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I. ANÁLISE COMBINÁTORIA 
 
01. Como não são adeptos da prática de esportes, um 

grupo de amigos resolveu fazer um torneio de 
futebol utilizando videogame. Decidiram que cada 
jogador joga uma única vez com cada um dos 
outros jogadores. O campeão será aquele que 
conseguir o maior número de pontos. Observaram 
que o número de partidas jogadas depende do 
número de jogadores, como mostra o quadro: 

 
Quantidade de 
jogadores 2 3 4 5 6 7 

Número de 
partidas 1 3 6 10 15 21 

 
Se a quantidade de jogadores for 8 quantas 
partidas serão realizadas?  
(A) 64    
(B) 56    
(C) 49    
(D) 36    
(E) 28    

 
02. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é 

formado por uma carreta e dez carrinhos nela 
transportados, conforme a figura. 

 

 
 

No setor de produção da empresa que fabrica 
esse brinquedo, é feita a pintura de todos os 
carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique 
mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, 
branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado 
apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem 
uma cor fixa. A empresa determinou que em todo 
caminhão-cegonha deve haver pelo menos um 
carrinho de cada uma das quatro cores 
disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no 
caminhão-cegonha não gera um novo modelo do 
brinquedo. 
Com base nessas informações, quantos são os 
modelos distintos do brinquedo caminhão-
cegonha que essa empresa poderá produzir?  
(A)  6, 4C      (D)  46     

(B)  9, 3C      (E) 64     

(C)  10, 4C      

03.  Uma empresa construirá sua página na internet e 
espera atrair um público de aproximadamente um 
milhão de clientes. Para acessar essa página, será 
necessária uma senha com formato a ser definido 
pela empresa. Existem cinco opções de formato 
oferecidas pelo programador, descritas no quadro, 
em que "L"  e "D"  representam, respectivamente, 
letra maiúscula e dígito. 

 
Opção Formato 

I LDDDDD 
II DDDDDD 
III LLDDDD 
IV DDDDD 
V LLLDD 

 
As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem 
como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se 
repetir em qualquer das opções. 
A empresa quer escolher uma opção de formato 
cujo número de senhas distintas possíveis seja 
superior ao número esperado de clientes, mas 
que esse número não seja superior ao dobro do 
número esperado de clientes. 

 
A opção que mais se adéqua às condições da 
empresa é  
(A)  I.    
(B)  II.    
(C)  III.    
(D)  IV.    
(E)  V.    

   
04.  O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo 

a ser adotada depende, entre outros fatores, de o 
adversário ser canhoto ou destro. 
Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 
4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do 
clube deseja realizar uma partida de exibição 
entre dois desses jogadores, porém, não poderão 
ser ambos canhotos. 

 
Qual o número de possibilidades de escolha dos 
tenistas para a partida de exibição?  

(A)  10! 4!
2! 8! 2! 2!

0
× ×

    

(B)  10! 4!
8! 2!

0     

(C)  10!
2

2! 8!
0

×
    

(D)  6!
4 4

4!
+ ×     

(E)  6!
6 4

4!
+ ×     
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05. A figura a seguir apresenta uma planificação do 
cubo que deverá ser pintada de acordo com as 
regras abaixo:  
Os quadrados que possuem um lado em comum, 
nessa planificação, deverão ser pintados com 
cores diferentes. Além disso, ao se montar o cubo, 
as faces opostas deverão ter cores diferentes. De 
acordo com essas regras, qual o MENOR número 
de cores necessárias para se pintar o cubo, a 
partir da 
planificação 
apresentada?   
(A)  2 
(B) 3 
(C)  4 
(D)  5 
(E)  6 

 
 
06. A mala do Dr. Z tem um cadeado cujo segredo é 

uma senha composta por cinco algarismos, todos 
variando de 0 a 9. Ele esqueceu a sequência que 
escolhera, mas sabe que atende às condições: 
1a)  se o primeiro algarismo é ímpar, então o 

último também é ímpar;  
2a)  se o primeiro algarismo é par, então o último 

algarismo é igual ao primeiro;  
3a)  a soma dos segundo e terceiro algarismos é 

5. 
 

Quantas senhas diferentes atendem às condições 
do Dr. Z?  
(A)  1800 
(B) 1420 
(C)  1280 
(D)  1100 
(E)  960 

 
07. Newton possui 7 livros distintos, sendo 3 de 

Álgebra, 2 de Cálculo e 2 de Geometria. O número 
de maneiras diferentes que Newton pode 
organizar esses livros em uma estante, de forma 
que os livros de um mesmo assunto permaneçam 
juntos, é   
(A) 24      
(B) 36    
(C) 56    
(D)  72    
(E) 144    

 
08. Um jovem descobriu que o aplicativo de seu 

celular edita fotos, possibilitando diversas formas 
de composição, dentre elas, aplicar texturas, 
aplicar molduras e mudar a cor da foto. 
Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 
modelos de texturas, 6 tipos de molduras e 4 
possibilidades de mudar a cor da foto, o número 
de maneiras que esse jovem pode fazer uma 
composição com 4 fotos distintas, utilizando em 
cada foto os 3 recursos citados, para publicá-las 
nas redes sociais, conforme ilustração abaixo, é   

 
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

 
09. No início de cada novo ano letivo começa a 

grande dor de cabeça para quem elabora a grade 
de horário ( ou quadro de horário) de escolas.  
Em alguns casos a confecção manual dessas 
grades é tão difícil que o resultado acaba 
implicando em dificuldades no cotidiano da escola 
durante todo o ano, pois as soluções encontradas 
podem não atender bem às demandas da escola. 
Uma determinada turma terá carga horária extra 
de 10 aulas semanais, sendo 5 aulas de 
Matemática (M), 3 Física (F) e 2 de Química (Q). 
As aulas devem ser distribuídas de segunda a 
sexta em dois horários: A (de 13:20h ás 14:40h) e  
B (de 15:10h ás 16:50h). Uma das formas de 
distribuir essas aulas está indicada na tabela 
abaixo: 

 segunda terça quarta quinta sexta 
13:20h 

as 
14:40h 

M Q F Q M 

15:10h 
as 

16:50h 
F M M M F 

 
Antes de divulgar o horário, a coordenação 
verificou o número total de possibilidades de 
elaboração dessa tabela. Desta forma, a 
quantidade de formas distintas de montar essa 
grade de horários é   
(A)  1600      
(B)  1860      
(C)  2340 
(D)  2520 
(E)  2750 

 
10. A partir de um grupo de 14 pessoas, quer-se 

formar uma comissão de oito integrantes, 
composta de um presidente, um vice-presidente, 
um secretário, um tesoureiro e quatro 
conselheiros. Nessa situação, de quantas 
maneiras distintas se pode compor essa 
comissão?  

(A)    (D)  

(B)      (E)  

(C)           
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11.   A partir de um grupo de 8 pessoas, deve-se 
formar uma comissão constituída de quatro 
integrantes. Nesse grupo, incluem-se Renato e 
Pedro, que não são amigos. Para evitar problemas, 
decidiu-se que esses dois juntos, não deveria 
participar da comissão a ser formada. Nessas 
condições, de quantas formas distintas essa 
comissão pode ser formada?  
(A) 55   (D) 25 
(B) 40   (E) 15 
(C) 35 

 
12. Deseja-se acondicionar 2004 bolas de tênis em 

caixas de mesma capacidade, de modo que cada 
caixa contenha o número de bolas determinado 
por sua capacidade. Dispõe-se de vários tipos de 
caixas, desde o tipo com capacidade para apenas 
uma bola até o tipo com capacidade para todas 
as bolas. 

 
Nessas condições, o número de todos os 
possíveis tipos de caixas para acondicionar as 
2004 bolas é  
(A) 12 
(B) 15 
(C) 24 
(D) 25 
(E)  30 

 
13.  A Mega-Sena é o jogo que paga milhões para o 

acertador dos 6 números sorteados. Mas quem 
acerta 4 ( quadra ) ou 5  ( quina ) números 
também ganha. Para realizar o sonho de ser o 
próximo milionário, você deve marcar de 6     ( 
aposta simples ) a 15 ( aposta máxima ) números, 
entre os 60 disponíveis no volante. 
Os valores a serem pagos por cada aposta estão 
na tabela a seguir: 
Qual o valor a ser pago por um apostador que 
marcar no volante 12 dezenas?  
 

NÚMERO DE 
DEZENAS 

NÚMERO DE 
APOSTAS 
SIMPLES 

VALOR A 
PAGAR 

6 DEZENAS 1 R$ 3,50 
7 DEZENAS 7 R$ 24,50 
8 DEZENAS 28 R$ 98,00 

... ... ... 
15 DEZENAS 5.005 R$ 17.517,50 

 
(A)  R$ 924,00   (D)  R$ 3234,00 
(B)  R$ 1617,00   (E)  R$ 6006,00 
(C)  R$ 2772,00 
  

14.  Os sintomas da gripe H1N1 são muito 
semelhantes aos da gripe comum, mas surgem 
de forma repentina e com maior intensidade, 
podendo aparecer febre alta, forte dor de cabeça 
e dificuldade para respirar. 
Esta gripe é transmitida pelo contato com 
pessoas doentes, mas pode causar complicações 
como pneumonia se não for tratada 

adequadamente, por isso em caso de suspeita 
deve-se ir ao médico para saber como tratar e 
evitar transmitir a doença para outras pessoas. 
Os 10 sintomas mais importantes que esta gripe 
pode provocar, e que diferenciam esta doenças 
da gripe comum, são: 
Febre repentina que supera os 38° C; 
Tosse intensa; 
Dor de cabeça constante; 
Dor nas articulações e nos músculos; 
Falta de apetite; 
Calafrios frequentes; 
Nariz entupido, espirros e falta de ar; 
Náuseas e vômitos 
Diarreia; 
Mal estar geral. 

 
De quantas formas diferentes um paciente 
suspeito de estar com a gripe H1N1 pode 
apresentar pelo menos três dos sintomas mais 
importantes?  
(A)  932          
(B)  968       
(C)  979     
(D)  1013         
(E)  1024 

 
15. Em uma gaveta de armário de um quarto escuro 

há 6 camisetas vermelhas, 10 camisetas brancas 
e 7 camisetas pretas. Sejam: 
• x o número mínimo de camisetas que se deve 

retirar da gaveta, sem que se vejam suas 
cores, para que se tenha certeza de ter 
retirado duas camisetas de cores diferentes. 

• y o número mínimo de camisetas que se deve 
retirar da gaveta, sem que se vejam suas 
cores, para que se tenha certeza de ter 
retirado duas camisetas de mesma cor. 

• z o número mínimo de camisetas que se deve 
retirar da gaveta, sem que se vejam suas 
cores, para que se tenha certeza de ter 
retirado pelo menos uma camiseta de cada cor.  

 
O valor de  é   
(A)  12 
(B)  22. 
(C)  28 
(D)  33 
(E)  37 

 
16.  Um parque de diversões no Texas, Estados 

Unidos, inaugurou recentemente o "chapéu-
mexicano" mais alto do mundo, o SkyScreamer. A 
diversão leva seus usuários a mais de 100m de 
altura. O brinquedo funciona com cadeiras que 
ficam presas em correntes de aço em uma 
estrutura de ferro circular que gira durante o 
funcionamento. 
Ana e seu namorado Bruno, resolveram brincar 
nessa vertiginosa atração que gira a uma 
velocidade de 56 quilômetros por hora.  
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Considere que esse brinquedo conta com 20 
cadeiras individuas dispostas de forma circular e 
inicia a rotação com todos os lugares ocupados. O 
número de formas distintas que Ana e Bruno 
podem ocupar cadeiras vizinhas é igual a  

(A)   

(B)    

(C)   

(D)   
(E)   

 
 
 
17. Para ter acesso a certo arquivo de um 

microcomputador, o usuário deve realizar duas 
operações: digitar uma senha composta por três 
algarismos distintos e, se a senha digitada for 
aceita, digitar uma segunda senha, composta por 
duas letras distintas, escolhidas num alfabeto de 
26 letras. Quem não conhece as senhas pode 
fazer tentativas.  

 
O número máximo de tentativas necessárias para 
ter acesso ao arquivo é  
(A)  4120    (D)  1900  
(B)  3286     (E)  1370 
(C)  2720  

 
18.  Um garçom anotou os pedidos de três fregueses. 

Cada freguês pediu um prato principal, um 
acompanhamento e uma bebida. Posteriormente, 
o garçom não sabia identificar o autor de cada 
pedido. Lembrava-se, porém, de que não havia 
qualquer coincidência entre os pedidos: os pratos 
principais eram diferentes entre si, o mesmo 
ocorrendo com os acompanhamentos e as 
bebidas.  
O número de maneiras diferentes que o garçom 
poderia distribuir os pedidos entre os três 
fregueses é 
(A)  (3!)3   
(B)  (33)!     
(C)  3!           
(D)  33!          
(E)  (3!)3!    

 
19. A vendedora de roupas está arrumando os 

cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 
5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de 
modo que cada peça fique uma do lado da outra 
sem sobreposição. 
Quantas são as disposições possíveis nessa 
arrumação, de modo que as peças de um mesmo 
tipo fiquem sempre juntas, lado a lado na vitrine?  
(A)  30    
(B)  120    
(C)  1440    
(D)  4320    
(E)  8640    

20. Na figura, a malha é formada por quadrados do 
mesmo tamanho cujos lados representam ruas de 
determinado bairro onde o deslocamento de 
veículos só é permitido no sentido leste ou norte e 
ao longo das ruas representadas pelas linhas.  
Nessas condições, o menor percurso para ir de P 
até R sem passar por Q pode ser feito por um 
número máximo de formas distintas igual a  

 

 
(A)  105     (D)  36    
(B)  75     (E)  15    
(C)  54    
  

21. Uma empresa escolherá um chefe para cada uma 
de suas repartições A e B. Cada chefe deve ser 
escolhido entre os funcionários das respectivas 
repartições e não devem ser ambos do mesmo 
sexo. 

 Abaixo é apresentado o quadro de funcionários 
das repartições A e B. 

 

FUNCIONÁRIOS 
REPARTIÇÕES 

A B 
Mulheres 4 7 
Homens 6 3 

  
De quantas maneiras é possível ocupar esses dois 
cargos?  
(A)  12     (D)  54    
(B)  24     (E)  72   
(C)  42    

 
22. O professor Mariano realiza diariamente, de 

segunda a sexta-feira, estas cinco atividades:  
• leva seu sobrinho à escola;   
• passa no caixa eletrônico do banco; 
• vai ao trabalho; 
• passa no supermercado; 
• pega seu sobrinho na escola. 

 Cansado, porém, de fazer essas atividades 
sempre na mesma ordem, Mariano resolveu que, a 
cada dia, vai realizá-las em uma ordem diferente. 
Nesse caso, o número de maneiras possíveis de 
ele realizar essas cinco atividades é  
(A)  24  (D)  72 
(B)  48  (E)  120    
(C)  60 
  

TEXTO PARA AS QUESTÕES 23 e 24: 

Um administrador de um fundo de ações dispõe de 
ações de 10 empresas para a compra, entre elas as da 
empresa RENDEBEM e as da empresa SUCESSO.   
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23.  De quantas maneiras ele poderá escolher 7 
empresas, entre as 10? 
(A)  120 
(B)  124 
(C)  132 
(D) 144 
(E)  156 

 
24.  Se entre as 7 empresas escolhidas devem figurar 

obrigatoriamente as empresas RENDEBEM e 
SUCESSO, de quantas formas ele poderá escolher 
as empresas?  
(A)  52 
(B)  56 
(C)  64 
(D)  72 
(E)  78 

 
25.  Em uma primeira fase de um campeonato de 

xadrez, cada jogador joga uma vez contra todos 
os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. 
Quantos eram os jogadores?   
(A)  10    
(B)  11    
(C)  12    
(D)  13    
(E)  14 

 
GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
E B E A B A E A D A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A D B D B E A E A 
21 22 23 24 25      
D C A B C      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PROBABILIDADE 
 
01. Uma caixa contém n baterias de telefone celular, 

algumas perfeitas e outras defeituosas. 
Retirando-se ao acaso uma bateria dessa caixa, a 

probabilidade de ela ser perfeita é  . A 

diferença entre o maior e o menor valor possível 
para n, é 
(A)  6 
(B)  7 
(C)  8 
(D)  9 
(E)  10 

 
02. A probabilidade de retirar, ao acaso, uma bola azul 

de uma urna é 0,4333... Para um jogo com os 
amigos, Jorge precisava de informações a 
respeito da quantidade de bolas que havia dentro 
da urna, então resolveu pedir a ajuda de um 
amigo que disse que, dentro da urna, cabiam no 
máximo 50 bolas. Jorge resolveu fazer alguns 
cálculos e concluiu que, dentro da urna havia 
(A) 13 bolas azuis. 
(B) 39 bolas azuis. 
(C) 30 bolas não azuis. 
(D) 37 bolas ao todo. 
(E) 42 bolas ao todo. 

 
03. Num certo jogo, a cada jogada, se você ganhar, a 

banca lhe paga R$100,00 e, se perder, você paga 
metade do que tem para a banca. Considerando 
que você entra no jogo com R$200,00, a 
probabilidade de, ao fim de 3 jogadas, você sair 
ganhando é: 

(A)   (D)   

(B)    (E)   

(C)   

  
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 E 05. 

Atualmente, o mercado de smartphones é um grande 
sucesso. É só olhar nos restaurantes, nos pontos de 
ônibus ou até dentro de casa. Porém, o que realmente 
é curioso, é que o principal atrativo desses 
dispositivos são os aplicativos. Uma pesquisa 
realizada com um grupo de 150 pessoas, onde todas 
possuem smartphone, revelou que 25 tem Whatsapp, 
Facebook e Twitter; 40 tem Whatsapp e Facebook, 30 
tem Whatsapp e Twitter, 35 tem Facebook e Twitter, 45 
tem só Whatsapp, 17 tem só Twitter e 23 tem só 
Facebook. 
 
04. Escolhendo aleatoriamente uma das pessoas do 

grupo que tenha Whatsapp, qual a probabilidade 
dela não ter Facebook? 
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(A)    (D)   

(B)     (E)   

(C)   

 
05. Escolhendo aleatoriamente uma das pessoas do 

grupo que não tenha Facebook, qual a 
probabilidade dela também não ter Twitter? 

(A)    (D)   

(B)      (E)   

(C)   

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 E 07. 

06. (AM) Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a 
favor do Brasil são cobrados pelo Neymar. A 
probabilidade de um pênalti ser convertido é de 
90% se o cobrador for o Neymar e de 70% se o 
cobrador for um outro jogador.  
Um pênalti a favor do Brasil acabou de ser 
marcado. 

 
Qual a probabilidade do pênalti ser desperdiçado? 
(A)  6%   (D)  12% 
(B)  8%   (E)  14% 
(C)  10% 

 
07. O pênalti foi convertido. A probabilidade dele ter 

sido cobrado pelo Neymar é de aproximadamente 
(A)  94% 
(B)  90% 
(C)  84% 
(D)  80% 
(E)  76% 

 
08. Um piloto de corridas estima que suas chances 

de ganhar em uma dada prova são de 80% se 
chover no dia da prova, e de 40% se não chover. O 
serviço de meteorologia prevê que a probabilidade 
de chover durante a prova é de 75%.  
Desse modo, a probabilidade de o piloto não 
vencer a prova é de 
(A)  30% 
(B)  70% 
(C) 60% 
(D)  10% 
(E)  20% 

 
09. Carlos diariamente almoça um prato de sopa no 

mesmo restaurante. A sopa é feita, de forma 
aleatória, por um dos três cozinheiros que lá 
trabalham: 40% das vezes a sopa é feita por João; 
40% das vezes, por José; e 20% das vezes, por 
Maria. João salga demais a sopa 10% das vezes; 
José o faz em 5% das vezes e Maria, 20% das 
vezes. Como de costume, num dia qualquer, 

Carlos pede a sopa e, ao experimentá-la, verifica 
que está salgada demais.  
A probabilidade de que essa sopa tenha sido feita 
por José é igual a:  
(A)  0,15  
(B)  0,25  
(C)  0,30  
(D)  0,20  
(E)  0,40 

 
10. Em um desafio de tênis de mesa, Alexandre e 

Ricardo apostaram R$100,00 cada um e 
combinaram que o primeiro que obtivesse 5 
vitórias ficaria com o dinheiro da aposta. Depois 
de 5 rodadas, o desafio precisou ser interrompido 
no momento em que Alexandre estava com 3 
vitórias e Ricardo com 2. Após uma conversa, 
Alexandre e Ricardo concordaram em dividir o 
dinheiro da aposta. Alexandre sugeriu que a 
divisão fosse feita em partes diretamente 
proporcionais a probabilidade de cada um deles 
vencer o desafio. 

 Quanto Ricardo receberia de acordo com a 
proposta feita por Alexandre? 
(A)  R$ 150,00  (D)  R$ 80,00 
(B)  R$ 137,50  (E)  R$ 62,50 
(C)  R$ 120,00 

 
11. Em uma corrida em que não há empates, há 

apenas três competidores: A, B e C. A chance de 
A ganhar é de 1 para 3. A chance de B ganhar é 
de 2 para 3 . Sabe-se também que a expressão 
“a chance de X ganhar é de p para q” significa 

que a probabilidade de X ganhar é . A 

chance de C ganhar é de 
(A)  1 para 5. 
(B)  3 para 8.  
(C)  5 para 12. 
(D)  7 para 13.  
(E)  13 para 20.  

 
12. Na Copa do Mundo 2018 da FIFA, o Brasil ficou no 

Grupo E junto com as seleções da Suíça, Costa 
Rica e Sérvia. O jogo entre Brasil e Sérvia ocorrerá 
no dia 27/06/18 em Moscou. Um matemático, 
tentando obter um prognóstico para este jogo, 
analisou os resultados de vários jogos anteriores 
entre as duas seleções e concluiu que a chance 
do Brasil ganhar é 3 vezes a chance de perder, e 
que a chance de empatar é metade da chance de 
o Brasil perder. Portanto, tomando por base os 
dados coletados, o matemático pode concluir que 
a probabilidade de o Brasil perder o jogo contra a 
Sérvia é de aproximadamente 
(A)  18% 
(B)  20% 
(C)  22% 
(D)  24% 
(E)  26% 
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13. Quando Mariano sai para trabalhar, ele passa 
obrigatoriamente por três cruzamentos com 
semáforos. No primeiro cruzamento, a 
probabilidade do semáforo se encontrar com sinal 
vermelho é de 10%. Em cada um dos cruzamentos 
seguintes, Mariano fica parado devido aos sinais 
vermelhos em metade das vezes que lá passa. 
Mariano já observou que os semáforos funcionam 
separadamente, não estando ligados entre si 
por qualquer mecanismo. Mariano sempre 
cumpre a lei, porém acelera no sinal amarelo, só 
parando mesmo no sinal vermelho.  
A probabilidade de Mariano chegar ao trabalho 
parando em pelo menos um dos sinais é 
(A)  64,5% 
(B)  68,5% 
(C)  74,5% 
(D)  77,5% 
(E)   82,5% 

 
14. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa 

de uma pane no sistema, os semáforos ficaram 
sem controle durante uma hora, e fixaram suas 
luzes unicamente em verde ou vermelho. Os 
semáforos funcionam de forma independente; a 

probabilidade de acusar a cor verde é de  e a de 

acusar a cor vermelha é de  Uma pessoa 

percorreu a pé toda essa avenida durante o 
período da pane, observando a cor da luz de cada 
um desses semáforos. 

 
Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha 
observado exatamente um sinal na cor verde?  

 

(A)       (D)      

(B)       (E)      

(C)      

 
15. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para 

analisar a aptidão de um candidato a determinado 
cargo. O teste consiste em uma série de 
perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro 
ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 
décima pergunta ou quando o candidato der a 
segunda resposta errada. Com base em testes 
anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade 
de o candidato errar uma resposta é 0,20. A 
probabilidade de o teste terminar na quinta 
pergunta é  
(A)  0,02048 
(B)  0,08192 
(C)  0,24000 
(D)  0,40960 
(E)  0,49152 

16. Um morador de uma região metropolitana tem 
50% de probabilidade de atrasar-se para o 
trabalho quando chove na região; caso não chova, 
sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um 
determinado dia, o serviço de meteorologia estima 
em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva 
nessa região. 
Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar 
para o serviço no dia para o qual foi dada a 
estimativa de chuva?  
(A)  0,075    
(B)  0,150    
(C)  0,325    
(D)  0,600    
(E)  0,800    

 
17. Um município de 628km2 é atendido por duas 

emissoras de rádio cujas antenas A e B alcançam 
um raio de 10km do município, conforme mostra a 
figura abaixo. Para orçar um contrato publicitário, 
uma agência precisa avaliar a probabilidade que 
um morador tem de, circulando livremente pelo 
município, encontrar-se na área de alcance de 
pelo menos uma das emissoras. 
 
Essa probabilidade é de, aproximadamente,   
(A)  20%.    
(B)  25%.    
(C)  30%.    
(D)  35%.    
(E)  40%.  

 
 
 
 
18. Gustavo e sua irmã Caroline viajaram de férias 

para cidades distintas. Os pais recomendam que 
ambos telefonem quando chegarem ao destino. A 
experiência em férias anteriores mostra que nem 
sempre Gustavo e Caroline cumprem esse desejo 
dos pais. A probabilidade de Gustavo telefonar é 
0,6 e a probabilidade de Caroline telefonar é 0,8.  
Qual a probabilidade de pelo menos um dos filhos 
contactar os pais? 
(A)  20%     (D)  86%    
(B)  48%     (E)  92% 
(C)  64%    

 
19. Em uma comunidade, 80% dos compradores de 

carros usados são bons pagadores. Sabe-se que 
a probabilidade de um bom pagador obter cartão 
de crédito é de 70%, enquanto que é de apenas 
40% a probabilidade de um mau pagador obter 
cartão de crédito. Selecionando-se ao acaso um 
comprador de carro usado dessa comunidade, a 
probabilidade de que ele tenha cartão de crédito é 
de: 
(A)  56%  (D)  32% 
(B)  64%  (E)  48% 
(C)  70%  
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20. Uma empresa de turismo opera com três 
funcionários. Para que haja atendimento em cada 
dia, é necessário que pelo menos um dos 
funcionários esteja presente. A probabilidade de 
cada funcionário faltar em um determinado dia é 
de 5%, e o evento faltar, de cada funcionário, é 
independente da falta da cada um dos demais. Em 
um determinado dia, a probabilidade de haver 
atendimento é 
(A)  85% 
(B)  90% 
(C)  92% 
(D)  95% 
(E)  superior a 99% 

 
21. Em uma escola com 1.200 alunos, foi realizada 

uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 
duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. 
Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos 
falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam 
qualquer um desses idiomas. 
Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e 
sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a 
probabilidade  de que esse aluno fale espanhol?  
(A) 50,0%   (D) 83,3% 
(B) 62,5%    (E) 35,7% 
(C) 25,0% 

 
22. Uma moeda viciada apresenta probabilidade de 

ocorrer face cara seis vezes a probabilidade de 
ocorrer face coroa. Em dois lançamentos 
consecutivos dessa moeda qual a probabilidade 
de ocorrer 2 vezes a face coroa?  

(A)  . 

(B)  . 

(C)  . 

(D)  . 

(E) . 

 

23. A probabilidade de um atirador acertar um alvo é . 

Qual a probabilidade que ele tem de, em 5 tiros, 
acertar 2? 

(A) . 

(B)  . 

(C)  . 

(D)  . 

(E)  . 

24. Para verificar e analisar o grau de eficiência de 
um teste que poderia ajudar no retrocesso de 
uma doença numa comunidade, uma equipe de 
biólogos aplicou-o em um grupo de 500 ratos, 
para detectar a presença dessa doença. Porém, o 
teste não é totalmente eficaz, podendo existir 
ratos saudáveis com resultado positivo e ratos 
doentes com resultado negativo. Sabe-se, ainda, 
que 100 ratos possuem a doença, 20 ratos são 
saudáveis com resultado positivo e 40 ratos são 
doentes com resultado negativo. Um rato foi 
escolhido ao acaso, e verificou-se que o seu 
resultado deu negativo. A probabilidade de esse 
rato ser saudável é 

(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) . 

(E) . 

 
25. Um dado jogo consiste no lançamento de dois 

dados não viciados de seis faces cada, 
numeradas de um a seis. Sempre que o primeiro 
dado lançado tiver um valor (face para cima) 
maior que o valor do segundo dado, o jogador A 
vence. Se o valor do primeiro dado for menor que 
o do segundo dado, vence o jogador B. Em caso 
de valores iguais, o lançamento é considerado 
inválido, e os dados são lançados novamente. 
Nestas condições, em duas partidas válidas, qual 
a probabilidade de que o jogador A vença as 
duas?  

(A) . 

(B)  . 

(C)  . 

(D)  . 

(E)  . 

 
 

GABARITO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A D A D B E C A D E 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D C D A B C B E B E 
21 22 23 24 25      
A C A A A      
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III. ESTATÍSTICA 
 
01.  (EEAR 2016) A distribuição dos salários dos  

funcionários de uma empresa está representada 
no quadro a seguir. 

 
SALÁRIO 
(em reais) 

Número de 
funcionários    

860 2 2 10 
950 6 8 _____ 
1.130 _____ 16 40 
1.480 3 ____ 15 
2.090 1 20 5 

 
Os valores que completam corretamente as 
lacunas do quadro são  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      

 
02.  Em uma pesquisa socioeconômica sobre itens de 

conforto, perguntou-se a cada um dos 800 
entrevistados: quantos aparelhos de TV em cores 
há na sua casa? Alguns resultados da pesquisa 
aparecem na tabela: 

 
Número de 
aparelhos 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

0 20  
1   
2  0,6 
3  0,075 
4 30  

TOTAL 800 1 
 

Qual foi o percentual de entrevistados que 
responderam possuir apenas um aparelho de TV 
em cores? 
(A)  27% 
(B)  26,25% 
(C)  25,75% 
(D)  25% 
(E)  24,5% 

 
03.  Um pesquisador fez um conjunto de medidas em 

um laboratório e construiu uma tabela com as 
frequências relativas (em porcentagem) de cada 
medida, conforme se vê na tabela. 

 

VALOR MEDIDO FREQUÊNCIA 
RELATIVA (%) 

1,0 30 
1,2 7,5 
1,3 45 
1,7 12,5 
1,8 5 

 TOTAL = 100 
 

Como se pode verificar, o valor 1,0 foi obtido em 
30% das medidas realizadas.  

Qual a menor quantidade possível de vezes que o 
pesquisador obteve o valor medido maior que 1,5? 
(A) 6  
(B)  7  
(C)  8  
(D)  9  
(E)  10 

 
04.  A distribuição abaixo indica o número de 

acidentes ocorridos com o grupo de motoristas de 
uma certa empresa de transporte coletivo. 

 
no. acidentes no. motoristas 

0 30 
1 15 
2 10 
3 9 
4 6 
5 4 
6 3 
7 2 
8 1 

 
Qual o percentual dos motoristas que sofreram no 
máximo 4 acidentes? 
(A)  78,5%. 
(B)  80%. 
(C)  82%. 
(D)  87,5%. 
(E)  92,5%. 

 
05.  (RS) Acompanhando no ano de 2015 uma grande 

alta na cotação do dólar americano, em 
comparação ao real. O gráfico abaixo mostra a 
evolução desta cotação para o dólar comercia 
durante o período de 25/05/2015 a 29/05/2015, 
onde atingiu a marca de R$ 3,18. 

 
Disponível em: http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-

comercial-estados-unidos/. 
 

Qual o crescimento percentual aproximado na 
cotação do dólar comercial observado nesse 
período? 
(A)  2,9% 
(B)  2,8% 
(C)  0,6% 
(D)  0,9% 
(E)  0,09% 
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06.  O gráfico a seguir mostra a redução no preço do 
quilo do frango vivo na cidade de São Paulo, 
considerando o período de 14/03 a 21/03 de 2013. 

 
A referida redução foi de, aproximadamente: 
(A)  7,7% 
(B)  7,2% 
(C)  6,7% 
(D)  6,1% 
(E)  5,7% 
 

07.  (ENEM PPL 2017) Estimativas do IBGE para a 
safra nacional de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, em 2012, apontavam uma 
participação por região conforme indicado no 
gráfico. 

 
 

As estimativas indicavam que as duas regiões 
maiores produtoras produziriam, juntas, um total 
de 119,9 milhões de toneladas dessas culturas,  
em 2012. 

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 3 jul. 2012. 
 

De acordo com esses dados, qual seria o valor 
mais próximo da produção, em milhão de 
tonelada, de cereais, leguminosas e oleaginosas, 
em 2012, na Região Sudeste do país?  
(A)  10,3     (D)  16,5    
(B)  11,4     (E) 18,1     
(C) 13,6    
  

08.  (PUCRJ 2018) Em uma pesquisa, realizada em 
janeiro de 2015, perguntava-se aos internautas se 
eles acreditavam que a reciclagem de lixo era 
importante para o meio ambiente. Eram 3 
alternativas possíveis, e 4.600 internautas 
responderam, como mostra o gráfico abaixo. 

 
Quantas pessoas responderam “não sei avaliar”?  
(A)  256     (D)  512    
(B)  307      (E)  800    
(C)  368    
 

09.  (ENEM (LIBRAS) 2017) O cartão Micro SD é um 
tipo de mídia utilizada para armazenamento de 
dados (arquivos, fotos, filmes, músicas etc.). Um 
usuário tem um cartão Micro SD de 16 GB e, 
utilizando seu computador, visualiza, em termos 
percentuais, os dados armazenados no cartão, 
conforme o gráfico. 

 

 
 

O usuário adquiriu um cartão do mesmo tipo, mas 
de 32 GB, com o objetivo de gravar os dados do 
seu cartão de 16 GB em seu novo cartão de 32 GB. 
No entanto, para aumentar o espaço de 
armazenamento disponível, decidiu não gravar 
suas músicas no novo cartão. 
Analisando o gráfico, o espaço disponível no novo 
cartão de 32 GB, em termos percentuais, é igual a  
(A) 60.     (D)  75.    
(B)  65.      (E)  80.    
(C)  70.    
    

10.  (G1 - CFTRJ 2017) Considerando as informações 
do gráfico abaixo, de 2010 a 2014 o número de 
turistas que chegaram ao Brasil cresceu ano após 
ano. Por exemplo, em 2010 chegaram 5,2 milhões 
de turistas ao Brasil e em 2011 5,4 milhões de 
turistas. Um aumento de 200 mil chegadas de 
turistas no Brasil. 
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O aumento percentual de turistas que chegaram 
ao Brasil em 2014, comparado com o ano anterior, 
foi de aproximadamente:  
(A)  10,3%    (C)  9,1%    
(B)  12,5%     (D)  13,2%    

 
11.  (FUVEST 2016) Em uma classe com 14 alunos,  

8 são mulheres e  são homens. A média das 
notas das mulheres no final do semestre ficou  
1 ponto acima da média da classe. A soma das 
notas dos homens foi metade da soma das notas 
das mulheres. Então, a média das notas dos 
homens ficou mais próxima de  
(A) 4,3   (D) 4,9    
(B)  4,5    (E)  5,1      
(C) 4,7 

 
12.  (UFPR 2016) Em um grupo de 6 pessoas, a média 

das idades é 17 anos, a mediana é 16,5 anos e a 
moda é 16 anos. Se uma pessoa de 24 anos se 
juntar ao grupo, a média e a mediana das idades 
do grupo passarão a ser, respectivamente:   
(A)  17 anos e 17 anos.     
(B)  18 anos e 17 anos.    
(C)  18 anos e 16,5 anos.    
(D)  20,5 anos e 16,5 anos.    
(E)  20,5 anos e 20,25 anos. 

 
13.  (UFJF-PISM 2 2017)  Um nutricionista indicou três 

dietas diferentes para grupos de pacientes que 
gostariam de perder peso (em quilogramas). A 
tabela a seguir indica a perda de peso (em 
quilogramas) por paciente de cada grupo. 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2 2 3 
3 2 4 
4 2 4 
4 3 4 
5 3 5 
6 5 6 
8 8 6 
10 9 5 

 
A partir desses dados, a média de perda de peso 
do grupo 1, a mediana de perda de peso do grupo 

3 e a moda da perda de peso do grupo 2 é dado, 
respectivamente, por:  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

 
14. (G1 - ifpe 2018)  Na disciplina de matemática do 

curso de Operador de Computador do IFPE – 
Barreiros, o professor Pedro resolveu fazer  
atividades para compor a nota final. Wagner, um 
aluno dessa disciplina, tirou    e  
nas quatro primeiras atividades. Sabendo que, 
para ser aprovado por média, o aluno precisa 
obter média  nessas cinco atividades, Wagner 
precisa obter, para aprovação por média, nota 
mínima de  
(A)  5,8.    
(B)  6,8.    
(C)  6,2.    
(D)  5,2.    
(E)  6,0.    

 
15.  Preocupada com sua locadora, Marta aplicou uma 

pesquisa com um grupo de 200 clientes, 
escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade 
de filmes que estes locaram no primeiro semestre 
de 2011. Os dados coletados estão apresentados 
na tabela a seguir. 

 
Número de 

Filmes Frequência 

0 20 
1 27 
2 53 
3 100 

Total 200 
 

A média, a moda e a mediana desses dados são, 
respectivamente: 
(A)  2,05; 3 e 2 
(B)  1,5; 2 e 3 
(C)  1,5; 3 e 3 
(D)  1,5; 3 e 2 
(E)  2,05; 2 e 3 

 
16. (ENEM 2017) Três alunos, X, Y e Z, estão 

matriculados em um curso de inglês. Para avaliar 
esses alunos, o professor optou por fazer cinco 
provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno 
deverá ter a média aritmética das notas das cinco 
provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas 
as notas que cada aluno tirou em cada prova. 

 

Aluno 1a  
Prova 

2a  
Prova 

3a 
Prova 

4a  
Prova 

5a  
Prova 

X 5 5 5 10 6 
Y 4 9 3 9 5 
Z 5 5 8 5 6 
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Com base nos dados da tabela e nas informações 
dadas, ficará(ão) reprovado(s)  
(A)  apenas o aluno     
(B)  apenas o aluno     
(C)  apenas os alunos  e     
(D)  apenas os alunos  e     
(E)  os alunos  e     

 
17.  (ENEM 2016) Ao iniciar suas atividades, um 

ascensorista registra tanto o número de pessoas 
que entram quanto o número de pessoas que 
saem do elevador em cada um dos andares do 
edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os 
registros do ascensorista durante a primeira 
subida do térreo, de onde partem ele e mais três 
pessoas, ao quinto andar do edifício. 

 

 

 
 

Com base no quadro, qual é a moda do número de 
pessoas no elevador durante a subida do térreo 
ao quinto andar?  
(A) 2    
(B)  3    
(C)  4    
(D)  5    
(E)  6    

   
18.  (UPE-SSA 2 2016) Preocupada com o hábito de 

leitura na escola onde trabalha, uma bibliotecária 
aplicou uma pesquisa, num grupo de 200 
estudantes escolhidos de forma aleatória, sobre a 
quantidade de livros que cada aluno havia 
solicitado por empréstimo no primeiro semestre 
de 2015. Os dados coletados na pesquisa estão 
apresentados na tabela a seguir: 

 
Livros Emprestados por Aluno 

Número de Livros Número de Alunos 
3 90 
2 55 
1 30 
0 25 

Total 200 
 

Para esses dados, a média, a moda e a mediana 
são respectivamente:  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 19 A 21 

 O gráfico a seguir representa a quantidade 
aproximada de animais adotados ao longo de 
cinco anos em uma determinada cidade. 

 
 
19.  Qual foi a media anual de animais adotados ao 

longo dos cinco anos nessa cidade? 
(A)  350 
(B)  380 
(C)  390 
(D)  410 
(E)  440 

 
20.  A variância dos animais nesse período, foi de: 

(A)  3500 
(B)  3800 
(C)  3900 
(D)  4100 
(E)  4400 

 
21.  O desvio padrão dos animais adotados ao longo 

dos cinco anos é: 
(A)      (D)    
(B)      (E)   
(C)    

 
22. Marco e Paulo foram classificados em um 

concurso. Para classificação no concurso o 
candidato deveria obter média aritmética na 
pontuação igual ou superior a 14. Em caso de 
empate na média, o desempate seria em favor da 
pontuação mais regular. No quadro a seguir são 
apresentados os pontos obtidos nas provas de 
Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, 
a média, a mediana e o desvio padrão dos dois 
candidatos. 

 

Dados dos candidatos no concurso 

 
 



 
 
 

2019/MAT/MAT04–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE 1-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 1 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

13 

O candidato com pontuação mais regular, 
portanto mais bem classificado no concurso, é 
(A)  Marco, pois a média e a mediana são iguais. 
(B)  Marco, pois obteve menor desvio padrão. 
(C) Paulo, pois obteve a maior pontuação da 

tabela, 19 em Português. 
(D)  Paulo, pois obteve maior mediana. 
(E)  Paulo, pois obteve maior desvio padrão. 

 
23.  Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã 

é aquela em que o tempo dos participantes mais 
se aproxima do tempo fornecido pelos 
organizadores em cada etapa. Um campeonato foi 
organizado em 5 etapas, e o tempo médio de 
prova indicado pelos organizadores foi de 45 
minutos por prova. No quadro, estão 
representados os dados estatísticos das cinco 
equipes mais bem classificadas. 

 
Dados estatísticos das equipes mais bem 

classificadas (em minutos) 
 

Equipes Médias Moda Desvio-Padrão 
Equipe I 45 40 5 
Equipe II 45 41 4 
Equipe III 44 44 1 
Equipe IV 45 44 3 
Equipe V 44 47 2 

 
Utilizando os dados estatísticos do quadro, a 
campeã foi a equipe 
(A)  I   (D)  IV 
(B)  II   (E)  V 
(C)  III 

 
24. Uma dona de casa, fez uma pesquisa em 5 

supermercados para avaliar o preço do 
quilograma de uma determinada marca de café 
em pó. Os resultados obtidos foram organizados 
na tabela abaixo: 

 
SUPERMERCADO PREÇO POR Kg 

A R$ 5,00 
B R$ 8,00 
C R$ 6,00 
D R$ 4,00 
E R$ 7,00 

 
Avaliando-se essa amostra, qual a variância dos 
valores observados? 
(A)  6   (D)  2 
(B)  5,2    (E)  1,2 
(C)  4 

 
25.  Às vésperas de um jogo decisivo, o técnico de 

uma equipe de basquetebol deve optar pela 
escalação de um dentre dois jogadores: Albertino 
e Belarmino. As duas tabelas seguintes mostram 
o desempenho de cada jogador nos últimos cinco 
jogos dos quais participou: 
 

 

ALBERTINO BELARMINO 

JOGO No. DE 
PONTOS JOGO No. DE 

PONTOS 
1 20 1 30 
2 22 2 14 
3 18 3 20 
4 20 4 12 
5 20 5 24 

 
Os desvios padrões dos números de pontos de 
Albertino e Belarmino, nesses cinco jogos, foram 
respectivamente iguais a 
(A)  e  

(B)  e  

(C)  e  

(D)  e  

(E)  e  
 
 
 

GABARITO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D C B D A B E C C A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B A B A B D D D E 
21 22 23 24 25      
B B D D A      

 
ANOTAÇÃO: 
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V. ESTATÍSTICA 
 
01.  Comentam-se os entendidos que o valor de um 

tipo de pedra preciosa lapidada é tal que cada 
vértice que ela possui lhe confere o valor de R$ 
400,00. 
Uma pedra preciosa que se enquadra nesse tipo 
será vendida em uma loja de joias. Ela tem o 
formato de um poliedro convexo e possui 30 
arestas e 20 faces. 
Determine qual o valor total dessa pedra. 
(A)  R$ 4.800,00 
(B)  R$ 4.400,00 
(C)  R$ 4.000,00 
(D)  R$ 3.600,00 
(E)  R$ 3.200,00 

 
02.  (UECE 2016) Um poliedro convexo com 32 vértices 

possui apenas faces triangulares.  
O número de arestas deste poliedro é  
(A)  100.    
(B)  120.    
(C)  90.    
(D)  80.    

 
03.  (UEMA 2015) A bola de futebol evoluiu ao longo do 

tempo e, atualmente, é um icosaedro truncado, 
formado por 32 peças, denominadas de gomos e, 
geometricamente, de faces. Nessa bola, 12 faces 
são pentágonos regulares, e as outras, 
hexágonos, também regulares. Os lados dos 
pentágonos e dos hexágonos são iguais e 
costurados. Ao unirem-se os dois lados 
costurados das faces, formam-se as arestas. O 
encontro das arestas formam os vértices. Quando 
cheio, o poliedro é similar a uma esfera. 

 
O número de arestas e o número de vértices 
existentes nessa bola de futebol são, respectivamente 
(A)  80 e 60.   (D)  90 e 60. 
(B)  80 e 50.   (E)  90 e 50. 
(C)  70 e 40. 

 
04. (UPF 2015) O poliedro representado na figura 

(octaedro truncado) é construído a partir de um 
octaedro regular, cortando-se, para tal, em cada 
vértice, uma pirâmide regular de base 
quadrangular.  
A soma dos ângulos internos de todas as faces 
do octaedro truncado é 
(A)  2 160°. 
(B)  5 760°. 
(C)  7 920°. 
(D)  10 080°. 
(E)  13 680°. 

05. Um fazendeiro encomendou de uma pequena 
metalúrgica um comedor para alimentar porcos 
com o formato de um paralelepípedo. O comedor 
foi feito de aço inox e suas medidas estão 
indicadas na figura. 
Sabendo que a metalúrgica cobra R$ 200,00 por 
metro quadrado de 
aço utilizado, quanto 
o fazendeiro gastou 
com esse comedor? 
(A)  R$ 902,00 
(B)  R$ 928,00 
(C)  R$ 1 012,00 
(D)  R$ 1 048,00 
(E)  R$ 1 125,00 

 
 
 
06. Foram feitas colunas de concreto em forma de 

prisma regular de altura H = 8 m e base triangular 
de lado L = 1 m, conforme ilustra a figura ao lado, 
para servir de sustentação para uma grande obra. 
Sabendo-se que o concreto gera um custo de R$ 
1,50 por litro. Determine o custo da construção de 
cada uma dessas colunas.  (considere ) 
(A)  R$ 3 400,00    
(B)  R$ 4 200,00     
(C)  R$ 5 100,00    
(D)  R$ 5 800,00    
(E)  R$ 5 800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
07. A figura mostrada a seguir representa uma 

embalagem de papelão em perspectiva, 
construída pelo processo de corte, vinco e cola. 
Determine a quantidade de material para fabricar 
1000 embalagens, sabendo que a aresta da base 
mede 10 cm, a altura mede 30 cm e que serão 
necessários 10% a mais de papelão em virtude 
dos vincos. 
(considere )  
(A)  254,1 m2    
(B)  123,3 m2    
(C)  115,5 m2    
(D)  11.550 m2    
(E) 2.541 m2    
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08. (UPE-SSA 2 2017) Um sólido foi construído 
removendo-se um cubo menor de um cubo maior, 
como mostra a figura a seguir. Se a diferença 
entre as medidas das arestas dos dois cubos é de 
4 cm e a medida 
do volume do 
sólido é 208 
cm3, qual a 
medida da área 
lateral da 
superfície do 
sólido?  
(A)  136 cm2. 
(B)  144 cm2. 
(C)  160 cm2. 
(D)  204 cm2. 
(E)  216 cm2. 

 
09. (ENEM 2016) Um petroleiro possui reservatório em 

formato de um paralelepípedo retangular com as 
dimensões dadas por 60m × 10m de base e 10m 
de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto 
ambiental de um eventual vazamento, esse 
reservatório é subdividido em três 
compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 
duas placas de aço retangulares com dimensões 
de 7 m de altura e 10 m de base, de modo que os 
compartimentos são interligados, conforme a 
figura. Assim, caso haja rompimento no casco do 
reservatório, apenas uma parte de sua carga 
vazará. 

 
 

Suponha que ocorra um desastre quando o 
petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele 
sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo 
do compartimento C. 
Para fins de cálculo, considere desprezíveis as 
espessuras das placas divisórias. 
Após o fim do vazamento, o volume de petróleo 
derramado terá sido de 
(A)  1,4 . 103 m3. 
(B)  1,8 . 103 m3. 
(C)  2,0 . 103 m3. 
(D)  3,2 . 103 m3. 
(E)  6,0 . 103 m3. 

 
10.  Em uma obra de mobilidade urbana será 

construído um viaduto sobre uma avenida 
movimentada. Um dos pilares de sustentação do 
viaduto tem o formato de um prisma hexagonal 
regular conforme figura abaixo e será feito de 
concreto, que é uma mistura de água, cimento, 
areia e pedra.  

A quantidade de concreto, em m3, necessária para 
a construção desse pilar é  
Use . 
(A)  25,5. 
(B)  26,5. 
(C)  27,5. 
(D)  28,5. 
(E)  29,5. 
 

 
 
 
 
 
 
11.  (G1 - IFPE 2018) Podemos calcular o volume de 

uma caixa retangular, como na figura abaixo, de 
dimensões  e  fazendo   

 

 
 

Sabendo que  calcule, em litros, o 
volume de água necessária para encher um 
tanque retangular de largura  
profundidade  e altura   
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

   
12. (Pucrj 2018)  Uma caixa de chocolate, com a forma 

de um paralelepípedo, tem dimensões 
 Quantos  de papel são 

necessários para cobrir completamente essa 
caixa?  
(A)  256    
(B) 272    
(C)  288    
(D)  304    
(E) 320    
   

13.  (UFPR 2017) A piscina usada nas competições de 
natação das Olimpíadas Rio 2016 possui as 
medidas oficiais recomendadas: 50 metros de 
extensão, 25 metros de largura e 3 metros de 
profundidade. Supondo que essa piscina tenha o 
formato de um paralelepípedo retângulo, qual dos 
valores abaixo mais se aproxima da capacidade 
máxima de água que essa piscina pode conter?  
(A)   litros.     
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(B)   litros.     
(C)   litros.     
(D)   litros.     
(E)   litros.     

   
14.  (ENEM PPL 2017) Para a Olimpíada de 2012, a 

piscina principal do Centro Aquático de Londres, 
medindo  metros de comprimento, foi 
remodelada para ajudar os atletas a melhorar 
suas marcas. Observe duas das melhorias: 

 

 
A capacidade da piscina em destaque, em metro 
cúbico, é igual a  
(A)      
(B)      
C)      
(D)      
(E)      

   
15.  (ENEM 2017) Uma empresa especializada em 

conservação de piscinas utiliza um produto para 
tratamento da água cujas especificações técnicas 
sugerem que seja adicionado  desse 
produto para cada  de água da piscina. 
Essa empresa foi contratada para cuidar de uma 
piscina de base retangular, de profundidade 
constante igual a  com largura e 
comprimento iguais a  e  
respectivamente. O nível da lâmina d’água dessa 
piscina é mantido a  da borda da piscina. 
A quantidade desse produto, em mililitro, que deve 
ser adicionada a essa piscina de modo a atender 
às suas especificações técnicas é  
(A)  11,25.    
(B)  27,00.    
(C)  28,80.    
(D)  32,25.    
(E)  49,50.    

 
16.  (G1 - IFPE 2016) Uma folha retangular de papelão 

de 40 cm por 30 cm será utilizada para 
confeccionar uma caixa, sem tampa, em forma de 
paralelepípedo, de base retangular. Para isso, 
deve-se, a partir desta folha de papelão, retirar  
4 quadrados de lado 5 cm, de cada um dos 
vértices e, em seguida, dobrar os lados, conforme 
a figura abaixo: 

 

 
 

Determine, em litros, o volume dessa caixa.  
(A)   litros    
(B)   litros    
(C)   litro    
(D)   litros    
(E)   litros    

   
17.  (ENEM 2a APLICAÇÃO 2016)  O recinto das provas 

de natação olímpica utiliza a mais avançada 
tecnologia para proporcionar aos nadadores 
condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto 
da ondulação e das correntes provocadas pelos 
nadadores no seu deslocamento. Para conseguir 
isso, a piscina de competição tem uma 
profundidade uniforme de  que ajuda a 
diminuir a “reflexão” da água (o movimento) 
contra uma superfície e o regresso no sentido 
contrário, atingindo os nadadores), além dos já 
tradicionais  de comprimento e  de 
largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 

 de comprimento,  de largura e  de 
profundidade de forma que passe a ter as 
mesmas dimensões das piscinas olímpicas. 

Disponível em: http://desporto.publico.pt. Acesso em: 6 ago. 2012. 
 

Após a reforma, a capacidade dessa piscina 
superará a capacidade da piscina original em um 
valor mais próximo de  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

  
18.  (ENEM 2016)  Um petroleiro possui reservatório 

em formato de um paralelepípedo retangular com 
as dimensões dadas por  de base e 

 de altura. Com o objetivo de minimizar o 
impacto ambiental de um eventual vazamento, 
esse reservatório é subdividido em três 
compartimentos,  e  de mesmo volume, por 
duas placas de aço retangulares com dimensões 
de  de altura e  de base, de modo que os 
compartimentos são interligados, conforme a 
figura. Assim, caso haja rompimento no casco do 
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reservatório, apenas uma parte de sua carga 
vazará. 

 
Suponha que ocorra um desastre quando o 
petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele 
sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo 
do compartimento  
Para fins de cálculo, considere desprezíveis as 
espessuras das placas divisórias. 
Após o fim do vazamento, o volume de petróleo 
derramado terá sido de  
A)      

(B)      

(C)      

(D)      

(E)      
   
19.  (ENEM PPL 2014) A caixa-d'água de uma casa 

tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo 
e possui dimensões externas (comprimento, 
largura e altura) de, respectivamente,  
e  É necessária a impermeabilização de 
todas as faces externas dessa caixa, incluindo a 
tampa. O fornecedor do impermeabilizante 
informou ao dono da casa que seu produto é 
fornecido em galões, de capacidade igual a  
litros. Informou, ainda, que cada litro 
impermeabiliza uma área de  e são 
necessárias  demãos de produto para garantir 
um bom resultado. 
Com essas informações, para obter um bom 
resultado no trabalho de impermeabilização, o 
dono da casa precisará comprar um número 
mínimo de galões para a execução desse serviço 
igual a  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

 
20.  (ENEM PPL 2015) Em uma confeitaria, um cliente 

comprou um cupcake (pequeno bolo no formato 
de um tronco de cone regular mais uma 
cobertura, geralmente composta por um creme), 
semelhante ao apresentado na figura: 

 
 

Como o bolinho não seria consumido no 
estabelecimento, o vendedor verificou que as 
caixas disponíveis para embalar o doce eram 
todas em formato de blocos retangulares, cujas 
medidas estão apresentadas no quadro: 
 

Embalagem 
Dimensões 

 

I  

II  

III  

IV  

V  

 
A embalagem mais apropriada para armazenar o 
doce, de forma a não o deformar e com menor 
desperdício de espaço na caixa, é  
(A)  I.    
(B)  II.    
(C)  III.    
(D)  IV.    
(E)  V.    

   
21. Um posto de combustíveis abastece mensalmente 

seu reservatório cilíndrico subterrâneo, cujas 
medidas estão indicadas no esquema a seguir. 

 
 

Considerando que o reservatório esteja vazio e 
que será abastecido com 80% de sua capacidade 
por um caminhão tanque, a uma vazão de 10L por 
segundo, em aproximadamente quantos minutos 
o reservatório será abastecido?  
(A)  59 min    
(B)  51 min    
(C)  47 min    
(D)  48 min 
(E)  52 min    
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22.  É possível usar água ou comida para atrair as 
aves e observá-las. Muitas pessoas costumam 
usar água com açúcar, por exemplo, para atrair 
beija-flores. Mas é importante saber que, na hora 
de fazer a mistura, você deve sempre usar uma 
parte de açúcar para cinco partes de água. Além 
disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 
duas a três vezes, pois com o calor ela pode 
fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-
la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, 
também pode manter o bico da ave fechado, 
impedindo-a de se alimentar. Isso pode até  
matá-la.  

Ciência Hoje das Crianças. FNDE; Instituto Ciência Hoje,  
n. 166, mar 1996.  

 
Pretende-se encher completamente um copo com 
a mistura para atrair beija-flores. O copo tem 
formato cilíndrico, e suas medidas são 10 cm de 
altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água 
que deve ser utilizada na mistura é cerca de 
(utilize )  
(A)  20 mL.    
(B)  24 mL.    
(C)  100 mL.    
(D)  120 mL.    
(E)  600 mL.    

 
23. A Gestão Ambiental visa ao uso de práticas que 

garantem a conservação e a preservação da 
biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas 
e a redução do impacto ambiental das atividades 
humanas sobre os recursos naturais. Consciente 
da importância de reaproveitar sobras de madeira, 
uma serraria que trabalha apenas com madeira 
de reflorestamento resolveu calcular a sobra de 
madeira na confecção de peças cilíndricas. Para 
confeccionar uma peça cilíndrica, a serraria faz os 
cortes adequados em um prisma quadrangular de 
arestas da base 5 cm e altura 0,8 m e obtém um 
cilindro de 5 cm de diâmetro e 0,8 m de altura. A 
sobra de madeira na fabricação de mil destas 
peças é, em cm3, igual a: (utilize )  
(A)  4,3x10-5    
(B)  430    
(C)  4,3x105   
(D)  1570    
(E)  2000    
   

24.  Sr. Ptolomeu construirá em sua chácara um 
jardim de formato circular com 16m de diâmetro. 
Contornando o jardim, haverá uma calçada, 
medindo 1m de largura por 0,1m de altura, 
conforme figura a seguir: 

 

Supondo que o preço médio do da calçada a 
ser construída é de 100 reais, conclui-se que a 
despesa do Sr. Ptolomeu com a construção da 
calçada será, aproximadamente, de:  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

   
25. Uma fábrica produz embalagens metálicas 

fechadas, em formato de um prisma reto, 
medindo 20 cm de altura, cuja base é um 
quadrado de lado 10 cm. Para diminuir o 
desperdício de material, técnicos da fábrica 
avaliaram que, se as embalagens fossem 
produzidas em formato de um cilindro fechado, 
com a mesma altura e volume da embalagem em 
formato de prisma, haveria uma economia de 
material usado. Com base nessa avaliação, é 
correto afirmar que, ao fazer as embalagens em 
formato de cilindro, a economia da fábrica com o 
material utilizado será de:  (Use  ) 
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

 
 
26. Em cada um dos 

vértices de um cubo de 
madeira se recorta uma 
pirâmide AMNP onde 
M, N e P são os pontos 
médios das arestas, 
como se mostra na 
ilustração. Se v é o 
volume do cubo, o 
volume do poliedro que 
resta ao retirar as 8 
pirâmides é igual a: 

(A)   

(B)       

(C)   

(D)   

(E)   

 
 
 
 
 



 
 
 

2019/MAT/MAT04–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE 1-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 1 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

19 

27. As superfícies de um cubo e de um octaedro 
regular interpenetram-se, dando origem à figura F 
mostrada abaixo. Sobre cada face do cubo 
elevam-se pirâmides que têm a base quadrada e 
as faces em forma de triângulos equiláteros. Os 
vértices das bases das pirâmides estão 
localizados nos pontos médios das arestas do 
cubo e do octaedro. A aresta do cubo mede 2 cm. 
Qual o volume do sólido limitado pela figura F? 
(A)  12 cm3  
(B)  14 cm3 
(C)  16 cm3 
(D)  18 cm3 

(E)  20 cm3 

 
 
 
 
 
28. O raio da circunferência circunscrita à base de 

uma pirâmide triangular regular de apótema 12cm 

é . A área lateral desta pirâmide será: 

(A)   
(B)   

(C)   

(D)   

(E)   
 
 
29. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que 

a altura mede 8cm e a aresta da base mede 
. O volume dessa pirâmide, em , é: 

(A)   
(B)   
(C)   
(D)   
(E)   

 
30.  Uma pirâmide regular, cuja base é um quadrado 

de diagonal  e altura igual a  do lado da 

base, tem área total igual a: 
(A)   
(B)   
(C)   
(D)   
(E)   

 
 
 
 
 

GABARITO 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A C D C D C A B D A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C C A B A E D D D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C C C D C D A A C C 

 
ANOTAÇÃO: 
 
 


