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Quantitative Aptitude – Questions (ప్రవనలు) Set-4 

 

 
Q1. ఎంత ముతతం  ై6 నలెల కహలంలో 4% ఴడ్డీ  
మటేు ఴద్ద  రూ. 150 సహధారణ ఴడ్డీ  తృ ంద్ఴచ్చు?  
(a) రూ. 5000 

(b) రూ. 7500 

(c) రూ. 10000 

(d) రూ. 15000 

 

Q2. క తుమధధశట  ఴడ్డీ  మటేు ఴద్ద  3 షంఴతసమహల 
కహలంలో క ంత ముతతం 7/6 అఴుత ంద.ి అభత ే
షంఴతసమహతుక ిఴడ్డీ  మటేు ఎంత?  

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

Q3. క తుమధదశట  ముతాత తున షంఴతసమహతుక ి 5%  
సహధారణ ఴడ్డీ క ి అప్ు ఇస్తత  , దాతు  ై 3 

షంఴతసమహలు మమధయు 4 షంఴతసమహలలో 
తృ ందని  ఴడ్డీల మధ్య ఴయతాయషం రూ.42 అభత ే
అషలు కనచక్కండ్?ి  
(a) రూ. 210 

(b) రూ 280 

(c) రూ. 750 
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(d) రూ. 840 

 

Q4. 3 షంఴతసమహలకు రూ. 1500  ై మ ండు 
విభినన ఴనరుల నచంచి అంద్చకునన సహధారణ 
ఴడ్డీ  మధ్య ఫదే్ం రూ. 13.50. వహట ి ఴడ్డీ  మటేల  
మధ్య ఴయతాయషం ఎంత? 

(a) 0.1% 

(b) 0.2% 

(c) 0.3% 

(d) 0.4% 

 

 

Q5. రూ. 10,000 తృహక్షకింగహ 8% ఴద్ద  మమధయు 
మిగధలినవి షంఴతసమహతుక ి 10% ఴద్ద  
ఇఴవబడతాభ. షగటున వహమధిక ఴడ్డీ  9.2% 
అభత,ే ఆ మ ండు ఫాగహలు ఎంత: 
(a) రూ. 4000, రూ. 6000 

(b) రూ. 4500, రూ. 5500 

(c) రూ. 5000, రూ. 5000 

(d) రూ. 5500, రూ. 4500 

 

Q6. రూ. 1600 అనదే ి2 షంఴతసమహల 3 నలెలోల  
రూ. 252 సహధారణ ఴడ్డీతు ఇషచత ంద.ి 
షంఴతసమహతుక ిఴడ్డీ  మటేు ఎంత: 

(a) 5½% 

(b) 8% 

(c) 7% 

(d) 6% 

 

 

Q7. క తుమధదశట  ముతతం మీద్ సహధారణ ఴడ్డీ  
అషలులో 4/9 ఴ ఴంత  ఉంటుంద ి మమధయు 
షంఴతసమహల షంఖ్య వహమధిక ఴడ్డీ  మటేు శహతాతుకి 
షమానం. షంఴతసమహతుక ిఴడ్డీ మటేు ఎంత? 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

 

 

Q8. 4 షంఴతసమహలలో రూ.400 ముతతం రూ. 
480 అభయంద.ి అప్ుడు  ఴడ్డీ  మటేునచ 2% 

 ంచినటలభత ేఅద ిఎంత అఴుత ంద?ి 

(a) రూ. 484 

(b) రూ. 560 

(c) రూ. 512 

(d) ఇవవేి కహద్చ 
 

Q9. 10 షంఴతసమహలలో ఏ ఴడ్డీ  మటేు ఴద్ద   క ంత 

ముతతం   ైఴచ్ుే సహధారణ ఴడ్డీ , అషలులో 2/5 ఴ 

ఴంత  అఴుత ంద?ి 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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Q10. ఎతున షంఴతసమహలలో 8 శహతం వహమధిక ఴడ్డీ  
మటేు ఴద్ద , సహధారణ ఴడ్డీ   అషలులో 2/5ఴ 
ఴంత  అఴుత ంద?ి 

(a) 8 షంఴతసమహలు 
(b) 7 షంఴతసమహలు 
(c) 5 షంఴతసమహలు 
(d) 6 షంఴతసమహలు 
 
Q11.ఆమోసణ కరమంలో ఉనన ఴరుషగహ 
నాలుగు ప్రధాన షంఖ్యలలో, ముద్ట ి
మూడు ప్రధాన షంఖ్యల లబదం 385 
మమధయు చిఴమధ మూడు ప్రధాన షంఖ్యల 
లబదం 1001. అభత ేఇచిున వహటలిో అతి 
 ద్ద ప్రధాన షంఖ్య ఏద?ి 
(a) 11     

(b) 13 

(c) 17    

(d) 19 

 

 

Q12. ఴరుషగహ 3, 6, 9, 12 మమధయు 
15 స్ కనల విమహమ ఴయతాయషంతో  కలిస్ 
మోగడం తృహర రంభించ్ ేఐద్చ గంటలు 
ఉనానభ. 36 తుమిషహల షమయంలో 
గంటలు కసేహమధ ఎతునసహరుల  మోగతాభ  ?  

(a) 13     

(b) 12 

(c) 6    

(d) 5 

 

 

Q13. గోడ గడ్యిారం 12 గంటలోల  2 
తుమిషహలు తృ ంద్చత ంద,ి టబేుల్ గడ్యిారం 
ప్రతి 36 గంటలకు 2 తుమిషహలు 
క్లోత ంద.ి  మ ండూ మంగళవహరం 
మధాయసనం షమధగహా  12 గంటలకు ఇవి 
తృహర రంభించ్ .  అభత ేమ ండు గడ్యిామహలు 
క ేషమయం చ్ూంచ్డ్ాతుక ిఎతున మోజులు 
ప్డుత ంద ిఆ షమయం ఎంత? 

 (a) 130 మోజుల తరువహత, మహతిర 
12.30 

 (b) మధాయసనం 12, 135 మోజుల 
తరువహత 
 (c) 130 మోజుల తరువహత, మహతిర 1.30 
 (d)  అరధమహతిర 12, 135 మోజుల 
తరువహత 
 

 

 

Q14. A మమధయు B లు ఴరషగహ రూ. 
3,50,000 మమధయు రూ. 1,40,000 
 టుట బడ్ ి టటడం దావమహ వహయతృహమహతున 
తృహర రంభించ్ారు. A క ివహయతృహమహతున 
తురవహ ంచినంద్చకు గహనచ షంఴతసమహతుక ి20% 
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లాభం లభిషచత ంద.ి ఆ తరువహత లాభం 
 టుట బడ్ ితుశతిత ప్రకహరం 
విభజంచ్బడుత ంద.ి కవళే షంఴతసరం 
చిఴరలోల  A ప్ూమధతగహ రూ. 38,000 B కంట ే
ఎకుకఴ అంద్చకుననటలభత,ే అప్ుడు 
ముతతం లాభం ఎంత? 
(a) రూ. 28,000    

(b) రూ. 2,80,000 
(c) రూ. 1,05,000   

(d) రూ. 70,000 
 

Q15. A అన ేఴయకిత క ప్తుతు వహరంలో 
ఐద్ఴ ఴంత  ప్ూమధత చ్సేహత డు.  B ప్క్షం 
మోజులోల న ేదాతున ప్ూమధత చ్సేహత డు.  B ప్తుతు 
తృహర రంభించి 3 మోజులు మాతరబ ేప్తుచ్సేహత డు.  
ఆ తరువహత A ఆ ప్తుతు ప్ూమధత చ్సేహత డు. 
అభత ే అతనచ ఆ ప్తుతు ఎతున మోజులలో 
ప్ూమధత చ్సేహత డు? 
(a) 10 మోజులు    

(b) 7 మోజులు 
(c) 12 మోజులు    

(d) 28 మోజులు 
 

Q16. క టాయంకునచ  పై్ు A దావమహ 2 
గంటలోల  తుంప్ఴచ్చు మమధయు 6 గంటలోల  

 పై్ B దావమహ తుంప్ఴచ్చు. ఉద్యం 10 
గంటలకు   పై్ు A తరెఴబడ్ంిద.ి  పై్ు B 
తు ఉద్యం 11 గంటలకు తమెధచినటలభత ే
టాయంకు ఏ షమయంలో తుంప్బడుత ంద ి? 
(a) 12.45 A.M.    

(b) 5 P.M 

(c) 11.45 A.M.    

(d) 12  P.M.  

 

 

Q17. ఈత క లనచలో 3 కహలుఴ  పై్ులు 
ఉనానభ.  ముద్ట ిమ ండు  పై్ులు A 
మమధయు B, ఏకకహలంలో ప్తుచ్సేహత భ,3 ఴ 
 పై్ు C, ంటమధగహ ఖ్ాళీ చ్యేడ్ాతుక ితీషచకున ే
షగం షమయంలో క లనచనచ ఖ్ాళీ చ్సేహత భ.  

 పై్ A, ంటమధగహ ప్తుచ్యేడ్ాతుక,ి  పై్ B 
తీషచకునన షగం షమయం ప్డుత ంద.ి కలిస్ 
క లనచనచ ఖ్ాళీ చ్యేడ్ాతుక ి6 గంటల 40 
తుమిషహలు ప్డుత ంద.ి అభత ేక లనచ ఖ్ాళీ 
చ్యేడ్ాతుక ి పై్ు A తీషచకునన షమయం, 
గంటలోల  కనచగొనండ్?ి 
(a) 15     

(b) 10 

(c) 30    

(d) 7 

 

Q18. A అన ేఴయకిత 12 మోజులోల  క తుమధధశట 
ప్తుతు చ్యేగలడు. A కంట ేB 60% 
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ఎకుకఴ షమరథఴంతబ నైవహడు. అభత ేఆ 
ప్తుతు ప్ూమధత చ్యేడ్ాతుక ిB మమధయు A 
కలిస్ ఎతున మోజులు తీషచకుంటారు?  
(a)  80/13      

(b)  70/13 

(c)  75/13    

(d)  60/13 

 

 

 

Q19. 2 ప్ురుశ లు మమధయు 4 బాలురు 
10 మోజులోల  క ప్తుతు చ్సేహత రు, 4 
ప్ురుశ లు మమధయు 5 బాలురు 6 మోజులోల  
చ్సేహత రు. ప్ురుశ లు మమధయు బాలురు వహమధ 
సహమమహథ ాతుక ిఅనచగుణంగహ వతేనాలు 
చ్లెిలసహత రు. క ప్ురుశ డు యొకక మోజువహమ ీ
వతేనం రూ. 40 అభత,ే అప్ుడు క 
ప్ురుశ డు మమధయు క బాలుడ్ ిమోజువహమ ీ
వతేనాల తుశతిత కనచగొనండ్ ి? 
(a) 5 : 3      

(b) 5 : 2 

(c) 7 : 4    

(d) 7 : 3 

 

Q20. క ద్చకహణంలో క తృహయన్ మీద్ 
20% డ్సి్కంట్ ఇఴవబడుత ంద.ి కిలయమ న్స 
స్తల్ షమయంలో ఇద ిఇప్టకి ేఇఴవబడ్ని 
డ్సి్కంట్  ధ్ర  ై6% డ్సి్కంట్ తో రూ. 

846కు వికరభంచ్బడుత ంద.ి తౄహయన్ యొకక 
వహషతఴ ముదిరంప్ు ధ్ర ఎంత? 
(a) రూ. 1125   

(b) రూ. 946  
(c) రూ. 850     

(d) రూ. 896  

Q21.క స్ కైలి్ డ్డలర్ 10% డ్సి్కంట్ తు 
అందసిహత డు మమధయు అభనప్టకి ీ26% 

లాఫాతున షంతృహదసిహత డు. అభత ే రూ. 840 

ముదిరత ధ్ర కలిగధన స్ కైలి్ క రకు అతడు ఎంత 
చ్లెిలసహత డు కనచగొనండ్?ి  

(a) రూ. 600  
(b) రూ. 650   
(c) రూ. 700  
(d) రూ. 750  
 

Q22. కవళే క ఴషచత ఴు యొకక ధ్ర దాతుతు 
ముదిరత ధ్రలో ఐదంిట మ ండు ఴంత లు,  కవళే 
దాతుతు 10% డ్సి్కంట్ ఴద్ద  వికరభంచినటలభత,ే 

అప్ుడు ఆ ఴషచత ఴు వికరభంచి నంద్చకుగహనచ 
ఎంత శహతం లాభం  ఉంటుంద ికనచగొనండ్?ి 

(a) 25% లాభం  
(b) 40% లాభం  

(c) 50% లాభం  

(d) 125%  లాభం 
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Q23. ప్రకహష్ రూ. 20,000 లో క ఫాగహతున 
8% సహధారణ ఴడ్డీ క ి మమధయు 4 1/3% 

సహధారణఴడ్డీ  ఴద్ద  మిగధలిన ముతాత తునఇఴవడం 
జమధగధంద.ి క షంఴతసరం తరువహత అతతు 
ముతతం ఆదాయం రూ. 800. అభత ే8% కు 
అప్ు ఇచిున ముతాత తున కనచగొనండ్ి? 

(a) రూ. 8,000  
(b) రూ.12,000  
(c) రూ.6,000  
(d) రూ. 10,000   
 
 

Q24. 20 లీటరల మివరమంలో 20% ఆలకహల్ 
మమధయు మిగధలినద ితూరు ఉంటాభ. అంద్చలో 4 

లీటరల తూటతిు కలి తీషచకుంట ేక తత  మివరమంలో 
ఆలకహల్ శహతం ఎంత ఉంటుంద ికనచగొనండ్?ి  
(a) 33(1/3)% 
(b) 16(2/3)% 

(c) 25%    
(d) 12(1/2)% 
 

Q25. క ఴయకిత తన ఆస్తతు విభజసహత డు, తదావమహ 
తన క డుకు తన ఫారయకు మమధయు  తన ఫారయ 
తన కుమామ తకు వహటా 3: 1 తుశతితలో ఉంటుంద.ి 
కుమామ తకు రూ. క డుకు కంట ే10,000 తకుకఴ 
లతషచత ంద,ి ముతతం ఆస్త  విలుఴ (రూతృహభలలో) 
ఎంత కనచగొనండ్?ి  

(a) రూ. 16,250  
(b) రూ. 16,000  
(c) రూ. 18,250  
(d) రూ. 17,000  
 
 

Q26. షమాన సహమరథాం కలిగధన మ ండు కంట నైర్ 
లు ఉనానభ. ముద్ట ికంట నైర్ లో తృహలు 
మమధయు తూట ితుశతిత  3: 1, మ ండ్ో కంట నైర్ లో 5 

: 2. వీటతిు కలి నటలభత,ే మివరమంలో తృహలు 
మమధయు తూట ితుశతిత  ఎంత ఉంటుంద ి
కనచగొనండ్?ి 

(a) 28 : 41   
(b) 41 : 28 
(c) 15 : 41   
(d) 41 : 15 
 
  

Q27. మ ండు షంఖ్యల ముతతం 25 కు షమానం 
మమధయు వహట ిఴయతాయషం 20. మ ండు షంఖ్యల 
తుశతిత  ఎంత కనచగొనండ్?ి  
(a) 9 : 1    
(b) 7 : 9 
(c) 3 : 5    
(d) 2 : 7  
 
 
 

Q28. క ఴయకిత గంటకు 8 కలిోమీటరల వగేంతో 
కహలినడకన 7 గంటలోల  80 కలిోమీటరల ద్ూరం 
ప్రయాణ ంచ్ాడు మమధయు తృహక్షకింగహ గంటకు 16 
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కలిోమీటరల వగేంతో స్ కైలి్   ైప్రయాణ ంచ్ాడు. 
కహలినడక  ై ఆ ఴయకిత ప్రయాణ ంచిన ద్ూరం ఎంత 
కనచగొనండ్?ి  

(a) 32 కిలోమీటరుల   
(b) 48 కిలోమీటరుల  
(c) 36 కిలోమీటరుల  
(d) 44 కిలోమీటరుల   
 
 

Q29. ముద్ట ినాలుగు నలెల కుటు౦బ౦ షగటు 
నలెవహమ ీఖ్రుు రూ. 2570, తమహవతి మూడు 
నలెలకు రూ. 2490, గత ఐద్చ నలెలకు రూ. 
3030. కవళే కుటుంబం ముతతం షంఴతసరంలో 
రూ. 5320 ఆదా చ్సే్నటలభత,ే షంఴతసరంలో 
కుటుంబం యొకక షగటు నలెవహమ ీఆదాయం 
ఎంత కనచగొనండ్?ి 

(a) రూ. 3000 

(b) రూ. 3185  
(c) రూ. 3200 

(d) రూ. 3580 

 
 

Q30. తృహత షభుయడ్తిు క ర తత  షభుయతు సహథ నంలో 
ఉంచిన తరువహత, క కలబ లో ఐద్చగురు షభుయల 
షగటు ఴయషచస 3 షంఴతసమహల కిరతం 
మాదమిధగహన ేఉంద్తు కనచగొనబడ్ంిద.ి భమీత 

చ్యేబడ్ని మమధయు క ర తత  షభుయల ఴయషచస 
మధ్య ఴయతాయషం ఎంత కనచగొనండ్?ి 

(a) 2 షంఴతసమహలు  
(b) 4 షంఴతసమహలు 
(c) 8 షంఴతసమహలు 
(d) 15 షంఴతసమహలు 
 
Q31. కవళే     

 

  
  , అభత ే 

  

             
  యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) 1/4 
(b) 1/6 
(c) 1/5 
(d) 1/7 
 
 

Q32. కవళే  a + b = 10 మమధయు  ab = 21, 

అభత ే (a – b)² యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) 15 
(b) 16 
(c) 17 
(d) 18 
 
 

Q33. కవళే  (x – 4) (x² + 4x + 16) = x³ – 

P, అభత ేP యొకక విలుఴ దతేుక ిషమానం  

(a) 27 
(b) 8 
(c) 64 
(d) 0 
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Q34. కవళే  4x + 
 

 
 = 5, x ≠ 0, అభత ే 

  

             
  యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) 1/2 
(b) 1/3 
(c) 2/3 
(d) 3 
 
 

Q35. కవళే  C + 
 

 
 √ , అభత ే      

  
  

విలుఴ దతేుక ిషమానం 

(a) 0 

(b)   √  

(c)   √  

(d)   √  
 
 

Q36. కవళే  x = 222, y = 223, z = 225 

అభత ే x³ + y³ + z³ – 3xyz యొకక విలుఴ 
ఎంత? 

(a) 4590 
(b) 4690 
(c) 4950 
(d) 4960 
 
 

Q37. కవళే  a + b + c = 0, అభత ే a³ + b³ 

+ c³ యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) abc 
(b) 2abc 
(c) 3abc 
(d) 0 
 
 

Q38.  ( 
 

   
  

 ) ( 
 

     
  

 )  యొకక 
విలుఴ ఎంత? 

(a)      
 

  

(b)     
 

  

(c)  
 

      
(d)       
 
 

Q39. కవళే ,  
 
 
 

 
 

 

     
, అభత ేp³ – q³ 

యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) p – q 
(b) p q 
(c) 1 
(d) 0 
 
 

Q40. కవళే  x = 93, y = 93, z = 94 అభత ే 

x² – y² + 10xz + 10yz యొకక విలుఴ ఎంత? 

(a) 104784 
(b) 147840 
(c) 174840 
(d) 184740 

 
 
Q41. ∆ABC క షమబాసృ తిరభుజం & P, Q, 

R ఴరుషగహ AB, BC & CA భుజాల  ైగల మధ్య 
తంద్చఴులు అభత ే- 

(a) PQR క షమబాసృ ∆ తిరభుజం 

(b) PQ + QR + PR = AB 

(c) PQ + QR + PR = 2AB 

(d) PQR లంబ క్ణ తిరభుజం 
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Q42. జాయ క ఴృతత ం యొకక కంేద్రం ఴద్ద  చ్సే్త 
క్ణం 600, అభత ే జాయ యొకక తృ డఴుకు 
మమధయు ఴృతత ం యొకక వహయసహమహధ తుక ి మధ్య 
తుశతిత  ఎంత?  

(a) 1 : 2 
(b) 1 : 1 
(c) 1 : 3 
(d) √2 : 1 
 
 

Q43.  కవళే 12 +22+32+ . . . . . . . . +102 = 

385, అభత ే22+42+62+. . . . . . . . . + 202 

విలుఴ ఎంత కనచగొనండ్?ి 
(a) 770 
(b) 1540 
(c) 1155 
(d) (385)² 
 
 

Q44. ABCD అనదే ి AD మమధయు BC 

షమాంతర భుజాలతో కూడ్ని క టార  జయం. E 

అనదే ిBC   ైగల క భింద్చఴు అభత.ే ABCD 

యొకక వెశైహలయము మమధయు ∆AED 

వెశైహలయములకు మధ్య గల తుశతిత  ఎంత? 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  
 
 

Q45. ABCD అనదే ి చ్కీరయ చ్త రుుజం 
మమధయు AD అనదే ివహయషం. కవళే ∠DAC = 
55° అభత,ే అప్ుడు  ∠ABC విలుఴ ఎంత?. 

(a) 55° 
(b) 35° 
(c) 145° 
(d) 125° 
 
 

Q46. కరమ రమిడ్ యొకక వెశైహలయం 30 

మీటరుల ² మమధయు ఘనప్మధమాణం 500 

మీటరుల ³, అభత ేకరమ రమిడ్ యొకక ఎత త నచ 
కనచగొనండ్?ి 

(a) 50 మీటరుల  
(b) 60 మీటరుల  
(c) 40 మీటరుల  
(d) 20 మీటరుల  

 
 

Q47. ప్టటకం యొకక ఆధారం లంబక్ణ 
తిరభుజం, మ ండు భుజాలు 5 స్ ంమీ మమధయు 12 

స్ ం.మీ. ప్టటకం యొకక ఎత త  10 స్ ం.మీ. 
ప్టటకం యొకక ముతతం ఉప్మధతల వెశైహలయం 

ఎంత?: 

(a) 360 చ్. స్ ం.మీ. 
(b) 300 చ్. స్ ం.మీ. 
(c) 330 చ్. స్ ం.మీ. 
(d) 325 చ్. స్ ం.మీ. 
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Q48. కవళే  P = 99, అభత ేP(P² + 3P + 

3) యొకక విలుఴతు కనచగొనండ్.ి 

(a) 10000000 
(b) 999000 
(c) 999999 
(d) 990000 
 
 

Q49. కవళే a = 64 మమధయు b = 289 

అభత ే    యొకక 
విలుఴనచ కనచగొనండ్?ి 

(a)  
(b)  

(c)  

(d)  

 Q50.  విలుఴ ఈ 
కిరంద ివహటలిో దతేుక ిషమానం 
(a) -1 
(b) 1 
(c) 2 
(d) 0 

 

 

 

ఉచిత షటడ్డ బ టమీధయల్ తృ ంద్ండ్ి: 

జూల ై నలెవహమీ కమ ంట్ అప ైర్స PDF జూల ై top 100 కమ ంట్ అప ైర్స PDF 

ఆంధ్రప్రద్ే  స్తటట్ GK PDF తెలంగహణ స్తటట్ GK PDF 

తెలుగులో బాయంకింగ్ అవేమ నస్ pdf తెలుగులోకంప్ూయటర్ అవమే నస్ pdf 

తెలుగులో తృహలిటి షటడ్డ బ టమీధయల్ pdf  తెలుగులో ఎకహనమీ షటడ్డ బ టమీధయల్ pdf 
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                                                ----------------------ధ్నయవహదాలు-------------------- 


