um divisor do produto 25 x 32 x 39 x 42 é 

qualquer um dos números abaixo, exceto: 

 

A. 90 

B. 91 

C. 92 

D. 100 

E. 117 

 

40. Resolvendo a expressão 2 x 3 + 5 x 3 – 2 x 5 encontramos: 

 

A. 155 

B. 76 

C. 20 

D. 11 

E. 10 

 



 

  

 


