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I. ANÁLISE COMBINATÓRIA I 
 
ANÁLISE COMBINATÓRIA I: DIVISORES DE UM NÚMERO 

Quais são os divisores primos de 2 400? 
Para responder a essa pergunta, devemos obter a 
decomposição em fatores primos do número, no caso: 
2 400 = 25 ⋅ 31 ⋅ 52. 
Veja que os fatores primos de 2 400 são 2, 3 e 5, 
portanto: 
(A) os únicos números primos que dividem 2 400 são 

2, 3 e 5. 
(B) os divisores de 2 400 não podem possuir em sua 

decomposição outros fatores primos diferentes de 
2, 3 e 5. 

 
Diante dessas afirmações, é possível responder, por 
exemplo: 
(1) 12 é divisor de 2 400? 

Sim, pois 12 = 22.31. 
(2) 160 é divisor de 2 400? 

Sim, pois 160 = 25.51. 
(3) 28 é divisor de 2 400? 

Não, pois 28 = 22.71 e 7 não é um fator primo de 2 
400. 

(4) 9 é divisor de 2 400? 
Não, apesar de 9 = 32 e 3 ser fator de 2 400. 
Observe que seu expoente supera o expoente do 
fator 3 na fatoração de 2 400.  

 
Chegamos a mais uma informação importante: 
(C) Os divisores de 2 400, além de só poderem 

possuir em sua decomposição os mesmos fatores 
de 2 400, seus expoentes não podem ser 
superiores ao expoente do mesmo. 

 

De modo geral, seja = α α α1 2 n
n1 2N p .p . ... .p  a 

decomposição em fatores primos de um número N. 
Então um divisor de N só pode conter em sua 
decomposição alguns (ou todos) fatores primos e 
expoentes menores ou iguais aos da fatoração do 
próprio N. 
 
Desse resultado, é possível concluir, em conjunto com 
o princípio multiplicativo, que a quantidade de 
divisores naturais de um número N é 

1 2 n( 1).( 1). ... .( 1)α + α + α + . 
 
Vejamos por exemplo o caso do 2 400: 
Lembre: 2 400 = 25 . 31 . 52 e um divisor seu só pode 
possuir alguns, ou todos, os fatores primos 2, 3 e 5. 
Então, um número d que divide 2 400, quando 
fatorado, deverá ser da forma 31 2 aa ad 2 . 3 . 5=  e 
ainda 1a {0, 1, 2, 3, 4, 5}∈ , 2a {0, 1}∈  e 3a {0, 1, 2}∈ . 

Para obtermos um divisor d de 2 400, temos que 
escolher uma entre 6 opções de expoentes para 1a ,  
uma entre 2 opções para 2a  e uma entre 3 opções 
para 3a ,  portanto, para escolher um divisor d, temos 
um total de 6 x 2 x 3, ou seja, 36 opções; conclusão: 2 
400 possui um total de 36 divisores naturais.  
Não deixe de observar que: 
6 x 2 x 3 = (5 + 1) x (1 + 1) x (2 + 1). 
    

EXERCÍCIOS 
 
01. Dos números abaixo, qual NÃO é divisor de  

5 600? 
(A)  14. 
(B)  25. 
(C)  35. 
(D)  36. 
(E)  56. 

 
02. Qual dos números a seguir é divisor de  

N = 22 ⋅ 33 ⋅ 72?  
(A)  24.     
(B)  35.    
(C)  42. 
(D)  56.   
(E)  64.    

 
03. Quantos divisores naturais possui o número 504?  

(A)  6.  
(B)  8. 
(C)  12. 
(D)  16.    
(E)  24. 

 
04. A quantidade de divisores naturais do número  

N = 22 ⋅ 33 ⋅ 55 ⋅ 77 é igual a 
(A)  210.   
(B)  304.    
(C)  455.    
(D)  576.    
(E)  612.  

 
05.  Dados os números M = 2 ⋅ 32 ⋅ 72 e N = 23 ⋅ 52 ⋅ 71, 

indique a quantidade de divisores naturais de (M ⋅ 
N). 
(A)  48 
(B)  72 
(C)  121 
(D)  156 
(E)  180 
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06. O número P = 23 ⋅ 3x ⋅ 72 possui 36 divisores 
naturais, então o valor de P é igual a 
(A)  2. 
(B)  3. 
(C)  1 244. 
(D)  3 528. 
(E)  10 584. 

 
07. A quantidade de divisores naturais do número  

22 ⋅ 33 ⋅ 44 ⋅ 55 ⋅ 66 é igual a 
(A)  720. 
(B)  1 020. 
(C)  1 440. 
(D)  2 360. 
(E)  2 520. 

 
08. A quantidade de divisores naturais de 10! é 

igual a 
(A)  64. 
(B)  144. 
(C)  270. 
(D)  720. 
(E)  1 024. 

 
09. Quantos são os divisores naturais pares de  

1 000? 
(A)  9. 
(B)  12. 
(C)  15. 
(D)  16. 
(E)  20. 

  
10. O número 600 possui quantos divisores naturais 

ímpares? 
(A)  6. 
(B)  12. 
(C)  16. 
(D)  18. 
(E)  24. 

 
11. Quantos dos divisores naturais de 1 176 são 

múltiplos de 7? 
(A)  8. 
(B)  12. 
(C)  16. 
(D)  18. 
(E)  24. 

 
12. Durante a Segunda Guerra Mundial, para 

decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a 
técnica de decomposição em fatores primos. Um 
número N é dado pela expressão 2x ⋅ 5y ⋅ 7z, na 
qual x, y e z são números inteiros não negativos. 
Sabe-se que N é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 
7.  
O número de divisores de N, diferentes de N, é:  
(A)  x ⋅ y ⋅ z 
(B)  (x + 1) ⋅ (y + 1) 
(C)  x ⋅ y ⋅ z - 1 
(D)  (x + 1) ⋅ (y + 1) ⋅ z 
(E)  (x + 1) ⋅ (y + 1) ⋅ (z + 1) - 1 

13. (UECE 2016) Ao fatorarmos o número inteiro 
positivo n, obtemos a expressão  onde x 
e y são números inteiros positivos.  
Se n admite exatamente 12 divisores positivos e é 
menor do que o número 199, então a soma  
x + y é igual a  
(A)  5.    
(B)  6.    
(C)  7.    
(D)  8.    
(E)  9.   

 
14. (G1 - IFCE 2016) O número  possui 

exatamente 96 divisores inteiros positivos, 
quando  é um número natural igual a  
(A)  20.    
(B)  18.    
(C)  16.    
(D)  14.    
(E)  12.    

 
15. A quantidade de divisores positivos de 102017 é 

igual a  
(A)  2 017. 
(B)  2 018. 
(C)  4 016. 
(D)  2 0172. 
(E)  2 0182. 

 
16. Sobre os divisores naturais de 7 200 é fato que   

(some os itens verdadeiros) 
01. são no total de 54. 
02. 45 são pares. 
04. 9 são ímpares. 
08. 36 são múltiplos de 3. 
16. 18 não são múltiplos de 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 
D C E D E D B C 
09 10 11 12 13 14 15 16 
B A C E B E E 31 
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II. ANÁLISE COMBINATÓRIA II 
 
MEGA-SENA 

A Mega-Sena é o jogo que paga milhões para o 
acertador dos 6 números sorteados. Mas quem acerta 
4 (QUADRA) ou 5 números (QUINA) 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 sorteios são realizados duas vezes por semana, às 
quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 
números, custa R$ 2,00. Quanto mais números marcar, 
maior o preço da aposta e maiores as chances de 
faturar o prêmio mais cobiçado do país. Quando um 
apostador escolhe 7 dezenas, por exemplo: 04, 07, 10, 
19, 23, 28 e 41, suas chances de ganhar aumentam, 
pois se forem sorteados 6 números (em qualquer 
ordem) entre os 7 escolhidos pelo apostador, uma de 
suas apostas simples será premiada. 
 
01. Qual o número total de apostas diferentes podem 

ser feitas na Mega-Sena? 
(A)  968 400. 
(B)  8 343 960. 
(C)  50 063 860. 
(D)  6 007 663 200. 
(E)  36 045 979 200. 

 
02. Carlos aposta semanalmente na Mega-Sena, dos 

seis números escolhidos, três são sempre os 
mesmos, 27, 09 e 58, respectivamente dia, mês e 
ano de seu nascimento. De quantos modos 
diferentes Carlos pode fazer uma aposta. 
(A)  9 815. 
(B)  19 630. 
(C)  29 260. 
(D)  58 520. 
(E)  175 560. 

 
03. Maria fez uma aposta simples, quantas são as 

chances dela “fazer” a QUINA? 
(A)  5. 
(B)  6. 
(C)  54. 
(D)  324. 
(E)  1 620. 

 
04. Quantas são as chances de Maria ganhar a 

QUADRA? 
(A)  832. 
(B)  4 512. 
(C)  19 345. 
(D)  21 465. 
(E) 21 790. 

05. Para aumentar suas chances, Elias resolveu fazer 
uma aposta de sete números na Mega-Sena, 
quantas são as chances de Elias ganhar o prêmio 
máximo? 
(A)  2.   (D)  42. 
(B)  7.   (E)  70. 
(C)  14. 

 
06. E se Elias tivesse feito um cartão de nove 

números, quantas seriam suas chances de ser o 
grande acertador da Mega-Sena? 
(A)  4. 
(B)  9. 
(C)  18. 
(D)  52. 
(E)  84. 

 
07. Os valores a serem pagos por uma aposta na 

Mega-Sena são diretamente proporcionais ao 
número de chances que o apostador tem de ganhar. 
O apostador que faz um cartão com seis números, 
só tem uma chance de ganhar e sua aposta custa 
R$ 2,00; caso faça um cartão com sete números, 
terá sete chances de acertar o grande prêmio, por 
isso o custo desse cartão será 7 x R$ 2,00 = R$ 
14,00. 
Os valores a serem pagos por cada aposta estão na 
tabela a seguir: 
 

NÚMERO DE  
DEZENAS 

NÚMERO DE  
APOSTAS  
SIMPLES 

VALOR A  
PAGAR 

6 DEZENAS 1 R$ 2,00 
7 DEZENAS 7 R$ 14,00 
8 DEZENAS 28 R$ 56,00 

... ... ... 
15 DEZENAS 5 005 R$ 10 010,00 

 
Se o apostador resolver selecionar 10 dezenas 
para um único cartão, ele deverá pagar 
(A)  R$ 380,00.   
(B)  R$ 520,00. 
(C)  R$ 420,00.   
(D)  R$ 560,00. 
(E)  R$ 460,00. 

 
08. Ricardo fez uma aposta com oito números, quantas 

são as chances dele fazer uma QUADRA? 
(A)  832. 
(B)  1 230. 
(C)  9 360. 
(D) 41 120. 
(E) 92 820. 

09. (ENEM2013) Considere o seguinte jogo de apostas: 
Numa cartela com 60 números disponíveis, um 
apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os 
números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O 
apostador será premiado caso os 6 números 
sorteados estejam entre os números escolhidos por 
ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o 
preço de cada cartela, de acordo com a quantidade 
de números escolhidos. 
 

Quantidade de números 
escolhidos em uma cartela 

Preço da cartela 
(R$) 

6 R$ 2,00 
7 R$ 12,00 
8 R$ 40,00 
9 R$ 125,00 
10 R$ 250,00 
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Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para 
apostar, fizeram as seguintes opções: 
• Arthur: 250 cartelas com 6 números 

escolhidos; 
 

• Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 
4 cartelas com 6 números escolhidos; 

 

• Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 
10 cartelas com 6 números escolhidos; 

 

• Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos; 
 

• Eduardo: 2 cartelas com 10 números 
escolhidos. 

 

Os dois apostadores com maiores probabilidades de 
serem premiados são 
(A)  Caio e Eduardo. 
(B)  Arthur e Eduardo. 
(C)  Bruno e Caio. 
(D)  Arthur e Bruno. 
(E)  Douglas e Eduardo. 

 
10. (ENEM 2009) A população brasileira sabe, pelo 

menos intuitivamente, que a probabilidade de 
acertar as seis dezenas da mega-sena não é zero, 
mas é quase. 
Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas 
por essa loteria, especialmente quando o prêmio 
se acumula em valores altos. Até junho de 2009, 
cada aposta de seis dezenas, pertencentes ao 
conjunto {01, 02, 03, ..., 59, 60}, custava R$ 1,50. 

Disponível em: www.caixa.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2009. 
 

Considere que uma pessoa decida apostar 
exatamente R$ 126,00 e que esteja mais 
interessada em acertar apenas cinco das seis 
dezenas da mega-sena, justamente pela dificuldade 
desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa 
faça 84 apostas de seis dezenas diferentes, que não 
tenham cinco números em comum, do que uma 
única aposta com nove dezenas, porque a 
probabilidade de acertar a quina no segundo caso 
em relação ao primeiro é, aproximadamente,  
(A)  1,5 vez menor.    
(B)  2,5 vezes menor.    
(C)  4 vezes menor.    
(D)  9 vezes menor.    
(E)  14 vezes menor.    

 
11. Carlos fez um jogo de 8 números e foi o ganhador 

da Mega-Sena. Como seu cartão não era um 
cartão simples, então, juntamente com o grande 
prêmio da Mega, ele ganhou algumas QUADRAS e 
QUINAS. 

 
Quantas QUADRAS e quantas QUINAS Carlos 
ganhou respectivamente? 
(A)  4 e 5. 
(B)  12 e 18. 
(C)  15 e 12. 
(D)  16 e 25. 
(E)  25 e 16. 

 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 
C C D D B E 
07 08 09 10 11  
C E A C C  

 
 
ANOTAÇÃO: 
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III. ANÁLISE COMBINATÓRIA III 
 
PRINCÍPIO DAS GAVETAS, PERMUTAÇÃO CIRCULAR E 
PERMUTAÇÃO CAÓTICA 
 
O PRINCÍPIO DAS GAVETAS 
Os problemas de análise combinatória podem ser 
divididos em dois tipos: os de contagem e os de 
existência. Os de contagem utilizam as nossas 
ferramentas conhecidas, como a Combinação, a 
Permutação, o Arranjo, o PFC e permitem-nos contar 
de quantas maneiras podemos organizar uma estante 
de livros, quantos anagramas possui uma palavra, 
como podemos estacionar um carro em um 
estacionamento, entre outros. Já os problemas de 
existência utilizam uma ferramenta simples, porém 
poderosa: o Princípio da Casa das Gavetas. 
 
Exemplo 1: Qual é o número mínimo de pessoas que 
devemos reunir para que tenhamos certeza de que 
entre elas há duas que fazem aniversário no mesmo 
dia da semana? 
 
Solução: A resposta é 8.  Se houvesse apenas                     
7 pessoas, seria possível que cada uma delas fizesse 
aniversário em um dia da semana diferente.  Com 8 
pessoas, há, obrigatoriamente, pelo menos um dia da 
semana com mais de um aniversariante (se houvesse, 
no máximo, um aniversariante por dia da semana, o 
número de pessoas presentes seria, no máximo, 7).   
Um enunciado para este princípio é o seguinte: 
Se n objetos forem colocados em, no máximo, n - 1 
gavetas, então pelo menos uma delas irá conter 
pelo menos dois objetos. 
Embora trate-se de um fato extremamente elementar, 
ele é útil para resolver problemas que, pelo menos à 
primeira vista, não são imediatos.  Para aplicá-lo, 
devemos identificar, na situação dada, quem faz o 
papel dos objetos e quem faz o papel das gavetas. 
 
Exemplo 2: A prova de um certo concurso possui 10 
questões do tipo V ou F.  Qual é o menor número de 
candidatos para o qual podemos garantir que pelo 
menos dois deles deram exatamente as mesmas 
respostas para todas as questões? 
 
Solução: Neste caso, os objetos são os alunos e as 
gavetas são as possíveis sequências de respostas.  
Como cada questão pode ser respondida de                          
2 modos (V ou F), a prova pode ser preenchida de                  
2 x 2 x 2 x … x 2  = 210 = 1 024 modos. Logo, só se pode 
ter a certeza de que dois candidatos fornecem 
exatamente as mesmas respostas se houver pelo 
menos 1025 candidatos. 
 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02. 
Em uma gaveta há 6 meias pretas e 6 meias brancas. 
Qual é o número mínimo de meias a se retirar (de 
forma aleatória) para se garantir que: 

01. As meias retiradas contenham um par da mesma 
cor? 
(A)  3 
(B)  5 
(C)  7 
(D)  8 
(E)  10 

 
02. As meias retiradas contenham um par de cor 

branca? 
(A)  3 
(B)  5 
(C)  7 
(D)  8 
(E)  10 

 
03. Uma máquina contém pequenas bolas de 

borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas 
de cada cor. Ao inserir uma moeda na máquina, 
uma bola é expelida ao acaso.  
Para garantir a retirada de 4 bolas de uma mesma 
cor, o menor número de moedas 
a serem inseridas na máquina 
corresponde a: 
(A)  5 
(B)  13 
(C)  31 
(D)  38 
(E)  40 

 
04. Uma prova consta de 4 testes com                                 

5 alternativas cada, sendo uma única alternativa 
correta para cada teste. O número mínimo de 
alunos que deverão resolver essa prova para se 
ter certeza de que, pelo menos, dois deles 
fornecerão o mesmo gabarito é  
igual a: 
(A)  626 
(B)  375 
(C)  1 025 
(D)  476 
(E)  21 

 
05. (ENEM 2012) O diretor de uma escola convidou os 

280 alunos de terceiro ano a participarem de uma 
brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 
personagens numa casa de 9 cômodos; um dos 
personagens esconde um dos objetos em um dos 
cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é 
adivinhar qual objeto foi escondido por qual 
personagem e em qual cômodo da casa o objeto 
foi escondido. Todos os alunos decidiram 
participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a 
sua resposta. As respostas devem ser sempre 
distintas das anteriores, e um mesmo aluno não 
pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta 
do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor 
e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que 
algum aluno acertará a resposta porque há   
(A)  10 alunos a mais do que possíveis respostas 

distintas.    
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(B) 20 alunos a mais do que possíveis respostas 
distintas.    

(C) 119 alunos a mais do que possíveis respostas 
distintas.    

(D) 260 alunos a mais do que possíveis respostas 
distintas.    

(E) 270 alunos a mais do que possíveis respostas 
distintas.    

   
06. Um banco opera em 20 estados brasileiros, com 

pelo menos 120 agências em cada estado, cada 
uma com pelo menos 1.000 clientes. Cada cliente 
deve ter uma senha de acesso composta por seis 
dígitos numéricos. É correto afirmar que 
(A)  é possível que todos os clientes tenham 

senhas de acesso distintas. 
(B)  no máximo dois clientes têm senhas iguais. 
(C)  todas as possíveis senhas já foram usadas 

por pelo menos um cliente. 
(D) num mesmo estado, não podem existir 

clientes com a mesma senha. 
(E)  pelo menos três clientes têm senhas iguais. 

 
PERMUTAÇÕES CIRCULARES 
Imagine a seguinte situação: Quatro amigos, André, 
Bianca, Carlos e Diana, estão sentados em torno de 
uma mesa circular. Se cada um deles passar para a 
cadeira da sua direita, sua posição em relação aos 
demais amigos continuará sendo a mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que uma disposição seja considerada diferente 
da anterior, pelo menos um dos vizinhos deve mudar. 
Se denotarmos por A, B C e D os amigos André, 
Bianca, Carlos e Diana, percebemos que as 
sequencias ABCD, DABC, CDAB e BCDA são 
consideradas iguais, enquanto que ACBD é diferente 
das quatro anteriores. 
 
Note que para cada permutação circular de n 
elementos distintos, existem n permutações simples 
desses elementos que são idênticas, portanto, 

indicando por   

No caso dos quatro amigos André, Bianca, Carlos e 

Diana, existem  formas distintas de 

disposição em torno de uma mesa circular.  
 

OBS.: Nas permutações simples importam os lugares 
que os elementos ocupam, enquanto nas 
permutações circulares importa apenas a posição 
relativa dos elementos entre si.  
 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
07. Escravos de Jó, jogavam caxangá, 

Escravos de Jó, jogavam caxangá. 
Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar...  
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue zigue zá, 
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue zigue zá 

 
Cantigas de roda (também conhecidas como 
brincadeiras de roda) são brincadeiras infantis, 
onde tipicamente as crianças formam uma roda 
de mãos dadas e cantam melodias folclóricas.  
De quantas formas distintas podemos dispor 8 
crianças para uma cantiga de roda? 
(A)  40 320   (D)  720 
(B)  5 040   (E)  360 
(C)  1 440 

 
08. Se Ana e Bruno são 2 das 8 crianças do problema 

anterior, de quantas maneiras elas podem brincar 
ficando Ana e Bruno sempre lado a lado? 
(A)  40 320   (D) 720 
(B)  5 040   (E) 360 
(C)  1 440 

 
09. Dez crianças vão fazer uma roda e entre elas 

estão os irmãos Caio e Duda. Quando Caio não dá 
a mão para Duda ele chora muito. De quantas 
maneiras podem essas crianças dar as mãos e 
formar uma roda de modo que essa disposição 
não perturbe o pequeno Caio? 
(A)  80 640 
(B)  40 320 
(C)  20 160 
(D)  10 080 
(E)  5 040 

 
10. De quantas maneiras diferentes um casal, três 

filhos e duas filhas podem sentar-se em torno de 
uma mesa circular de modo que as filhas NÃO 
fiquem juntas?  
(A)  1 440 
(B)  960 
(C)  720 
(D)  480 
(E)  360 
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11. De quantos modos 5 meninos e 5 meninas podem 
formar uma roda de ciranda de modo que 
pessoas do mesmo sexo NÃO fiquem juntas?  
(A)  2 880   (D)  480 
(B)  1 440   (E)  120 
(C) 720 

 
PERMUTAÇÕES CAÓTICAS 
Você já brincou de amigo secreto (amigo oculto)?  
Essa é uma brincadeira que já virou tradição entre os 
amigos e na família, e também está sempre presente 
nas festas de confraternização. 
A brincadeira ocorre da seguinte forma: Cada 
participante tira um papel com o nome de outro 
participante, e não deve contar a ninguém quem é. 
Mas e se alguém tira o papel com seu próprio nome? 
Neste caso, as retiradas teriam que ser feitas 
novamente, até que nenhuma pessoa pegue seu 
próprio nome 
A brincadeira de “amigo oculto”, muito comum em 
nossa sociedade, traz consigo uma intrigante questão 
que no século XVIII motivou o célebre matemático 
Leonhard Euler a empenhar-se em um engenhoso e 
surpreendente trabalho com o intuito de solucioná-la.  
Esta questão conhecida como “O Problema das 
Cartas mal endereçadas” consiste em descobrir de 
quantas formas distintas pode-se colocar n cartas em 
n envelopes, endereçados a n destinatários diferentes, 
de modo que nenhuma das cartas seja colocada no 
envelope correto. 
Imagine que um carteiro atrapalhado vai entregar 
alguns envelopes para cada uma das casas de uma 
certa rua, porém ele acabou entregando todos eles em 
casas erradas. 
 
De quantas formas distintas ele pode fazer isso? 
 
• Suponha que o carteiro atrapalhado vai entregar 

os envelopes E1 e E2 em uma rua que tem apenas 
2 casas denominadas C1 e C2. 
Neste caso, existem apenas duas formas de fazer 
essa entrega: uma certa (ele entrega o envelope 
E1 na casa C1 e o envelope E2 na casa C2) e uma 
errada (ele entrega o envelope E1 na casa C2 e o 
envelope E2 na casa C1), sendo que neste último 
caso ele errou TODAS as entregas. 

 
• Suponha agora que o carteiro atrapalhado vai 

entregar os envelopes E1, E2 e E3 em uma rua que 
tem 3 casas denominadas C1, C2 e C3. 
Existem formas distintas de se fazer essa 
distribuição. 

 
Observe: 
 

ENVELOPE PARA 
A CASA FOI ENTREGUE NA CASA 

1 1 1 2 2 3 3 
2 2 3 1 3 1 2 
3 3 2 3 1 2 1 

 

Note que em apenas duas situações (C1E2, C2E3, C3E1) e 
(C1E3, C2E1, C3E2) todas es entregas foram feitas de 
forma errada. 
Em todas as outras, o carteiro atrapalhado entregou 
pelo menos um envelope na casa certa. 
Mas se fossem n envelopes para serem entregues em 
n casas? Qual seria a resposta para o caso geral? 
Dada uma sequência finita (a1, a2, a3, ..., an) de 
elementos distintos, damos o nome de permutação 
caótica a qualquer permutação dela em que nenhum 
dos elementos encontra-se em sua posição original. 
Uma permutação com tal característica também é 
chamada de um “desarranjo” 
O número de permutações caóticas (desarranjos) de n 
elementos será denotado pelo símbolo Dn e pode ser 
calculado usando a seguinte expressão: 
 

  para n ≥ 1. 

 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
12.  (ENEM – MODIFICADA) Em um concurso de 

televisão apresentam-se ao participante                      
3 fichas voltadas para baixo, estando 
representada em cada uma delas as letras T, V e 
E. As fichas encontram-se alinhadas em uma 
ordem qualquer. O participante deve ordenar as 
fichas ao seu gosto, mantendo as letras voltadas 
para baixo, tentando obter a sigla TVE. Ao 
desvirá-las, para cada letra que esteja na posição 
correta ganhará um prêmio de                     R$ 
200,00. De quantas formas distintas o 
participante NÃO ganha qualquer prêmio? 
(A)  1 
(B)  2 
(C)  3 
(D)  4 
(E)  5 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 13 E 14. 
 
(ENEM – MODIFICADA) Em um concurso realizado em 
uma lanchonete, apresentavam-se ao consumidor 
quatro cartas voltadas para baixo, em ordem aleatória, 
diferenciadas pelos algarismos  
0, 1, 2 e 5. O consumidor selecionava uma nova ordem 
ainda com as cartas voltadas para baixo. Ao desvirá-
las, verificava-se quais delas continham o algarismo 
na posição correta dos algarismos do número 12,50 
que era o valor, em reais, do trio-                     -
promoção. Para cada algarismo na posição acertada, 
ganhava-se R$ 1,00 de desconto. Por exemplo, se a 
segunda carta da sequência escolhida pelo 
consumidor fosse 2 e a terceira 5, ele ganharia R$ 2,00 
de desconto.  
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13. Em quantas formas distintas um determinado 
consumidor pode NÃO ganhar qualquer desconto? 
(A)  9 
(B)  12 
(C)  14 
(D)  15 
(E)  17 

 
14. Em quantas formas distintas um determinado 

consumidor paga exatamente R$ 10,5 trio-                   
-promoção? 
(A)  4 
(B)  5 
(C)  6 
(D)  7 
(E)  8 

 
15. (AM) Quatro amigos, Ana, Beto, Carla e Diego 

brincam entre si de amigo secreto. Cada um dos 
participantes escreve seu nome em um pedaço de 
papel, que é colocado em uma urna, e cada 
participante retira um deles ao acaso. Para que a 
brincadeira seja realizada com sucesso, é 
necessário que nenhum dos amigos retire seu 
próprio nome. 

 
De quantas formas distintas isso pode acontecer?  
(A)  12 
(B)  11 
(C)  10 
(D)  9 
(E)  8 

 
16. (AM) Mariano esqueceu-se da senha do seu   e-

mail. Ele lembrava apenas que a senha era 
composta por 5 dígitos distintos compostos pelos 
algarismos 1, 2, 6, 8 e 9. Se Mariano fizer todas as 
tentativas possíveis para tentar acessar sua 
conta, em quantas dessas tentativas ele 
conseguiu acertar pelo menos um dos dígitos em 
sua posição correta? 
(A)  98 
(B)  84 
(C)  76 
(D)  62 
(E)  44 

 
GABARITO 

01 02 03 04 05 06 
A D C A A E 
07 08 09 10 11 12 
B C A D A B 
13 14 15 16   
A B D C   

 
 
 
 
 
 

IV. ANÁLISE COMBINATÓRIA IV 
 
Para abordar o tema Combinações Completas, vamos 
iniciar com um problema bem simples: De quantos 
modos é possível pedir uma casquinha com 3 bolas de 
sorvete em uma sorveteria que dispõe de 5 sabores 
distintos?  
 

Normalmente somos levados a 
responder que a solução desse 
problema é . No entanto, 
esta resposta está errada, pois 

 é o número de formas de 
pedir uma casquinha com 3 bolas 
de sorvete com sabores distintos.  
 

A resposta correta seria , que são as 
combinações completas de 5 elementos, tomados 3 a 
3, ou seja, nesse caso devemos contar também as 
possibilidades da pessoa escolher sabores repetidos.  
O cálculo das combinações completas, acaba recaindo 
em um caso de permutações com elementos 
repetidos.  
Retomando a questão inicial, uma maneira de contar 
os casos seria usar o seguinte raciocínio: imagine que 
a loja oferece os sabores: morango, chocolate, creme, 
flocos e doce de leite.  
Nas combinações simples, desses 5 sabores, tomados 
3 a 3, só teríamos composições do tipo: morango, 
chocolate e creme ou morango, chocolate e flocos ou 
chocolate, creme e flocos, etc..., mas não estaríamos 
contando os casos como morango, morango e creme 
ou chocolate, chocolate e chocolate, etc. Portanto, 
como se pode perceber,  (combinações 
completas ou combinações com repetições ) dará um 
resultado maior que .  
A solução desse problema das combinações 
completas, que consiste em escolher 3 sabores 
(distintos ou não) dentre as 5 opções que a sorveteria 
oferece, é equivalente a determinar o número de 
soluções inteiras e não negativas de uma equação 
polinomial de coeficientes unitários. 
Para compreender a associação que acabamos de 
fazer, vamos denotar por S1, S2, S3, S4 e S5 os sabores 
distintos que essa sorveteria dispõe. Para escolher 3 
sabores, existem várias possibilidades, sendo que 
todas elas são soluções inteiras e não negativas da 
equação .  
Fazendo uma representação gráfica do problema, 
devemos indicar cada unidade por (●) e cada sinal de 
adição por (+). Dessa forma, percebemos que existe 
um padrão nas respostas, que nos permite calcular a 
quantidade de soluções dessa equação sem precisar 
descrever todas elas.  
Observe: 

 
, solução que corresponde 

a  
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, solução que corresponde 
a  

, solução que corresponde 
a  
Agora, fica fácil de perceber que a representação 
gráfica de cada uma das soluções desse problema 
apresenta sempre 4 sinais de (+) e três sinais de (●), 
diferenciando-se apenas pela ordem de seus 
elementos, o que caracteriza uma permutação.  

Portanto, . 

De uma forma geral, podemos então concluir que, o 
número de combinações completas de n elementos 

tomados p a p é dada por  

Obs.: Muitas vezes, é bem melhor repetir o 
procedimento levou nos levou a resolver o problema 
do que aplicar diretamente a fórmula que foi indicada.  
 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

01.  Quantas são as soluções inteiras e não negativas 
da equação: 
(A)   
(B)   
(C)   

 
02.  De quantos modos é possível comprar 4 bolas de 

sorvete em uma sorveteria que oferece 7 sabores 
distintos? 
(A)   
(B)   
(C)   
(D)  4x7 
(E)   

 
03. Uma pastelaria vende pastéis de carne, queijo e 

palmito. De quantas formas diferentes uma 
pessoa pode comprar 5 pastéis? 
(A)  10 
(B)  15 
(C)  21 
(D)  99 
(E)  125 
 

04.  Um fundo de investimentos disponibiliza números 
inteiros de cotas aos interessados nessa 
aplicação financeira. No primeiro dia de 
negociação desse fundo, verifica-se que 5 
investidores compraram cotas, e que foi vendido 
um total de 9 cotas.  
Em tais condições, o número de maneiras 
diferentes de alocação das 9 cotas entre os 5 
investidores é igual a:  
(A)  56  
(B)  70  
(C)  86  
(D)  120  
(E)  126 

05.  (ENEM) 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)   
(B)   
(C)   

(D)   
(E)   

 
06.  No mercantil do Sr. João há refrigerantes em  

4 sabores: uva, limão, laranja e guaraná. De 
quantas maneiras diferentes Franzé pode 
comprar 9 refrigerantes, levando pelo menos 1 
refrigerante de cada tipo? 
(A)  104 

(B)  94 

(C)  49 

(D)  56 
(E)  36 

 
07.  Uma confeitaria vende 5 tipos de doces. Uma 

pessoa deseja comprar 9 doces. De quantas 
formas isso pode ser feito, sabendo que a pessoa 
deve comprar pelo menos um doce de cada tipo? 
(A)  45   (D)  126 
(B)  70   (E)  95 
(C)  96 
  

08.  O zelador de um prédio deve distribuir 10 
tambores idênticos destinados a coleta seletiva 
de lixo em um prédio de 6 andares. Ao final da 
sexta parada, todos os tambores haviam sido 
distribuídos de modo que em cada andar há pelo 
menos um tambor. O número de maneiras 
distintas de distribuir esses tambores é: 
(A)  3003  (D)  126 
(B)  1942  (E)  108 
(C)  568 
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09.  Uma pessoa dispõe de balas de hortelã, de 
caramelo e de doce de leite, e pretende montar 
saquinhos com 13 balas cada, de modo que, em 
cada saquinho, haja no mínimo três balas de 
hortelã e duas balas de caramelo. Um saquinho 
diferencia-se do outro pelo número de balas de 
cada tipo. De quantas maneiras distintas a pessoa 
pode montar o saquinho? 
(A)  45 
(B)  53 
(C)  61 
(D)  87 
(E)  105 

 
10. Márcia comprou 10 picolés iguais e pretende 

distribuí-los entre seus três filhos: Gabriel, 
Rafael e Samuel. Com a condição de que 
nenhum deles deve ficar sem picolés, de 
quantas maneiras distintas essa distribuição 
poderá ser feita? 
(A)  36 
(B)  66 
(C)  72 
(D)  360 
(E)  720 

 
GABARITO 

01A 01B 01C 02 03 04 
28 286 1001 E C B 
05 06 07 08 09 10 
B D B D A A 

 
 
ANOTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ANÁLISE COMBINATÓRIA V 
 
01.  A respeito dos possíveis anagramas montados pelas 

letras da palavra BRANCO, determine quantos 

(A)  começam pela letra A? 
(B)  terminam pela letra C? 
(C)  começam pela letra A e terminam pela letra C? 
(D)  possuem as letras B, R e A, juntas e nessa 

ordem? 
(E)  possuem as letras B, R e A, juntas? 
(F)  possuem a letra A antes da letra O? 

 
02.  Um grupo de alunos decide escrever todos os 

anagramas da palavra PERGUNTA.  
(A) Qual o total de anagramas escritos? 
(B) Quantos começam com as letras PT, juntas e 

nessa ordem? 
(C)  Quantas começam pelas vogais e terminam 

com as consoantes? 
(D) Quantas possuem as vogais E, U e A, juntas? 
(E) Quantas possuem as vogais em ordem 

alfabética? 
 
03.  O número do cartão de crédito é composto de 16 

algarismos. Zezé teve seu cartão quebrado, perdendo 
a parte que contém os quatro últimos dígitos. Apenas 
consegue lembrar que o número formado por eles é 
par, começa com 3 e tem todos os algarismos 
distintos. Então, quantas possibilidades existem de 
números satisfazendo essas condições? 

 

 
 
04.  O mapa a seguir representa as regiões em que 

está dividido o Brasil. Cada região do mapa deve 
ser colorida de modo que regiões com uma 
fronteira comum tenham cores distintas (por 
exemplo, as regiões Sul e Sudeste devem ter 
cores diferentes, enquanto as regiões Sul e 
Nordeste podem ter a mesma cor). Tendo como 
base essa condição, é correto afirmar:  

 
Estando disponíveis cinco cores, e colorindo-se as 
regiões Nordeste e Sul com a mesma cor, assim 
como as regiões Norte e Sudeste, quantas formas 
existem de modos diferentes de colorir o mapa? 
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05.  As numerações das fichas de inscrição para um 
concurso devem ser preenchidas por um número 
de cinco algarismos distintos. Os algarismos 
disponíveis no sistema são 1, 3, 5, 7 e 9. 

 
Após o preenchimento, as mesmas serão 
colocadas em ordem crescente de numeração. 
(A)  Qual é a posição da ficha com numeração 

35179? 
(B)  Qual é a posição da ficha com numeração 

75913?  
(C)  Qual é a numeração da ficha que ocupa a 

posição 78?                  
 
06.  (FUVEST 1998 - MODIFICADA) Com as 6 letras da 

palavra FUVEST podem ser formadas 6! = 720 
“palavras” (anagramas) de 6 letras distintas cada 
uma. Se essas “palavras” forem colocadas em 
ordem alfabética, como num dicionário, 
(A)  Qual é a posição da “palavra” SFETUV? 
(B)  Qual é a posição da “palavra” UTFSEV? 
(C)  Qual é a “palavra” que ocupa a posição 250?  

 
07.  (UFRGS 2015) Considere o padrão de construção 

representado pelos desenhos abaixo. 
 

 
 

Na etapa 1, há um único triângulo equilátero. Na 
etapa 2, é traçado um segmento a partir dos 
pontos médios de dois lados do triângulo da etapa 
1, formando dois triângulos equiláteros. Na etapa 
3, é traçado um segmento a partir dos pontos 
médios de dois lados do triângulo menor da etapa 
2, formando três triângulos equiláteros. Na etapa 
4 e nas etapas seguintes, o mesmo processo é 
repetido em cada um dos triângulos menores da 
etapa anterior. 

 
O número de trapézios na 6a etapa de construção 
é  
(A)  14.    (D)  17.  
(B)  15.    (E)  18.    
(C)  16.    
  

08.  (INSPER 2014) Um dirigente sugeriu a criação de 
um torneio de futebol chamado Copa dos 
Campeões, disputado apenas pelos oito países 
que já foram campeões mundiais: os três sul-
americanos (Uruguai, Brasil e Argentina) e os 
cinco europeus (Itália, Alemanha, Inglaterra, 
França e Espanha). As oito seleções seriam 
divididas em dois grupos de quatro, sendo os 
jogos do grupo A disputados no Rio de Janeiro e 
os do grupo B em São Paulo. Considerando os 
integrantes de cada grupo e as cidades onde 
serão realizados os jogos, o número de maneiras 

diferentes de dividir as oito seleções de modo que 
as três sul-americanas não fiquem no mesmo 
grupo é  
(A)  140.      (D)  60.    
(B)  120.      (E)  40. 
(C)  70.    
  

09.  (PUCRJ 2017) O técnico da seleção brasileira de 
futebol precisa convocar mais 4 jogadores, dentre 
os quais exatamente um deve ser goleiro. 

 
Sabendo que na sua lista de possibilidades para 
essa convocação existem 15 nomes, dos quais 3 
são goleiros, qual é o número de maneiras 
possíveis de ele escolher os 4 jogadores?  
(A)  220.      (D)  3 960.    
(B)  660.       (E)  7 920.    
(C)  1 980.    

 
10.  (FGVRJ 2016) Em um departamento de uma 

universidade, trabalham 4 professoras e 4 
professores e, entre eles, estão Astreia e Gastão, 
que são casados. Um grupo de 3 desses 
professores(as) deverá ir a um congresso, sendo, 
pelo menos, um homem. Obrigatoriamente, um 
dos elementos do casal deverá estar no grupo, 
mas não ambos. 

 
De quantas maneiras diferentes esse grupo 
poderá ser organizado?  

 
11. (UECE 2015) A turma K do Curso de 

Administração da UECE é formada por  
36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. O 
número de comissões que podem ser formadas 
com alunos desta turma, tendo cada comissão 
três componentes e sendo assegurada a 
participação de representantes dos dois sexos em 
cada comissão, é  
(A)  5 236.    
(B)  6 532.    
(C)  3 562.    
(D)  2 635.    

 
12.  Uma fábrica de automóveis lançou um modelo de 

carro que pode ter até 5 tipos de equipamentos 
opcionais. Qual é o número de alternativas deste 
modelo com respeito aos equipamentos opcionais 
que podem ser formados?  

 
 
 
 
 
 
 
13.  (UEMG 2015) Observe a tirinha abaixo: 
 



 
 
 

2019/MAT/MAT05–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE 2-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 2 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

12 

 
 

Passando por uma sorveteria, Magali resolve 
parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 
sabores diferentes de sorvete e 3 é o número 
máximo de bolas por casquinha, sendo sempre 
uma de cada sabor.  

 
O número de formas diferentes com que Magali 
poderá pedir essa casquinha é igual a  
(A)  20.    
(B)  41.    
(C)  120.    
(D)  35.   

 
14.  (G1 - IFPE 2016) O auditório do IFPE, campus 

Vitoria de Santo Antão, tem formato retangular e 
dispõe de quatro aparelhos de  
ar-condicionado, sendo um ar-condicionado 
instalado em cada uma das suas quatro paredes. 
Em todos os eventos, pelo menos um aparelho 
deve estar ligado para a refrigeração do ambiente. 

 
De quantos modos diferentes este auditório pode 
ser refrigerado?  
(A)  4.      (D)  64.    
(B)  16.      (E)  15.    
(C)  8.    

 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 
* * 280 60 * * B 

08 09 10 11 12 13 14 
D B 27 A 32 B E 

 
*01.  (A) 120  (B) 120   (C) 24   (D) 24   (E) 144   (F) 360 
*02.  (A) 40320   (B) 720   (C) 720   (D) 4320   (E) 6720 
*05.  (A) 31   (B) 89   (C) 71975 
*06.  (A) 265   (B) 561   (C) SETFUV 
 
ANOTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ANÁLISE COMBINATÓRIA VI 

 
01. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) Para estimular o 

raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte 
desenho e o entregou à criança juntamente com 
três lápis de cores diferentes. Ele deseja que a 
menina pinte somente os círculos, de modo que 
aqueles que estejam ligados por um segmento 
tenham cores diferentes. 

 
De quantas maneiras diferentes a criança pode 
fazer o que o pai pediu?  
(A)  6.    
(B)  12.    
(C)  18.    
(D)  24.    
(E)  72.   

   
 
 
02.  (ENEM PPL 2014) Um procedimento padrão para 

aumentar a capacidade do número de senhas de 
banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. 
Essa prática, além de aumentar as possibilidades de 
senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se 
colocar dois novos caracteres na senha de um 
banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que 
esses novos caracteres devem ser vogais e o 
sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de 
minúsculas. Com essa prática, o número de senhas 
possíveis ficará multiplicado por  
(A)  100.      (D)  25.    
(B)  90.      (E)  20.    
(C)  80.    
  

  03.  (ENEM 2017) 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.       (D)  36.    
(B)  56.       (E)  28.    
(C)  49.    
    

04.  (ENEM 2017 MODIFICADA) O comitê organizador 
da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da 
Copa, composta de uma figura plana e o slogan 
“Juntos num só ritmo”, com mãos que se unem 
formando a taça Fifa. Considere que o comitê 
organizador resolvesse utilizar todas as cores da 
bandeira nacional (verde, amarelo, azul e branco) 
para colorir a logomarca, de forma que regiões 
vizinhas tenham cores diferentes. 
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De quantas maneiras diferentes o comitê 
organizador da Copa poderia pintar a logomarca 
com as cores citadas?  
(A)  15.      (D)  600.  
(B)  30.      (E)  972.   
(C)  108.    
    

05.  (ENEM 2017) 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.      (D)  IV.    
(B)  II.      (E)  V.    
(C)  III.    

   
06. (ENEM 2016) 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)  .    (D)  .    

(B)  .       (E)  . 

(C)  .    

   
07.  (ENEM 2016) Para cadastrar-se em um site, uma 

pessoa precisa escolher uma senha composta por 
quatro caracteres, sendo dois algarismos e duas 
letras (maiúsculas ou minúsculas). As letras e os 
algarismos podem estar em qualquer posição. 
Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 
vinte e seis letras e que uma letra maiúscula 
difere da minúscula em uma senha. 

Disponível em: www.infowester.com. Acesso em: 14 dez. 2012. 
 

O número total de senhas possíveis para o 
cadastramento nesse site é dado por  

(A)  .       (D)  .    

(B)  .       (E)  .    

(C)  .    

  
08.  (ENEM 2015) Numa cidade, cinco escolas de 

samba (I, II, III, IV e V) participaram do desfile de 
Carnaval. Quatro quesitos são julgados, cada um 
por dois jurados, que podem atribuir somente uma 
dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a 
escola que obtiver mais pontuação na soma de 
todas as notas emitidas. Em caso de empate, a 
campeã será a que alcançar a maior soma das 
notas atribuídas pelos jurados no quesito Enredo 
e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile 
desse ano no momento em que faltava somente a 
divulgação das notas do jurado B no quesito 
Bateria. 

 

Quesitos 1. Fantasia 
e Alegoria 

2. Evolução e 
Conjunto 

3. Enredo e 
Harmonia 

4. 
Bateria Total 

Jurado A B A B A B A B  
Escola I 6 7 8 8 9 9 8  55 
Escola II 9 8 10 9 10 10 10  66 
Escola III 8 8 7 8 6 7 6  50 
Escola IV 9 10 10 10 9 10 10  68 
Escola V 8 7 9 8 6 8 8  54 

 
Quantas configurações distintas das notas a 
serem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria 
tornariam campeã a Escola II?  
(A)  21.      (D)  1 250.    
(B)  90.      (E)  3 125.    
(C)  750.    

 
09.  (ENEM 2014) Um cliente de uma videolocadora 

tem o hábito de alugar dois filmes por vez. 
Quando os devolve, sempre pega outros dois 
filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a 
videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 
8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama e, 
por isso, estabeleceu uma estratégia para ver 
todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará, 
em cada vez, um filme de ação e um de comédia. 
Quando se esgotarem as possibilidades de 
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comédia, o cliente alugará um filme de ação e um 
de drama, até que todos os lançamentos sejam 
vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De 
quantas formas distintas a estratégia desse 
cliente poderá ser posta em prática? 

(A)  .      (D)  .    

(B)  .       (E)  .    

(C)  .    

  
10. (ENEM 2013) Um banco solicitou aos seus clientes a 

criação de uma senha pessoal de seis dígitos, 
formada somente por algarismos de 0 a 9, para 
acesso à conta corrente pela Internet. Entretanto, 
um especialista em sistemas de segurança 
eletrônica recomendou à direção do banco 
recadastrar seus usuários, solicitando, para cada 
um deles, a criação de uma nova senha com seis 
dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do 
alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo 
sistema, cada letra maiúscula era considerada 
distinta de sua versão minúscula. Além disso, era 
proibido o uso de outros tipos de caracteres.  
Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de 
senhas é a verificação do coeficiente de melhora, 
que é a razão do novo número de possibilidades de 
senhas em relação ao antigo. O coeficiente de 
melhora da alteração recomendada é 

(A)  .       (D)  .    

(B)  .       (E)  .    

(C)  .    

 
11. (ENEM 2013) Um artesão de joias tem à sua 

disposição pedras brasileiras de três cores: 
vermelhas, azuis e verdes.  Ele pretende produzir 
joias constituídas por uma Iiga 
metálica, a partir de um molde no 
formato de um Iosango não 
quadrado com pedras nos seus 
vértices, de modo que dois vértices 
consecutivos tenham sempre 
pedras de cores diferentes.  A 
figura ilustra uma joia, produzida 
por esse artesão, cujos vértices A, 
B, C e D correspondem às posições ocupadas 
pelas pedras. 
 
Com base nas informações fornecidas, quantas joias 
diferentes, nesse formato, o artesão poderá obter? 
 (A)  6.     (D)  24. 

       (B)  12.     (E)  36. 
       (C)  18. 
 

12. (ENEM 2012) O designer português Miguel Neiva 
criou um sistema de símbolos que permite que 
pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema 
consiste na utilização de símbolos que identificam 
as cores primárias (azul, amarelo e vermelho). 
Além disso, a justaposição de dois desses 
símbolos permite identificar cores secundárias 
(como o verde, que é o amarelo combinado com o 
azul). O preto e o branco são identificados por 
pequenos quadrados: o que simboliza o preto é 
cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. 
Os símbolos que representam preto e branco 
também podem estar associados aos símbolos 
que identificam cores, indicando se estas são 
claras ou escuras.     

 
Folha de São Paulo. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. 

Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado).  
 

De acordo com o texto, quantas cores podem ser 
representadas pelo sistema proposto?  
(A)  14.     (D)  21.  
(B)  18.     (E)  23. 
(C)  20.  

 
13. (ENEM 2015) Uma família composta por sete pessoas 

adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, 
consultou o site de uma empresa aérea e constatou 
que o voo para a data escolhida estava quase lotado. 
Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas 
ocupadas estão marcadas com X e as únicas 
poltronas disponíveis são as mostradas em branco. 

 

 

 

O número de formas distintas de se acomodar a 
família nesse voo é calculado por 

(A)  .       (C)  .   

(B)  .       (E)  .    

 (D)  .    

 
14. (ENEM 2010) João mora na cidade A e precisa 

visitar cinco clientes, localizados em cidades 
diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser 
representado por uma sequência de 7 letras. Por 
exemplo, o trajeto ABCDEFA informa que ele sairá 
da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F 
nesta ordem, voltando para a cidade A. Além 
disso, o número indicado entre as letras informa o 
custo do deslocamento entre as cidades. A figura 
mostra o custo de deslocamento entre cada uma 
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das cidades. Como João quer economizar, ele 
precisa determinar qual o trajeto de menor custo 
para visitar os cinco clientes. Examinando a 
figura, percebe que precisa considerar somente 
parte das sequências, pois os trajetos ABCDEFA e 
AFEDCBA têm o mesmo custo. Ele gasta 1 min 30 
s para examinar uma sequência e descartar sua 
simétrica, conforme apresentado. O tempo 
mínimo necessário 
para João verificar 
todas as sequências 
possíveis no problema 
é de 
(A)  60min.   

 (B)  90min.   
 (C)  120min. 

(D)  180min. 
(E)  360min. 

 
15. (ENEM 2011) O setor de recursos humanos de 

uma empresa vai realizar uma entrevista com  
120 candidatos a uma vaga de contador. Por 
sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato 
um número, colocar a lista de números em ordem 
numérica crescente e usá-la para convocar os 
interessados. Acontece que, por um defeito do 
computador, foram gerados números com 5 
algarismos distintos e, em nenhum deles, 
apareceram dígitos pares. Em razão disso, a 
ordem de chamada do candidato que tiver 
recebido o número 75913 é 
(A)  24.     (D)  88. 
(B)  31.     (E)  89. 
(C)  32. 
  

16. (ENEM 2013) Considere o seguinte jogo de 
apostas: Numa cartela com 60 números 
disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 
números. Dentre os números disponíveis, serão 
sorteados apenas 6. O apostador será premiado 
caso os 6 números sorteados estejam entre os 
números escolhidos por ele numa mesma cartela. 
O quadro apresenta o preço de cada cartela, de 
acordo com a quantidade de números escolhidos. 

 
Quantidade de números 

escolhidos em uma cartela Preço da cartela (R$) 

6 2,00 
7 12,00 
8 40,00 
9 125,00 
10 250,00 

 
Cinco apostadores, cada um com R$ 500,00 para 
apostar, fizeram as seguintes opções: - Arthur: 
250 cartelas com 6 números escolhidos; - Bruno: 
41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas 
com 6 números escolhidos; - Caio: 12 cartelas com 
8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 
números escolhidos; - Douglas: 4 cartelas com 9 
números escolhidos; - Eduardo: 2 cartelas com 10 

números escolhidos. Os dois apostadores com 
maiores probabilidades de serem premiados são  
(A)  Caio e Eduardo. 
(B)  Arthur e Eduardo. 
(C)  Bruno e Caio. 
(D)  Arthur e Bruno. 
(E)  Douglas e Eduardo. 

 
17. (ENEM 2010) Considere que um professor de 

arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 
museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. 
Ele decidiu restringir sua escolha aos museus 
nacionais e internacionais relacionados na tabela a 
seguir. 

 
MUSEUS NACIONAIS MUSEUS INTERNACIONAIS 

Masp – São Paulo Louvre – Paris 
MAM – São Paulo Prado – Madri 

Ipiranga – São Paulo British Museum – Londres 
Imperial – Patrópolis Metropolitan – Nova York 

 
De acordo com os recursos obtidos, de quantas 
maneiras diferentes esse professor pode escolher 
os 5 museus para visitar?  
(A)  6.    (D)  24.  
(B)  8.    (E)  36. 
(C)  20.  

 
18. (ENEM 2009) A população brasileira sabe, pelo 

menos intuitivamente, que a probabilidade de 
acertar as seis dezenas da mega sena não é zero, 
mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas 
são atraídas por essa loteria, especialmente 
quando o prêmio se acumula em valores altos. Até 
junho de 2009, cada aposta de seis dezenas, 
pertencentes ao conjunto {01, 02, 03,..., 59, 60}, 
custava R$ 1,50.  

 
Disponível em: www.caixa.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2009. 

 

Considere que uma pessoa decida apostar 
exatamente R$ 126,00 e que esteja mais 
interessada em acertar apenas cinco das seis 
dezenas da mega sena, justamente pela 
dificuldade desta última. Nesse caso, é melhor que 
essa pessoa faça 84 apostas de seis dezenas 
diferentes, que não tenham cinco números em 
comum, do que uma única aposta com nove 
dezenas, porque a probabilidade de acertar a 
quina no segundo caso em relação ao primeiro é, 
aproximadamente: 

(A)   vez menor. 

(B)   vezes menor.     

(C)  4 vezes menor.    
(D)  9 vezes menor.    
(E)  14 vezes menor 
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VII. ANÁLISE COMBINATÓRIA I 
 
01. (ENEM) Os alunos de uma escola organizaram um 

torneio individual de pingue-pongue nos horários 
dos recreios, disputado por 16 participantes, 
segundo o esquema abaixo: Foram estabelecidas 
as seguintes regras: – Em todos os jogos, o 
perdedor será eliminado; – Ninguém poderá jogar 
duas vezes no mesmo dia; – Como há cinco 
mesas, serão realizados, no máximo, 5 jogos por 
dia. Com base nesses dados, é correto afirmar 
que o número mínimo de dias necessário para se 
chegar ao campeão do torneio é 
(A)  5 
(B)  6 
(C)  7 
(D)  8 
(E)  12 

 
 
 
 
 
 
02. A figura exibe um mapa representando 13 países. 

Considerando-se como países vizinhos aqueles 
cujas fronteiras têm um segmento em comum, o 
número mínimo de cores que se pode utilizar para 
colori-los, de forma que dois países vizinhos não 
tenham a mesma cor, é 
(A)  2    
(B)  3    
(C)  4    
(D)  5    
(E)  6    

 
 
 
 
03. 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.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
04. Dois amigos André e Beto disputam entre si um 

torneio de tênis de mesa. Pelas regras que foram 
estabelecidas, ficou definido que seria declarado 
campeão do torneio aquele que ganhar 2 jogos 
seguidos ou 3 alternados. Quantas são as maneiras 

       de o torneio se desenrolar? 
(A)  8    (D)  14   
(B)  10     (E)  16   
(C)  12   
  

05. Em um jogo de roleta é permitido jogar, no máximo, 
5 vezes. Em cada jogada, ganha-se ou perde-se  
R$ 1,00. Inicia-se o jogo com R$ 1,00 e encerra-se a 
série de jogadas se ocorrer uma das hipóteses: 
- perda de todo o dinheiro 
- ganho de R$ 4,00 
Quantas são as maneiras de o jogo se desenrolar? 
(A)  11   (D)  14 
(B)  12   (E)  15 
(C)  13 
  

06. A bandeira a 
seguir está dividida 
em 4 regiões. Cada 
região deverá ser 
pintada com uma 
cor, e regiões que 
fazem fronteira 
devem ser pintadas com cores diferentes. 
Sabendo que dispomos de 6 cores, de quantas 
maneiras distintas podemos pintar essa bandeira? 
(A)  20.    
(B)  24.    
(C)  120.    
(D)  600.    
(E)  720.    

 
07. Uma ótima e criativa forma de recuperar ou mudar 

os móveis é pintá-los. Ricardo resolveu reformar um 
armário que é constituído de três gavetas e uma 
porta lateral. Ele dispõe de tinta de cinco cores 
distinta e deseja criar um modelo de forma que as 
divisões adjacentes sejam de cores diferentes.  
Sabendo que Ricardo vai pintar somente as três 
gavetas e a porta lateral, de quantos modos 
distintos o armário pode ser pintado? 

 
(A)  625   (D)  120 
(B)  240   (E)  100 
(C)  180 
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08. Considere o mapa da região formada pelos países 
A, B, C e D. Ao colorir um mapa, pode-se usar uma 
mesma cor mais de uma vez, desde que dois 
países vizinhos tenham cores diferentes. De acordo 
com essa informação e usando apenas quatro 
cores, pode-se colorir o mapa acima de L maneiras 
distintas. Então, é correto afirmar que L vale:  
(A)  24 
(B)  32 
(C)  36 
(D)  40 
(E)  48 

 
 
09. Desde o fim da última era glacial até hoje, a 

humanidade desenvolveu a agricultura, a indústria, 
construiu cidades e, por fim, com o advento da 
Internet, experimentou um avanço comercial sem 
precedentes. Quase todos os produtos vendidos no 
planeta atravessam alguma fronteira antes de 
chegar ao consumidor. No esquema adiante, 
suponha que os países a, b, c e d estejam 
inseridos na logística do transporte de mercadorias 
com o menor custo e no menor tempo. Os números 
indicados representam o número de rotas distintas 
de transporte aéreo disponíveis, nos sentidos 
indicados. Por exemplo, de a até b são 4 rotas; de 
c até d são 2 rotas, e assim por diante.  
Nessas condições, o número total de rotas 
distintas, de a até d é igual a 
(A)  66     
(B)  65     
(C)  64     
(D)  63 
(E)  62    

 
 

 
10. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, 

a prefeitura de uma grande cidade propôs a 
construção de quatro terminais de ônibus. Para 
estabelecer conexão entre os terminais, foram 
estipuladas as seguintes quantidades de linhas de 
ônibus: 
- do terminal A para o B, 4 linhas distintas; 
- do terminal B para o C, 3 linhas distintas; 
- do terminal A para o D, 5 linhas distintas; 
- do terminal D para o C, 2 linhas distintas. 
Não há linhas diretas entre os terminais A e C. 
 Supondo que um passageiro utilize exatamente 
duas linhas de ônibus para ir do terminal A para o 
terminal C. 
Qual o número possível de trajetos distintos que 
ele poderá fazer? 
(A)  10     
(B)  22     
(C)  36     
(D)  64 
(E)  120    

 
 

11. No restaurante Sabor & Cia são oferecidas quatro 
opções de saladas, quatro opções de bebidas, 
três opções de pratos quentes e duas 
sobremesas, conforme o cardápio. Todos os 
clientes do restaurante, em seus pedidos, 
escolhem necessariamente uma bebida e um 
prato quente, sendo opcionais as saladas e 
sobremesas, podendo o cliente escolhê-las ou 
não, de acordo com as opções do cardápio. 

Saladas Bebidas Pratos 
quentes Sobremesas 

Caeser Suco Filet Torta de 
banana 

Grega Água Frango Sorvete 
Crocante Cerveja Omelete  

Russa Refrigerante   
Qual o número de opções distintas de pedido que 
esse cardápio oferece? 
(A)  13    (D)  180 
(B)  96    (E)  360 
(C)  124 
 

12. Fábio e sua família, que moram em Fortaleza, 
pretendem viajar nas férias de janeiro para Buenos 
Aires. Consultando uma agência de viagens, Fábio 
foi informado que só há voos para Buenos Aires 
com conexão em São Paulo, Rio ou Curitiba.  
A malha de voos para a data solicitada é a seguinte: 

 
ORIGEM DESTINO COMPANHIAS 

FORTALEZA SÃO PAULO A, B, C, D 
FORTALEZA RIO A, B, C, D 
FORTALEZA CURITIBA A, B 
SÃO PAULO BUENOS AIRES A, B, C, D, E 

RIO BUENOS AIRES B, C, E 
CURITIBA BUENOS AIRES A, B, C, F 

 
Se Fábio decidiu que os dois trechos da viagem 
serão feitos usando companhias aéreas 
diferentes, de quantas formas distintas ele pode 
escolher o voo de ida à Buenos Aires? 
(A)  22    (D)  34 
(B)  26    (E)  40 
(C)  32 
 

13. Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez 
o seguinte desenho e o entregou à criança 
juntamente com três lápis de cores diferentes. Ele 
deseja que a menina pinte somente os círculos, 
de modo que aqueles que estejam ligados por um 
segmento tenham cores diferentes. 
De quantas maneiras diferentes a criança pode 
fazer o que o pai pediu?  
(A)  6    
(B)  12    
(C)  18    
(D)  24    
(E)  72    
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VIII. PROBALIDADE I 
 
01.  Numa 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 a probabilidade de que 
esse aluno fale espanhol? 

(A)  .    (D)  . 

(B)  .    (E)  . 

(C)  . 

  
02.  (G1 - IFAL 2017)  Em um certo grupo de pessoas, 

40 falam inglês, 32 falam espanhol, 20 falam 
francês, 12 falam inglês e espanhol, 8 falam inglês 
e francês, 6 falam espanhol e francês, 2 falam as 
3 línguas e 12 não falam nenhuma das línguas. 
Escolhendo aleatoriamente uma pessoa desse 
grupo, qual a probabilidade de essa pessoa falar 
espanhol ou francês? 
(A)  7,5%. (D) 57,5%. 
(B)  40%. (E) 67,5%. 
(C)  50%. 

 
03.  (UNIFESP 2018 – ADAPTADA) Em uma classe de 16 

alunos, todos são fluentes em português. Com 
relação à fluência em línguas estrangeiras, 2 são 
fluentes em francês e inglês, 6 são fluentes apenas 
em inglês e 3 são fluentes apenas em francês. 
Sorteando ao acaso 2 alunos dessa classe, qual é 
a probabilidade de que ao menos um deles seja 
fluente em inglês?  

(A)  .   (D)  . 

(B)  .    (E)  . 

(C)  . 

  
04.  (UCS 2016) Numa cidade com 60 000 domicílios, 

35 000 deles têm acesso à internet, 25 000 têm 
assinatura de TV a cabo, e um terço do número 
de domicílios não tem acesso a nenhum dos dois 
recursos. 
Qual é a probabilidade de um domicílio da cidade, 
escolhido ao acaso, ter acesso à internet e não 
ter assinatura de TV a cabo?  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .   

05.  (PUCMG 2015) Em uma população humana, a 
probabilidade de um indivíduo ser mudo é 

estimada em a probabilidade de ser cego 

é e a probabilidade de ser mudo e cego é 

 Nesse caso, “ser mudo” não exclui a 

possibilidade de “ser cego”. Com base nessas 
informações, a probabilidade de um indivíduo, 
escolhido ao acaso, ser mudo ou cego é igual a:  
(A)  0,0129.    (C)  0,0156.    
(B)  0,0135.     (D)  0,0174.    

 
06. 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. A tabela abaixo 
mostra o resultado do teste. 

 

 Resultado 
Positivo 

Resultado 
Negativo Total 

Ratos 
Saudáveis 20 380 400 

Ratos Doentes 90 10 100 

Total 110 390 500 
 

Um rato foi escolhido ao acaso. 
(A)  Qual a probabilidade de que seja um rato 

doente? E qual a probabilidade de que seja 
um rato saudável?  

(B)  Se a escolha foi feita entre os ratos com 
resultado positivo, qual a probabilidade de 
que seja um rato doente? E saudável?  

(C)  Qual a probabilidade de que o rato escolhido 
seja doente com resultado positivo? 

 
07. (PUCSP 2017) Em um pote de vidro não 

transparente, foram colocados mini sabonetes, 
todos de mesmo tamanho, sendo 16 deles na cor 
amarela, 6 na cor verde e 4 na cor azul. Retirando-
-se aleatoriamente 3 desses mini sabonetes, um 
após o outro, sem reposição, a probabilidade de 
saírem pelo menos 2 deles na cor amarela, 
sabendo que o primeiro mini sabonete retirado era 
na cor amarela, é  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    
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08.  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)  .    (D)  . 

(B)  .    (E)  . 

(C)  . 

  
09.  (ESC. NAVAL 2017) Um exame de laboratório tem 

eficiência de 90% para detectar uma doença 
quando essa doença existe de fato. Entretanto, o 
teste aponta um resultado “falso positivo” (o 
resultado indica doença, mas ela não existe) para 
1% das pessoas sadias testadas. Se 1,5% da 
população tem a doença, qual a probabilidade de 
uma pessoa ter a doença dado que seu exame foi 
positivo?  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

   
10.  (UCPEL 2017) Numa prova de Matemática, 80% 

dos alunos da turma A foram aprovados, sendo 
que 48% dos alunos aprovados são mulheres. Se 
um aluno da turma é selecionado ao acaso, a 
probabilidade deste aluno ser mulher, considerando 
que esteja aprovado é  
(A)  68%.      (D)  88%.    
(B)  40%.      (E)  38%.    
(C)  60%.    

   
11.  (UEG 2017) Um nadador vai disputar duas provas 

nas Olimpíadas, primeiro os 100 metros borboleta e 
depois os 100 metros nado livre. A probabilidade de 
ele vencer a prova dos 100 metros borboleta é de 
70%, ao passo que a de ele vencer ambas é de 60%. 
Se ele vencer a prova dos 100 metros borboleta, a 
probabilidade de ele vencer a prova dos 100 
metros nado livre é de aproximadamente  
(A)  0,42.    
(B)  0,86.    
(C)  0,50.    
(D)  0,70.    
(E)  0,60.    

12. (ENEM 2017) 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.          (D)  0,600. 
(B)  0,150     (E)  0,800.          
(C)  0,325.   
  

13.  (UNIOESTE 2017) A tabela a seguir apresenta o 
número de casos notificados ou prováveis de 
dengue, chikungunya e Zika vírus, registrados nos 
estados do Sul do Brasil até a semana 23 do ano 
de 2016, conforme boletim epidemiológico do 
Ministério da Saúde. 

 

Estado Dengue Chikungunya Zika 
Paraná 71.114 1.459 1.935 

Santa Catarina 5.344 324 360 
Rio Grande do Sul 3.961 233 97 

 
Escolheu-se aleatoriamente um paciente do Sul 
do Brasil registrado como um caso (notificado ou 
provável) de uma dessas doenças. Com relação 
ao paciente supracitado, de acordo com a tabela 
acima, assinale a afirmação que é INCORRETA.  
(A)  A probabilidade de ser um caso de chikungunya 

ou de ter sido no Paraná é maior que 90%.    
(B)  A probabilidade de que seja um caso do Rio 

Grande do Sul é menor que a probabilidade 
de ser um caso de dengue.    

(C)  A probabilidade de que não seja do Paraná é 
menor que 15%.  

(D)  A probabilidade de ser um caso de Zika ou de 
ter sido em Santa Catarina é menor que 10%.    

(E)  A probabilidade de ser um caso no Paraná ou 
ser de dengue é maior que 98%.    

   
14.  (FAMEMA 2017) Um professor colocou em uma 

pasta 36 trabalhos de alunos, sendo 21 deles de 
alunos do 1º ano e os demais de alunos do 2º ano. 
Retirando-se aleatoriamente 2 trabalhos dessa 
pasta, um após o outro, a probabilidade de os dois 
serem de alunos de um mesmo ano é  

(A) .      (D)  .     

(B)  .       (E)  .    

(C)  .    
 
15.  (H28) Em uma enquete realizada com pessoas de 

idade superior a 30 anos, perguntou-se às que 
estavam casadas ou não, se tinham ou não filhos. 
Constatou-se que 45 pessoas não eram casadas, 
49 não tinham filhos, e 99 estavam casadas e 
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com filhos. Sabe-se ainda, que 180 pessoas 
responderam a essa enquete.  
Uma pessoa será sorteada para receber um 
brinde por participação, qual a probabilidade dela 
ter filhos, sabendo que é casada? 

(A) .    (D)  .  

(B)  .    (E)  . 

(C)  .  

  
16.  (ESPCEX (AMAN) 2018) Em uma população de 

homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo 
10% delas vegetarianas. Sabe-se, ainda, que 5% 
dos homens dessa população também são 
vegetarianos. Dessa forma, selecionando-se uma 
pessoa dessa população ao acaso e verificando-  
-se que ela é vegetariana, qual é a probabilidade 
de que seja mulher?  
(A)  50%.         (D)  80%. 
(B)  70%.       (E)  85%.   
(C)  75%.    

 
17.  (IME 2015) O time de futebol “X” irá participar de 

um campeonato no qual não são permitidos 
empates. Em 80% dos jogos, “X” é o favorito. A 
probabilidade de “X” ser o vencedor do jogo quando 
ele é o favorito é 0,9%. Quando “X”  não é o favorito, 
a probabilidade de ele ser o vencedor é 0,02. Em um 
determinado jogo de “X”  contra “Y” o time “X” foi o 
vencedor. Qual a probabilidade de “X” ter sido o 
favorito nesse jogo?  
(A)  0,80.         (D)  179/181. 
(B)  0,98.         (E)  170/181. 
(C)  180/181.    
    

18.  (FMP 2018)  Em uma sala estão cinco estudantes, 
um dos quais é Carlos. Três estudantes serão 
escolhidos ao acaso pelo professor para 
participarem de uma atividade. 
Qual é a probabilidade de Carlos ficar de fora do 
grupo escolhido?  

(A) .        (D)  . 

(B)  .        (E)  .    

(C)  .    
    

19.  (UERJ 2018) Cinco cartas de um baralho estão 
sobre uma mesa; duas delas são Reis, como 
indicam as imagens. 

 

      
 

 

Após serem viradas para baixo e embaralhadas, 
uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e, 
em seguida, retira outra. 
A probabilidade de sair Rei apenas na segunda 
retirada equivale a:  

(A)  .        (C) .    

(B)  .        (D) .    
 
20.  (UEM-PAS 2017) Um estojo de um estudante tem 7 

canetas, das quais 3 são azuis, 2 são vermelhas e 2 
são pretas. Se o estudante retirar do estojo, ao 
acaso, 2 destas canetas sucessivamente e sem 
reposição, é correto afirmar que a probabilidade de   
(A)  sair a primeira caneta vermelha e depois sair 

a azul é     

(B)  sair uma caneta de cada cor é     

(C)  saírem duas canetas da mesma cor é     

(D)  sair a segunda caneta preta é     
(E)  sair a primeira caneta azul e sair a segunda 

vermelha é     
 
21.  (UNIFESP 2017) Sofia deveria ter estudado 10 

temas de biologia para fazer uma avaliação, 
porém só estudou 2. Nessa avaliação, ela poderá 
ser reprovada (R), aprovada com ressalvas (AR) 
ou aprovada (A). Antes de iniciar a avaliação, a 
professora de Sofia dá a ela o direito de escolher 
uma das seguintes estruturas de avaliação: 

 
Avaliação 1 – composta por apenas 2 questões, 
cada uma tratando de um dos 10 temas (sem 
repetir os temas), sendo que errar duas implica R,  
acertar apenas uma implica AR, e acertar as duas 
implica A. 
Avaliação 2 – composta por apenas 3 questões, 
cada uma tratando de um dos 10 temas (sem 
repetir os temas), sendo que errar duas ou mais 
questões implica R, acertar apenas duas implica 
AR, e acertar as três implica A. 
 
Considere que Sofia sempre acerta questões dos 
temas que estudou, e que sempre erra questões 
dos temas que não estudou. 
(A)  Calcule as probabilidades de R, AR e A para o 

caso de Sofia ter escolhido a avaliação 1. 
(B) Se Sofia pretende ser aprovada, 

independentemente de ser com ressalvas 
(AR) ou diretamente (A), em qual das 
avaliações ela terá maior chance? Justifique 
matematicamente sua conclusão por meio de 
cálculos de probabilidade.  
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22. (G1 - IFPE 2016) Dentro de um freezer, há 4 
garrafas de vinho da marca A, 6  garrafas de 
vinho da marca B e 5 garrafas de vinho da marca 
C, retiram-se duas garrafas sem observar a 
marca. A probabilidade de que os dois retirados 
sejam da mesma marca é  

(A)  .        (D) . 

(B)  .       (E)  .     

(C)  .    
    

23.  (H28) Renata está grávida e realizará um exame 
que detecta o sexo do bebê. Se o exame detectar 
que é um menino, a probabilidade de ela pintar o 
quarto do bebê de azul é de 70% ao passo que de 
branco é de 30%. Mas, se o exame detectar que é 
uma menina, a probabilidade de ela pintar o 
quarto do bebê de rosa é de 60% contra 40% de 
pintar de branco. Sabe-se que a probabilidade de 
o exame detectar um menino é de 50%.  
Qual a probabilidade da Renata pintar o quarto do 
bebê de branco? 
(A)  70%.       (D)  30%.  
(B)  50%.      (E)  20%.   
(C)  35%.    
    

 
GABARITO 

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

 

06.  (A)   (B)   (C)           

21.  (A)   

(B) Avaliação 1. 
 
 
ANOTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. PROBALIDADE II 
 
ENEM  

01. (ENEM 2017) Um morador de uma região 
metropolitana tem  de probabilidade de 
atrasar-se para o trabalho quando chove na região; 
caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 

 Para um determinado dia, o serviço de 
meteorologia estima em  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.      (D)  0,600.    
(B)  0,150.      (E)  0,800.    
(C)  0,325.    

   
02. (ENEM (LIBRAS) 2017) Um laboratório está 

desenvolvendo um teste rápido para detectar a 
presença de determinado vírus na saliva. Para 
conhecer a acurácia do teste é necessário avaliá-lo 
em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A 
acurácia de um teste é dada pela capacidade de 
reconhecer os verdadeiros positivos (presença de 
vírus) e os verdadeiros negativos (ausência de 
vírus). A probabilidade de o teste reconhecer os 
verdadeiros negativos é denominada especificidade, 
definida pela probabilidade de o teste resultar 
negativo, dado que o indivíduo é sadio. O laboratório 
realizou um estudo com  indivíduos e os 
resultados estão no quadro. 

 

Resultado do 
teste da saliva Doentes Sadios Total 

Positivo 57 10 67 
Negativo 3 80 83 

Total 60 90 150 
 

Considerando os resultados apresentados no 
quadro, a especificidade do teste da saliva tem 
valor igual a  
(A)  0,11.      (D)  0,89.    
(B)  0,15.      (E)  0,96.    
(C)  0,60.    

 
03.  (ENEM 2017) 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?  
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(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

   
04.  (ENEM (LIBRAS) 2017) Um projeto para incentivar a 

reciclagem de lixo de um condomínio conta com a 
participação de um grupo de moradores, entre 
crianças, adolescentes e adultos, conforme dados 
do quadro. 

 

Participantes Número de pessoas 
Crianças x 

Adolescentes 5 
Adultos 10 

 

Uma pessoa desse grupo foi escolhida 
aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que 
a probabilidade de a pessoa escolhida ser uma 
criança é igual a dois terços. 
Diante disso, o número de crianças que participa 
desse projeto é  
(A)  6.       (D)  30.    
(B)  9.       (E)  45.    
(C)  10.    

   
05.  (ENEM 2017) A figura a seguir ilustra uma partida 

de Campo Minado, o jogo presente em 
praticamente todo computador pessoal. Quatro 
quadrados em um tabuleiro 16 x 16 foram abertos, 
e os números em suas faces indicam quantos dos 
seus 8 vizinhos contêm minas (a serem evitadas). 
O número  no canto inferior direito é o número 
total de minas no tabuleiro, cujas posições foram 
escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes de 
se abrir qualquer quadrado. 

 

 
 

Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher 
dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, 
S e T um para abrir, sendo que deve escolher aquele 
com a menor probabilidade de conter uma mina. 
O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a 
letra  
(A)  P.       (D)  S.    
(B)  Q.      (E)  T.    
(C)  R.    

06.  (ENEM 2016) Um adolescente vai a um parque de 
diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a 
um brinquedo que se encontra na área IV, dentre 
as áreas I, II, III, IV e V existentes. O esquema 
ilustra o mapa do parque, com a localização da 
entrada, das cinco áreas com os brinquedos 
disponíveis e dos possíveis caminhos para se 
chegar a cada área. O adolescente não tem 
conhecimento do mapa do parque e decide ir 
caminhando da entrada até chegar à área IV. 

 

 
 

Suponha que relativamente a cada ramificação, as 
opções existentes de percurso pelos caminhos 
apresentem iguais probabilidades de escolha, que a 
caminhada foi feita escolhendo ao acaso os 
caminhos existentes e que, ao tomar um caminho 
que chegue a uma área distinta da IV, o adolescente 
necessariamente passa por ela ou retorna. 
Nessas condições, a probabilidade de ele chegar à 
área IV sem passar por outras áreas e sem 
retornar é igual a  

(A)  .       (D)  .    

(B)  .       (E)  .    

(C)  .    

   
07.  (ENEM 2a APLICAÇÃO 2016) Um casal, ambos com 

30 anos de idade, pretende fazer um plano de 
previdência privada. A seguradora pesquisada, para 
definir o valor do recolhimento mensal, estima a 
probabilidade de que pelo menos um deles esteja 
vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da 
população, que indicam que 20% dos homens e 
30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 
anos. 

 
 Qual é essa probabilidade?  

(A)  50%.      (D)  25%.    
 (B)  44%.      (E)  6%.    
(C)  38%.    

   
08.  (ENEM PPL 2016) Em um campeonato de futebol, a 

vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota 
zero ponto. Ganha o campeonato o time que tiver 
maior número de pontos. Em caso de empate no 
total de pontos, os times são declarados 
vencedores. 
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Os times R e S são os únicos com chance de 
ganhar o campeonato, pois ambos possuem 68 
pontos e estão muito à frente dos outros times. No 
entanto, R e S não se enfrentarão na rodada final. 
Os especialistas em futebol arriscam as seguintes 
probabilidades para os jogos da última rodada: 
- R tem 80% de chance de ganhar e  de 
empatar; 
- S tem 40% de chance de ganhar e  de 
empatar. 
Segundo as informações dos especialistas em 
futebol, qual é a probabilidade de o time R ser o 
único vencedor do campeonato?  
(A)  32%.      (D)  54%.    
(B)  38%.      (E)  57%.    
(C)  48%.    

     
09.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) Uma caixa contém 

uma cédula de R$ 5,00, uma de R$ 20,00 e duas de 
R$ 50,00 de modelos diferentes. Retira-se 
aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o 
seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, 
repete-se o procedimento anterior. 
A probabilidade de que a soma dos valores 
anotados seja pelo menos igual a R$ 55,00 é  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

 
10.  (ENEM PPL 2016) O quadro apresenta cinco cidades 

de um estado, com seus respectivos números de 
habitantes e quantidade de pessoas infectadas com 
o vírus da gripe. Sabe-se que o governo desse estado 
destinará recursos financeiros a cada cidade, em 
valores proporcionais à probabilidade de uma pessoa, 
escolhida ao acaso na cidade, estar infectada. 

 
Cidade I II III IV V 

Habitantes 180 000 100 000 110 000 165 000 175 000 
Infectados 7 800 7 500 9 000 6 500 11 000 
 

Qual dessas cidades receberá maior valor de 
recursos financeiros?  
(A)  I.      (D)  IV.    
(B)  II.     (E)  V.     
(C)  III.    

 
11.  (ENEM 2015) Em uma escola, a probabilidade de 

um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 
Três alunos dessa escola, que estão em fase final 
de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma 
sala, serem chamados para uma entrevista. Mas, 
ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador 
entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em 
inglês que pode ser respondida por qualquer um 
dos alunos. 
 
A probabilidade de o entrevistador ser entendido e 
ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é  

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

12.  (ENEM 2015) Uma competição esportiva envolveu 
20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à 
organização dizia que um dos atletas havia 
utilizado substância proibida. 
Os organizadores, então, decidiram fazer um 
exame antidoping. Foram propostos três modos 
diferentes para escolher os atletas que irão 
realizá-lo: 
Modo I: sortear três atletas dentre todos os 
participantes; 
Modo II: sortear primeiro uma das equipes e, 
desta, sortear três atletas; 
Modo III: sortear primeiro três equipes e, então, 
sortear um atleta de cada uma dessas três 
equipes. 
Considere que todos os atletas têm igual 
probabilidade de serem sorteados e que P(I), P(II) e 
P(III) sejam as probabilidades de o atleta que utilizou 
a substância proibida ser um dos escolhidos para o 
exame, no caso do sorteio ser feito pelo modo I, II ou 
III. 
Comparando-se essas probabilidades, obtém-se  
(A)  .    
(B)  .    
(C)  .    
(D)  .    
(E)  .    

   
13.  (ENEM PPL 2015) No próximo final de semana, um 

grupo de alunos participará de uma aula de 
campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não 
podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja 
no sábado, mas, se estiver chovendo no sábado, a 
aula será adiada para o domingo. Segundo a 
meteorologia, a probabilidade de chover no 
sábado é de  e a de chover no domingo é de 

 
A probabilidade de que a aula de campo ocorra no 
domingo é de  
(A)  .      (D)  .    
(B)  .     (E)  .      
(C)  .    
  

14.  (ENEM PPL 2015) Um protocolo tem como objetivo 
firmar acordos e discussões internacionais para 
conjuntamente estabelecer metas de redução de 
emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O 
quadro mostra alguns dos países que assinaram o 
protocolo, organizados de acordo com o continente 
ao qual pertencem. 

 

Países da América do Norte Países da Ásia 
Estados Unidos  

da América China 

Canadá Índia 
México Japão 
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Em um dos acordos firmados, ao final do ano, dois 
dos países relacionados serão escolhidos 
aleatoriamente, um após o outro, para verificar se 
as metas de redução do protocolo estão sendo 
praticadas. 
A probabilidade de o primeiro país escolhido 
pertencer à América do Norte e o segundo 
pertencer ao continente asiático é  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

  
15.  (ENEM 2015) O HPV é uma doença sexualmente 

transmissível. Uma vacina com eficácia de  foi 
criada com o objetivo de prevenir a infecção por 
HPV e, dessa forma, reduzir o número de pessoas 
que venham a desenvolver câncer de colo de útero. 
Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 
pelo SUS, para um público-alvo de meninas de 11 a 
13 anos de idade. Considera-se que, em uma 
população não vacinada, o HPV acomete  
desse público ao longo de suas vidas. Em certo 
município, a equipe coordenadora da campanha 
decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade 
em quantidade suficiente para que a probabilidade 
de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao 
acaso, vir a desenvolver essa doença seja, no 
máximo, de  Houve cinco propostas de 
cobertura, de modo a atingir essa meta: 
Proposta I: vacinação de  do público-alvo. 
Proposta II: vacinação de  do público-alvo. 
Proposta III: vacinação de  do público-alvo. 
Proposta IV: vacinação de  do público-alvo. 
Proposta V: vacinação de  do público-alvo. 
Para diminuir os custos, a proposta escolhida 
deveria ser também aquela que vacinasse a 
menor quantidade possível de pessoas. 

Disponível em: www.virushpv.com.br.  
Acesso em: 30 ago. 2014 (adaptado). 

 

A proposta implementada foi a de número  
(A)  I.      (D)  IV.    
(B)  II.      (E)  V.    
(C)  III.    
    

16.  (ENEM PPL 2015) Um bairro residencial tem cinco 
mil moradores, dos quais mil são classificados como 
vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são 
esportistas, enquanto que, entre os não 
vegetarianos, essa porcentagem cai para 20% Uma 
pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é 
esportista.  

 A probabilidade de ela ser vegetariana é  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E)  .    

   
17.  (ENEM PPL 2014) A probabilidade de um 

empregado permanecer em uma dada empresa 

particular por 10 anos ou mais é de  Um 

homem e uma mulher começam a trabalhar nessa 
companhia no mesmo dia. Suponha que não haja 
nenhuma relação entre o trabalho dele e o dela, 
de modo que seus tempos de permanência na 
firma são independentes entre si. 

 

A probabilidade de ambos, homem e mulher, 
permanecerem nessa empresa por menos de 10 
anos é de  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

  
18.  (ENEM 2014) Para analisar o desempenho de um 

método diagnóstico, realizam-se estudos em 
populações contendo pacientes sadios e doentes. 
Quatro situações distintas podem acontecer 
nesse contexto de teste: 
1.  Paciente TEM a doença e o resultado do teste 

é POSITIVO. 
2.  Paciente TEM a doença e o resultado do teste 

é NEGATIVO. 
3.  Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do 

teste é POSITIVO. 
4.  Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do 

teste é NEGATIVO. 
 

Um índice de desempenho para avaliação de um 
teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a 
probabilidade de o resultado do teste ser POSITIVO 
se o paciente estiver com a doença. 
O quadro a seguir refere-se a um teste diagnóstico 
para a doença A, aplicado em uma amostra 
composta por duzentos indivíduos. 
 

Resultado do Teste 
Doença A 

Presente Ausente 

Positivo 95 15 
Negativo 5 85 

BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia:  
abordagem prática. São Paulo: Sarvier, 2011 (adaptado). 

 

Conforme o quadro do teste proposto, a 
sensibilidade dele é de  
(A) 47,5%.      (D) 94,4%.    
(B)  85,0%.    (E)  95,0%.   
(C)  86,3%.    
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19.  (ENEM PPL 2014) O número de frutos de uma 
determinada espécie de planta se distribui de 
acordo com as probabilidades apresentadas no 
quadro. 

 

Número de 
frutos Probabilidade 

0 0,65 
1 0,15 
2 0,13 
3 0,03 
4 0,03 

5 ou mais 0,01 
 

A probabilidade de que, em tal planta, existam, 
pelo menos, dois frutos é igual a  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      
 

20.  (ENEM 2014) 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)     
(B)     
(C)     
(D)     
(E)     

   
21.  (ENEM 2013) Uma loja acompanhou o número de 

compradores de dois produtos, A e B, durante os 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com 
isso, obteve-se este gráfico: 

 

 
 

A loja sorteará um brinde entre os compradores 
do produto A e outro brinde entre os compradores 
do produto B. 
Qual a probabilidade de que os dois sorteados 
tenham feito suas compras em fevereiro de 2012?  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E)  .    

 
22.  (ENEM PPL 2013) Uma fábrica possui duas 

máquinas que produzem o mesmo tipo de peça. 
Diariamente a máquina M produz 2 000 peças e a 
máquina N produz 3 000 peças. Segundo o controle 
de qualidade da fábrica, sabe-se que 60 peças, das 
2 000 produzidas pela máquina M, apresentam 
algum tipo de defeito, enquanto que 120 peças, das 
3 000 produzidas pela máquina N, também 
apresentam defeitos. Um trabalhador da fábrica 
escolhe ao acaso uma peça, e esta é defeituosa. 
Nessas condições, qual a probabilidade de que a 
peça defeituosa escolhida tenha sido produzida 
pela máquina M?  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E)  .    

   
23.  (ENEM PPL 2013) Uma empresa aérea lança uma 

promoção de final de semana para um voo 
comercial. Por esse motivo, o cliente não pode 
fazer reservas e as poltronas serão sorteadas 
aleatoriamente. A figura mostra a posição dos 
assentos no avião: 

 

 
 

Por ter pavor de sentar entre duas pessoas, um 
passageiro decide que só viajará se a chance de 
pegar uma dessas poltronas for inferior a 30%.  
Avaliando a figura, o passageiro desiste da viagem, 
porque a chance de ele ser sorteado com uma 
poltrona entre duas pessoas é mais aproximada de  
(A)  31%.    
(B)  33%.    
(C)  35%.    
(D)  68%.    
(E)  69%.    
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24.  (ENEM 2013) Numa 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 a 
probabilidade de que esse aluno fale espanhol?  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E)  .    

   
25.  (ENEM 2013) Uma fábrica de parafusos possui duas 

máquinas, I e II, para a produção de certo tipo de 
parafuso. 

Em setembro, a máquina I produziu  do total 

de parafusos produzidos pela fábrica. Dos 

parafusos produzidos por essa máquina,  

eram defeituosos. Por sua vez,  dos 

parafusos produzidos no mesmo mês pela 
máquina II eram defeituosos. 
O desempenho conjunto das duas máquinas é 
classificado conforme o quadro, em que P indica a 
probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso 
ser defeituoso. 
 

 Excelente 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Péssimo 
 

O desempenho conjunto dessas máquinas, em 
setembro, pode ser classificado como  
(A)  excelente.    
(B)  bom.    
(C)  regular.    
(D)  ruim.    
(E)  péssimo.    

   
 
 

26.  (ENEM PPL 2013) Ao realizar uma compra em uma 
loja de departamentos, o cliente tem o direito de 
participar de um jogo de dardo, no qual, de acordo 
com a região do alvo acertada, ele pode ganhar 
um ou mais prêmios. Caso o cliente acerte fora de 
todos os quatro círculos, ele terá o direito de 
repetir a jogada, até que acerte uma região que dê 
o direito de ganhar pelo menos um prêmio. O alvo 
é o apresentado na figura: 

 

 
 

Ao acertar uma das regiões do alvo, ele terá 
direito ao(s) prêmio(s) indicado(s) nesta região. 
Há ainda o prêmio extra, caso o cliente acerte o 
dardo no quadrado ABCD. João Maurício fez uma 
compra nessa loja e teve o direito de jogar o 
dardo. A quantidade de prêmios que João 
Maurício tem a menor probabilidade de ganhar, 
sabendo que ele jogou o dardo aleatoriamente, é 
exatamente:  
(A)  1.    
(B)  2.    
(C)  3.    
(D)  4.    
(E)  5.    

   
27.  (ENEM 2012) Em um jogo há duas urnas com 10 

bolas de mesmo tamanho em cada uma. A tabela 
a seguir indica as quantidades de bolas de cada 
cor em cada urna. 

 

Cor Urna 1 Urna 2 
Amarela 4 0 

Azul 3 1 
Branca 2 2 
Verde 1 3 

Vermelha 0 4 
 

Uma jogada consiste em: 
1º)  o jogador apresenta um palpite sobre a cor 

da bola que será retirada por ele da urna 2; 
2º)  ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e 

a coloca na urna 2, misturando-a com as que lá 
estão; 

3º)  em seguida ele retira, também aleatoriamente, 
uma bola da urna 2; 

4º)  se a cor da última bolsa retirada for a mesma 
do palpite inicial, ele ganha o jogo. 

 
Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que 
ele tenha a maior probabilidade de ganhar?  
(A)  Azul.       (D)  Verde.    
(B)  Amarela.      (E)  Vermelha.    
(C)  Branca.    



 
 
 

2019/MAT/MAT05–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE 2-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 2 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

27 

28.  (ENEM 2012) José, Paulo e Antônio estão jogando 
dados não viciados, nos quais, em cada uma das 
seis faces, há um número de 1 a 6. Cada um deles 
jogará dois dados simultaneamente. José acredita 
que, após jogar seus dados, os números das faces 
voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já 
Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e 
Antônio acredita que sua soma será igual a 8. 
Com essa escolha, quem tem a maior 
probabilidade de acertar sua respectiva soma é  
(A)  Antônio, já que sua soma é a maior de todas 

as escolhidas.    
(B)  José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto 

para a escolha de José quanto para a escolha 
de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a 
escolha de Paulo.    

(C)  José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto 
para a escolha de José quanto para a escolha 
de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a 
escolha de Paulo.    

(D) José, já que ha 6 possibilidades para formar 
sua soma, 5 possibilidades para formar a soma 
de Antônio e apenas 3 possibilidades para 
formar a soma de Paulo.    

(E)  Paulo, já que sua soma é a menor de todas.    
   
29.  (ENEM 2012) Em um blog de variedades, músicas, 

mantras e informações diversas, foram postados 
“Contos de Halloween”. Após a leitura, os visitantes 
poderiam opinar, assinalando suas reações em 
“Divertido”, “Assustador” ou “Chato”. Ao final de 
uma semana, o blog registrou que 500 visitantes 
distintos acessaram esta postagem. 

 O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 
 

 
 

O administrador do blog irá sortear um livro entre 
os visitantes que opinaram na postagem “Contos 
de Halloween”. 
Sabendo que nenhum visitante votou mais de 
uma vez, a probabilidade de uma pessoa 
escolhida ao acaso entre as que opinaram ter 
assinalado que o conto “Contos de Halloween” é 
“Chato” é mais aproximada por  
(A)  0,09.    
(B)  0,12.    
(C)  0,14.    
(D)  0,15.    
(E)  0,18.    

 
 

30.  (ENEM PPL 2012) Uma coleta de dados em mais de 
5 mil sites da internet apresentou os conteúdos de 
interesse de cada faixa etária. Na tabela a seguir, 
estão os dados obtidos para a faixa etária de 0 a 17 
anos. 

 

Preferências Porcentagem 
Música 22,5 
Blogs 15,0 

Serviços Web* 10,2 
Games 10,0 

Horóscopo 9,0 
Game on-line 7,4 
Educação ** 6,5 

Teen 4,0 
Compras 3,4 
Outras 12,0 

 
*  Serviços web: aplicativos on-line, emoticons, mensagens 

para redes sociais, entre outros. 
**  Sites sobre vestibular, ENEM, páginas com material de 

pesquisa escolar. 
 

Considere que esses dados refletem os interesses 
dos brasileiros desta faixa etária. 

Disponível em: www.navegg.com. 
 Acesso em: 12 nov. 2012 (adaptado). 

 

Selecionando, ao acaso, uma pessoa desta faixa 
etária, a probabilidade de que ela não tenha 
preferência por horóscopo é  
(A)  0,09.      (D)  0,79.     
(B)  0,10.       (E)  0.91.    
(C)  0,11.     

   
31.  (ENEM 2011) Rafael mora no Centro de uma cidade e 

decidiu se mudar, por recomendações médicas, para 
uma das regiões: Rural, Comercial, Residencial 
Urbano ou Residencial Suburbano. A principal 
recomendação médica foi com as temperaturas das 
“ilhas de calor” da região, que deveriam ser inferiores 
a 31 °C. Tais temperaturas são apresentadas no 
gráfico: 

 

      
                                                                             Disponível em: EPA 

 

Escolhendo, aleatoriamente, uma das outras regiões 
para morar, a probabilidade de ele escolher uma 
região que seja adequada às recomendações 
médicas é  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

http://www.navegg.com/
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32.  (ENEM 2011) Todo o País passa pela primeira fase 
de campanha de vacinação contra a gripe suína 
(H1N1). Segundo um médico infectologista do 
Instituto Emilio Ribas, de São Paulo, a imunização 
“deve mudar”, no País, a história da epidemia. Com a 
vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de 
barrar uma tendência do crescimento da doença, 
que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta 
dados específicos de um único posto de vacinação.  

 
Campanha de vacinação contra a gripe suína 

 

Datas da 
vacinação Público-alvo 

Quantidade de 
pessoas 

vacinadas 

8 a 19 de 
março 

Trabalhadores da 
saúde 

e indígenas 
42 

22 de 
março a 
2 de abril 

Portadores de 
doenças 
crônicas 

22 

5 a 23 de 
abril 

Adultos 
saudáveis entre 

20 e 29 anos 
56 

24 de abril 
a 

7 de maio 

População com 
mais 

de 60 anos 
30 

10 a 21 de 
maio 

Adultos 
saudáveis entre 

30 e 39 anos 
50 

Disponível em: http://img.terra.com.br. Acesso em 26 abr. 2010 
(adaptado). 

 

Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa 
atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade 
de ela ser portadora de doença crônica é  
(A)  8%.    
(B)  9%.    
(C)  11%.    
(D)  12%.    
(E)  22%.    

   
33.  (ENEM 2011) Em um jogo disputado em uma mesa 

de sinuca, há 16 bolas: 1 branca e 15 coloridas, as 
quais, de acordo com a coloração, valem de 1 a 15 
pontos (um valor para cada bola colorida).  

 

O jogador acerta o taco na bola branca de forma 
que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar 
duas das quinze bolas em quaisquer caçapas. Os 
valores dessas duas bolas são somados e devem 
resultar em um valor escolhido pelo jogador antes 
do início da jogada.  
 

Arthur, Bernardo e Caio escolhem os números 12, 
17 e 22 como sendo resultados de suas 
respectivas somas. Com essa escolha, quem tem 
a maior probabilidade de ganhar o jogo é  
(A)  Arthur, pois a soma que escolheu é a menor.    
(B)  Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a 

soma escolhida por ele, contra 4 possibilidades 
para a escolha de Arthur e 4 possibilidades 
para a escolha de Caio.    

(C)  Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a 
soma escolhida por ele, contra 5 possibilidades 

para a escolha de Arthur e 4 possibilidades 
para a escolha de Caio.    

(D)  Caio, pois há 10 possibilidades de compor a 
soma escolhida por ele, contra 5 possibilidades 
para a escolha de Arthur e 8 possibilidades 
para a escolha de Bernardo.    

(E)  Caio, pois a soma que escolheu é a maior.    
  
34.  (ENEM 2011) O gráfico mostra a velocidade de 

conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. 
Esses dados são resultado da mais recente 
pesquisa, de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da 
Internet (CGI).  

 

 
 

Escolhendo-se, aleatoriamente, um domicílio 
pesquisado, qual a chance de haver banda larga de 
conexão de pelo menos 1 Mbps neste domicílio?  
(A)  0,45.    
(B)  0,42.    
(C)  0,30.    
(D)  0,22.    
(E)  0,15.    

  
35.  (ENEM 2010) A figura I abaixo mostra um esquema 

das principais vias que interligam a cidade A com a 
cidade B. Cada número indicado na figura II 
representa a probabilidade de pegar um 
engarrafamento quando se passa na via indicada. 
Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar 
engarrafamento no deslocamento do ponto C ao 
ponto B, passando pela estrada E4, e de 50%, 
quando se passa por E3. Essas probabilidades são 
independentes umas das outras. 

 

 
Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade 
B usando exatamente duas das vias indicadas 
anteriormente, percorrendo um trajeto com a menor 
probabilidade de engarrafamento possível. 
O melhor trajeto para Paula é  
(A)  E1E3.     
(B)  E1E4.     
(C)  E2E4.    
(D)  E2E5.     
(E)  E2E6.    
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36.  (ENEM 2a APLICAÇÃO 2010) Os estilos musicais 
preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o 
rock e a MPB. O quadro a seguir registra o resultado 
de uma pesquisa relativa à preferência musical de 
um grupo de 1 000 alunos de uma escola. 
Alguns alunos disseram não ter preferência por 
nenhum desses três estilos. 
 

Preferência 
musical rock samba MP

B 
rock e 
samba 

número de 
alunos 200 180 200 70 

 

Preferência 
musical 

rock e 
MPB 

samba e 
MPB 

rock, samba 
e MPB 

número de 
alunos 60 50 20 

 

Se for selecionado ao acaso um estudante no 
grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele 
preferir somente MPB?  
(A)  2%.    
(B)  5%.    
(C)  6%.    
(D)  11%.    
(E)  20%.    

   
37.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010) 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) .      (D) .    

(B) .      (E) . 

(C) .    

  
38.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010) Um experimento foi 

conduzido com o objetivo de avaliar o poder 
germinativo de duas culturas de cebola, conforme a 
tabela. 

Germinação de sementes de duas 
culturas de cebola 

 

Culturas 
Germinação 

TOTAL Germinaram Não 
Germinaram 

A 392 8 400 
B 381 19 400 

TOTAL 773 27 800 
BUSSAB, W. O; MORETIN, L. G. Estatística para as  

ciências agrárias e biológicas (adaptado). 

Desejando-se fazer uma avaliação do poder 
germinativo de uma das culturas de cebola, uma 
amostra foi retirada ao acaso. Sabendo-se que a 
amostra escolhida germinou, a probabilidade de 
essa amostra pertencer à Cultura A é de  

(A)  .      (D)  .    

(B)  .      (E)  .    

(C)  .    

    
39.  (ENEM CANCELADO 2009) Em um concurso 

realizado em uma lanchonete, apresentavam-se ao 
consumidor quatro cartas voltadas para baixo, em 
ordem aleatória, diferenciadas pelos algarismos 0, 1, 
2 e 5. O consumidor selecionava uma nova ordem 
ainda com as cartas voltadas para baixo. Ao 
desvirá-las, verificava-se quais delas continham o 
algarismo na posição correta dos algarismos do 
número 12,50 que era o valor, em reais, do trio-
promoção. Para cada algarismo na posição 
acertada, ganhava-se R$ 1,00 de desconto. Por 
exemplo, se a segunda carta da sequência escolhida 
pelo consumidor fosse 2 e a terceira fosse 5, ele 
ganharia R$ 2,00 de desconto. 

 
Qual é a probabilidade de um consumidor não 
ganhar qualquer desconto?  

(A)  .       (D)  .    

(B)  .        (E)  .      

(C)  .    

 
40.  (ENEM 2009) Um médico está estudando um novo 

medicamento que combate um tipo de câncer em 
estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito 
dos seus componentes, a cada dose administrada 
há uma chance de 10% de que o paciente sofra 
algum dos efeitos colaterais observados no 
estudo, tais como dores de cabeça, vômitos ou 
mesmo agravamento dos sintomas da doença. O 
médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 
6, 8 ou 10 doses do medicamento, de acordo com 
o risco que o paciente pretende assumir. 

 
Se um paciente considera aceitável um risco de 
até 35% de chances de que ocorra algum dos 
efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o 
maior número admissível de doses para esse 
paciente?  
(A)  3 doses.    
(B)  4 doses.    
(C)  6 doses.    
(D)  8 doses.    
(E)  10 doses.    
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41.  (ENEM CANCELADO 2009) Dados do Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) revelaram 
que no biênio 2004/2005, nas rodovias federais, os 
atropelamentos com morte ocuparam o segundo 
lugar no ranking de mortalidade por acidente. 
A cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. 
Cerca de 4 mil atropelamentos/ano, um a cada 
duas horas, aproximadamente.  

Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 6 jan. 2009. 
 

De acordo com os dados, se for escolhido 
aleatoriamente para investigação mais detalhada 
um dos atropelamentos ocorridos no biênio 
2004/2005, a probabilidade de ter sido um 
atropelamento sem morte é  

(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E) .    

  
42.  (ENEM CANCELADO 2009) Um casal decidiu que 

vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos 
homens e decide que, se a probabilidade fosse 
inferior a 50%, iria procurar uma clínica para fazer 
um tratamento específico para garantir que teria os 
dois filhos homens. 
Após os cálculos, o casal concluiu que a 
probabilidade de ter exatamente 2 filhos homens é  
(A)  66,7%, assim ele não precisará fazer um 

tratamento.    
(B)  50%, assim ele não precisará fazer um 

tratamento.    
(C)  7,5%, assim ele não precisará fazer um 

tratamento.    
(D)  25%, assim ele precisará procurar uma clínica 

para fazer um tratamento.    
(E)  37,5%, assim ele precisará procurar uma 

clínica para fazer um tratamento.    
   
43.  (ENEM 2009) O controle de qualidade de uma 

empresa fabricante de telefones celulares aponta 
que a probabilidade de um aparelho de determinado 
modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2% 
Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse 
modelo para um cliente, qual é a probabilidade de 
esse cliente sair da loja com exatamente dois 
aparelhos defeituosos?  
(A)      
(B)      
(C)      
(D)      
(E)      

   

44.  (ENEM CANCELADO 2009) Em um determinado 
semáforo, as luzes completam um ciclo de verde, 
amarelo e vermelho em 1 minuto e 40 segundos. 
Desse tempo, 25 segundos são para a luz verde, 5 
segundos para a amarela e 70 segundos para a 
vermelha. Ao se aproximar do semáforo, um 
veículo tem uma determinada probabilidade de 
encontrá-lo na luz verde, amarela ou vermelha. Se 
essa aproximação for de forma aleatória, pode-se 
admitir que a probabilidade de encontrá-lo com 
uma dessas cores é diretamente proporcional ao 
tempo em que cada uma delas fica acesa. 

 
Suponha que um motorista passa por um semáforo 
duas vezes ao dia, de maneira aleatória e 
independente uma da outra. Qual é a probabilidade 
de o motorista encontrar esse semáforo com a luz 
verde acesa nas duas vezes em que passar?  

(A)  .  

(B)  .          

(C)  .   

(D)  .   

(E)  . 

  
45.  (ENEM 2008)  
 

A vida na rua como ela é 
 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) realizou, em parceria com a ONU, 
uma pesquisa nacional sobre a população que vive 
na rua, tendo sido ouvidas 31 922 pessoas em 71 
cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-
se que a maioria dessa população sabe ler e 
escrever (74%) que apenas 15,1% vivem de esmolas 
e que, entre os moradores de rua que ingressaram 
no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados 
da pesquisa são apresentados nos quadros a seguir. 

 

 
 

No universo pesquisado, considere que P seja o 
conjunto das pessoas que vivem na rua por 
motivos de alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto 
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daquelas cujo motivo para viverem na rua é a 
decepção amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma 
pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que 
seja igual a 40% a probabilidade de que essa 
pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, 
então a probabilidade de que ela faça parte do 
conjunto interseção de P e Q é igual a  
(A)  12%.    
(B)  16%.    
(C)  20%.    
(D)  36%.    
(E)  52%.    

  
GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
C D A D B C B D C C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D E C C A D B E E B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A C A A B D E D D E 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
E C C D D D C D N B 
41 42 43 44 45      
E E C B A      

 
ANOTAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. ESTÁTICA I 
 
TABELAS 

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM 
 
01. As notas de 20 alunos de uma turma de 35 alunos 

estão indicadas a seguir: 
 

9,0 8,0 7,0 10,0 6,0 10,0 7,0 9,0 6,0 7,0 
7,0 10,0 8,0 9,0 7,0 9,0 9,0 10,0 6,0 9,0 

 

Com base nas informações obtidas, responda 
corretamente aos itens abaixo: 
(A) Qual a população e qual a sua amostra? 
 
 
(B) Qual é a variável da pesquisa? Ela é discreta 

ou contínua? 
 
 
(C) Qual a amplitude dessa amostra? 
 

 
(D) Preencha a tabela de distribuição de 

frequências associada às notas do grupo de 
alunos. 
 

NOTAS FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA( % ) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
02. Em uma pesquisa socioeconômica sobre itens de 

conforto, perguntou-se a cada um dos 800 
entrevistados: quantos aparelhos de TV em cores 
havia em 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%. 
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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. Ao analisar o desempenho de um grupo de 

estudantes em uma prova, um professor os 
ordenou de acordo com a nota obtida. Uma parte 
dos dados está indicado na tabela de distribuição 
de frequências abaixo. 

 
NOTAS FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 
FREQUÊNCIA 

RELATIVA 
0,0 ├ 2,5  0,15 
2,5 ├ 5,0 60  
5,0 ├ 7,5 70  

   7,5 ├ 10,0   
TOTAL 200 1 

 
Qual a porcentagem de alunos que ficaram com 
nota igual ou superior a 5,0? 
(A)  30%. 
(B)  35%. 
(C)  42,5%. 
(D)  48,5%. 
(E)  55%. 

 
05. (UNICHRISTUS 2015.1) Visando a um melhor 

rendimento dos alunos na prova do Enem, o 
diretor responsável pela área pedagógica de 
determinada escola resolveu fazer um 
levantamento do tempo diário que cada aluno do 
pré-vestibular dedicava aos estudos nas 
respectivas residências. Os resultados dessa 
pesquisa são apresentados na seguinte tabela: 

 
Tempo em minutos Número de alunos 

[ 0, 45 [ 122 
[ 45, 90 [ 195 
[ 90, 135 [ 233 
[ 135, 180 [ 153 
[ 180, 225 [ 77 
[ 225, 270 [ 20 

 
Analisando os dados acima, concluímos que o 
percentual de alunos dessa amostra que estudam 
em casa menos de 3 horas por dia é igual a 

(A)  12,125%. 
(B)  26,455%. 
(C)  52,825%. 
(D)  87,875%. 
(E)  92,375%. 

 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
01. (AM) O número de filhos por mulher caiu 26% nos 

últimos 14 anos no Brasil, passando de 2,39 filhos 
por mulher para 1,77, entre 2000 e 2013. Junto à 
queda na taxa de fecundidade, aumentou o 
porcentual de mulheres sem filhos no país, evento 
que é maior entre as de pele branca, das Regiões 
Sul e Sudeste e mais escolarizadas, segundo a 
SIS (Síntese de Indicadores Sociais) 2014, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
divulgada nesta quarta-feira (17) e baseada em 
cruzamentos de dados da Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios) 2013.   

Disponível em: http://goo.gl/lA0JqB 
 

Interessado em conhecer o perfil das famílias de 
suas funcionárias, uma empresa realizou uma 
pesquisa onde fazia a seguinte pergunta para 
cada uma das entrevistadas: quantos filhos você 
têm?  Os resultados da pesquisa foram indicados 
na tabela abaixo: 
 

1 2 2 2 1 
0 2 4 3 4 
3 0 1 2 2 
2 3 4 3 1 
2 0 1 5 0 

 
Com base nas informações obtidas, responda 
corretamente aos itens: 
(A) Qual é a variável da pesquisa? Ela é discreta 

ou contínua? 
 
 
 

(B) Qual a amplitude dessa amostra? 
 
 
 

(C) Preencha a tabela de distribuição de 
frequências associada ao número de filhos de 
cada funcionária. 

 

Xi Fi Fia Fr ( % ) Fra ( % ) 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

    
 

 

http://goo.gl/lA0JqB
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02. Em um Pet Shop há 300 animais cadastrados. 
Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa 
sobre o porte, a raça e a idade dos animais. 
Também foram verificados o número de banhos e 
de tosas durante o semestre e o tempo em que 
ficam hospedados em hotéis. Para isso, foram 
selecionados de modo aleatório 160 animais. 
De acordo com as informações do texto, podemos 
afirmar corretamente que 
(A) a idade dos animais é uma variável discreta. 
(B) a população dessa pesquisa é composta por 

160 animais. 
(C) as variáveis qualitativas envolvidas nessa 

pesquisa são o porte e a raça dos animais. 
(D) o número de banhos verificados na pesquisa 

constitui uma variável contínua. 
(E) há mais variáveis qualitativas que 

quantitativas destacadas no texto.  
 

03. A distribuição abaixo indica o número de 
acidentes ocorridos com o grupo de motoristas de 
uma certa empresa de transporte coletivo. 

 

no acidentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
no motoristas 30 15 10 9 6 4 3 2 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%. 

 
04. (ENEM 2011 – 2a APLICAÇÃO) Uma universidade 

decidiu promover uma coleta de informações que 
fornecesse dados para implementar ações 
destinadas à recuperação de estudantes que 
consumiam drogas no campus, cujo objetivo era 
reabilitar os usuários. O resultado dessa coleta é 
apresentado no quadro: 

 
TIPOS 

DIFERENTES 
DE DROGAS 
UTILIZADAS 

QUANTIDADE 
DE 

ESTUDANTES 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 

0 140 0,14 
1 100 0,24 
2 400 0,64 
3 80 0,72 
4 180 0,90 
5 50 0,95 
6 50 1,00 

TOTAL 1000  
 

A universidade tinha como objetivo que o programa 
atingisse, no mínimo, metade dos usuários de 
drogas. No entanto, antes de verificar os dados da 
coleta, decidiu que abriria um grupo de apoio 
apenas para estudantes que consumissem mais de 
dois tipos diferentes de droga.  
De acordo com as informações anteriores, a 
universidade atingiu seu objetivo?  
(A)  Sim, porque o grupo de apoio trabalharia com 

88% dos alunos envolvidos com drogas.  

(B)  Sim, porque o grupo de apoio trabalharia com 
58% dos alunos envolvidos com drogas.  

(C)  Não, porque o grupo de apoio trabalharia 
apenas com 40% dos alunos envolvidos com 
drogas.  

(D)  Não, porque o grupo de apoio trabalharia 
apenas com 38% dos alunos envolvidos com 
drogas.  

(E)  Não, porque o grupo de apoio trabalharia 
apenas com 36% dos alunos envolvidos com 
drogas. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06 
A tabela abaixo indica a distribuição de frequências das 
áreas de um condomínio fechado que foi dividido em 
lotes. 
 

Área (m2) No de lotes 
300 ├ 400 14 
400 ├ 500 46 
500 ├ 600 58 
600 ├ 700 76 
700 ├ 800 68 
800 ├ 900 62 

900  ├ 1000 48 
1000├ 1100 22 
1100 ├ 1200 6 

 

05. Qual a porcentagem de lotes cuja área não atinge 
600 m2? 
(A)  15,5%. 
(B)  22,5%. 
(C)  29,5%. 
(D)  36,5%. 
(E)  42,5%. 

06. Qual a porcentagem de lotes cuja área é de no 
mínimo 500 m2, mas é inferior a 1000 m2? 
(A)  75,5%. 
(B)  78%. 
(C)  83,5%. 
(D)  87%. 
(E)  89,5%. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 07 E 08 
Na tabela seguinte, estão representados os resultados 
de um levantamento realizado com 180 clientes, na 
praça de alimentação de um shopping center, sobre 
seus gastos com refeição. 
 

GASTOS (R$) NO DE PESSOAS 
5  ├ 10 63 
10 ├ 15  
15 ├ 20 2x 

20 ├ 25  

 
07. Qual a frequência relativa dos clientes que 

gastam de R$ 20,00 a R$ 25,00 por refeição? 
(A)  5%.     (D)  22%. 
(B)  12%.    (E)  26%. 
(C)  18%. 
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08. Qual a porcentagem do total de clientes que 
gastam menos de R$ 15,00 por refeição? 
(A)  72%.     
(B)  75%.     
(C)  80%. 
(D)  89%. 
(E)  95%. 
 

09. A associação de indústria Robótica informou que 
aproximadamente 14 400 robôs industriais 
operavam na América do Norte em 2004. A tabela 
abaixo mostra a frequência relativa de algumas 
categorias de robôs industriais, que estão divididos 
em seis categorias de tarefas: solda a ponto, solda 
em arco, remoção de material, transporte de 
material, montagem e acabamento. 

 

CATEGORIA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

Solda a ponto  0,32 
Solda em arco   
Remoção de 

material 
 0,03 

Transporte de 
material 

 0,34 

Montagem   
Acabamento  0,04 

Total 14 400 1 
 

Quantos desses robôs pertencem à categoria 
solda em arco ou montagem? 
(A)  3 516. 
(B)  3 697. 
(C)  3 774. 
(D)  3 888. 
(E)  3 942. 

10. Numa pesquisa de opinião pública com um grupo 
de telespectadores, todos responderam sobre o 
programa de televisão de sua preferência. Os 
resultados foram organizados na tabela abaixo: 

 
TIPO DE 

PROGRAMA 
FREQ. 

ABSOLUTA 
FREQ. 

RELATIVA 
Novelas 480  
Esportes  0,25 
Filmes 100  

Noticiários   
Total 800 1 

 
Quantos telespectadores preferem noticiários? 
(A)  15. 
(B)  20. 
(C)  25. 
(D)  30. 
(E)  35. 

 
11. Ao utilizar a pesquisa de mercado, uma empresa 

tem como um dos seus objetivos analisar 
clientes, suas necessidades, seus desejos e seu 
nível de satisfação.  Preocupado em avaliar o nível 
de satisfação em relação aos serviços prestados, 
uma operadora de telefonia celular entrou em 
contato com um grupo de clientes. Os resultados 
foram organizados na tabela abaixo: 

 
QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS 
FREQ. 

ABSOLUTA 
FREQ. 

RELATIVA 
Excelente   

Bom   
Razoável 255 0,4250 

Ruim  0,4 
 

De acordo com os resultados obtidos, o número 
de clientes que avaliaram os serviços dessa 
operadora como Bom ou Excelente, foi 
(A)  70. 
(B)  85. 
(C)  90. 
(D)  105. 
(E)  110. 

 
12. Os valores indicados abaixo se referem à massa 

em Kg de um grupo de pessoas adultas. 
 

84 68  55   49   48   56   79   58   59   74 
89 67   57   55   54   79   74   59   73    75 
84 57  55   54   75   59   56   48   49   68 
67 88  74   79   67   89   84   73   75    79 
74 73  75   79   74   84   87   84   68    68 

 

Preencha a tabela a seguir de distribuição de 
frequências associadas à massa em Kg de cada 
uma das pessoas do grupo, tendo 65 kg para limite 
superior da segunda classe e 10 kg para o intervalo 
entre as classes. 

 

CLASSES FREQ. 
ABSOLUTA 

FREQ. 
RELATIVA (%) 

   
   
   
   
   

TOTAL  100% 
  
 
 
 

GABARITO APRENDIZAGEM 
01 02 03 04 05 
* B B E D 

 
GABARITO PROPOSTOS 

01 02 03 04 05 06 
* C D A C B 

07 08 09 10 11 12 
A B D B D * 
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XI. ESTÁTICA II 
 
GRÁFICOS 

01.  (FCMMG 2018) A dengue, a febre de chikungunya 
e a febre pelo vírus Zika são doenças presentes 
na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, 
sendo esta última acrescentada a partir de 2016. 
Nos gráficos abaixo, são apresentados dados de 
monitoramento da situação dessas viroses, de 
acordo com o Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde, durante o primeiro semestre 
dos anos de 2015, 2016 e 2017. 
 

 
Disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/julho/25/Boletim-
2017_020-Monitoramento-dos-casos-de-dengue-febre-de-

chikungunya-e-febre-pelo-Zika.pdf (adaptado). 
 
 

A análise desses gráficos NÃO permite que seja 
feita a seguinte inferência:  
(A)  Durante o respectivo acompanhamento das 

semanas epidemiológicas, em 2017, o número 
de casos de dengue, febre de chikungunya e 
febre Zika não ultrapassou o número de 
casos de 2016.    

(B)  Durante o respectivo acompanhamento das 
semanas epidemiológicas, o número de casos 
de febre de chikungunya em 2017 não 
ultrapassou o número de casos em 
comparação com o ano de 2016.    

(C)  Durante o respectivo acompanhamento das 
semanas epidemiológicas, o número de casos 
de febre Zika em 2016 sempre esteve mais 
elevado em comparação com o ano de 2017.    

(D)  Durante o respectivo acompanhamento das 
semanas epidemiológicas, o número de casos 
de dengue sempre esteve mais elevado em 
2016, em comparação com o ano de 2015.    

   
 
 
 

02.  (UEG 2018) As ações de uma empresa variaram 
semanalmente conforme os dados da figura a seguir. 

 

 
 

De acordo com os dados apresentados, o período 
de maior variação ocorreu entre as semanas  
(A)  2 e 3.      (D)  3 e 4. 
(B)  1 e 2.      (E)  5 e 6. 
(C)  4 e 5.     

 
03.  (ENEM PPL 2017) O gráfico mostra a expansão da 

base de assinantes de telefonia celular no Brasil, em 
milhões de unidades, no período de 2006 a 2011. 
 

 
 

De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento 
do número de aparelhos celulares no Brasil, de 
2007 para 2011, foi de  
(A)       (D)   
(B)       (E)   
(C)      

 
04.  (PUCRS 2017) A matriz abaixo apresenta a distribuição 

das matrículas, por níveis, nas escolas de Porto Alegre. 
 

Nível Matrículas 
Pré-escolar 25 007 
Fundamental 159 162 
Médio 45 255 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 
- Censo Educacional 2015. 

 
Se esses dados forem organizados em um gráfico 
de setores, o ângulo central correspondente ao 
nível Fundamental será de, aproximadamente, 
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(A)  150º.      
(B)  180º.      
(C)  200º.   
(D)  230º. 
(E)  250º.  

   
05.  (UFPR 2017) O Centro de Estudos, Resposta e 

Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br) é responsável por tratar incidentes de 
segurança em computadores e redes conectadas 
à internet no Brasil. A tabela abaixo apresenta o 
número de mensagens não solicitadas (spams) 
notificadas ao CERT.br no ano de 2015, por 
trimestre. Qual dos gráficos abaixo representa os 
dados dessa tabela?  

 
Trimestre Notificações 

4º T 135 335 
3º T 171 523 
2º T 154 866 
1º T 249 743 

  
(A)       (B) 

        
  
(C)      (D) 

             
 
(E) 

    
   
06. (UFRGS 2017) As estimativas para o uso da água 

pelo homem, nos anos 1900 e 2000, foram, 
respectivamente, de 600 km3 e 4 000 km3 por ano. 
Em 2025, a expectativa é que sejam usados  
6 000 km3 por ano de água na Terra. 
 

O gráfico abaixo representa o uso da água em 
km3 por ano de 1900 a 2025. 

 

 
 

Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que,  
(A)  de 1900 a 1925, o uso da água aumentou em 100%.    
(B)  de 1900 a 2000, o uso da água aumentou em 

mais de 600%.    
(C)  de 2000 a 2025, mantida a expectativa de 

uso da água, o aumento será de 66,6%.    
(D)  de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso 

da água, o aumento será de 900%.    
(E)  de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso 

da água, o aumento será de 1 000%.    
 
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.    
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08.  (G1 - CP2 2017) O gráfico a seguir apresenta o 
desempenho de uma turma do nono ano de certa 
escola na primeira prova de Matemática de 2016. 

 
 
Esse gráfico foi construído a partir das notas (de 
0,0 a 10,0) dos quarenta alunos da turma baseada 
no padrão apresentado na tabela. 

 

Nota Classificação 
De 0,0 a 4,9 Ruim 
De 5,0 a 6,9 Regular 
De 7,0 a 8,4 Bom 
De 8,5 a 10,0 Ótimo 

 
Sabe-se que 
- no dia da referida avaliação, nenhum aluno 
faltou; 
- a média estipulada pela escola é 7,0; e 
- alunos com nota abaixo de 5,0 devem fazer 
recuperação. 
 
Podemos afirmar que  
(A)  20 alunos devem fazer recuperação.    
(B)  18 alunos tiraram nota abaixo da média.    
(C)  36 alunos não precisam fazer recuperação.    
(D)  24 alunos tiraram nota maior ou igual à média.     

   
09.  (G1 - CFTRJ 2017) O gráfico a seguir foi mostrado 

em um aplicativo que consulta diversas lojas e 
retorna o menor preço de uma mercadoria. O 
período apresentado é de 3 meses e são 
ressaltados 7 instantes, números de 1 a 7, onde 7 
indica o instante da consulta. 

 

 
 

O aplicativo também mostra um resumo com o 
menor preço registrado do período, que foi de  
R$ 280,79, e o menor preço atual, de R$ 329,99.  
Qual das afirmações a seguir é a verdadeira?  
(A)  A maior variação de “menor preço” no 

período consultado é de R$ 49,20. 
(B)  A variação de “menor preço” do instante 2 ao 

instante 5 foi maior que a variação de “menor 
preço” do instante 5 para o instante 6. 

(C)  No momento da consulta o “menor preço” é o 
maior do período.    

(D)  O mais alto “menor preço” do período supera 
em mais de 10% o mais baixo “menor preço” 
do período.    

   
10.  (ENEM (LIBRAS) 2017) Para fazer uma campanha 

contra o tabagismo, um empresário encomendou 
uma pesquisa com pessoas que trabalham em 
suas cinco empresas para saber quantas fumam. 
O gráfico mostra o número de pessoas 
entrevistadas e quantas responderam ser 
fumantes em cada uma das empresas. 

 

 
 

A empresa que possui o menor percentual de 
pessoas fumantes é a 
(A)  I.      (D)  IV.    
(B)  II.      (E)  V. 
(C)  III.    
  

11.  (G1 - CPS 2016) O gráfico apresenta os valores 
médios dos preços de terras agrícolas da cidade 
de Andradina (SP), no período de 2004 a 2014, de 
acordo com o Instituto de Economia Agrícola 
(IEA). 

 
Disponível em: http://tinyurl.com/p46lwz7. Acesso em: 23 ago. 2015. 

 
 
 
 



 
 
 

2019/MAT/MAT05–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE 2-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 2 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

38 

Com base no gráfico, pode-se afirmar corretamente 
que,  
(A)  em 2010, por hectare, a diferença entre o 

valor médio da terra de cultura de segunda e 
o valor da terra para pastagem foi maior que 
R$ 2.000,00.    

(B)  em 2011, por 10 hectares de terra para 
pastagem, se pagava, em média, cerca de  
R$ 120.500,00.    

(C)  em 2013, por hectare, o valor médio da terra 
de cultura de segunda era maior que o valor 
médio da terra para pastagem.    

(D)  em cada ano do período de 2004 a 2014, o 
valor médio da terra de cultura de primeira 
por hectare não ultrapassou R$ 20.000,00. 

(E)  em cada ano do período de 2012 a 2014, os 
quatro tipos de terras tinham valor médio por 
hectare maior que R$ 10.000,00. 

   
12.  (G1 - IFSP 2016) O gráfico abaixo apresenta 

informações sobre a participação dos três únicos 
vendedores de uma pequena corretora no valor 
total de vendas de seguros, no segundo 
quadrimestre de 2015.  

 

 
 

Com base nas informações apresentadas, assinale 
a alternativa que contém uma afirmação correta.  
(A)  Não houve mês em que dois vendedores 

tiveram o mesmo valor de venda.    
(B)  O valor das vendas de Roberto, em junho, e o 

valor das vendas de Ana, em julho, foram 
necessariamente iguais.    

(C)  O valor das vendas de Mário, em agosto, foi 
necessariamente menor que o valor das 
vendas de Ana, em julho.    

(D)  No mês de maio, o valor das vendas de Ana 
necessariamente correspondeu a 250% do 
valor das vendas de Mário.    

(E) Em todos os quatro meses do segundo 
trimestre de 2015, os valores em vendas da 
corretora foram iguais.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  (G1 - IFSP 2016) O gráfico abaixo apresenta o 
desmatamento da Amazônia, em km2, durante o 
seguinte período: 1988-2011. Observe: 

 
 

Considerando as informações do gráfico, assinale 
a alternativa correta.  
(A)  O maior pico de desmatamento ocorreu no 

ano de 2004.    
(B)  Entre os anos de 2008 e 2010, ocorreu o 

menor pico de desmatamento.    
(C)  No ano de 1991, o desmatamento foi maior 

comparativamente ao ano de 1990.    
(D)  Considerando os anos de 1992 e 1994, o 

desmatamento permaneceu constante.    
(E)  A área desmatada apresenta queda entre os 

anos de 1996 e 1997, voltando a subir no ano 
de 1998.    

   
14.  (ENEM 2016 – 2a APLICAÇÃO) A diretoria de uma 

empresa de alimentos resolve apresentar para 
seus acionistas uma proposta de novo produto. 
Nessa reunião, foram apresentadas as notas 
médias dadas por um grupo de consumidores que 
experimentaram o novo produto e dois produtos 
similares concorrentes: A e B. 

 

 
 

A característica que dá a maior vantagem relativa 
ao produto proposto e que pode ser usada, pela 
diretoria, para incentivar a sua produção é a(o) 
(A)  textura.    
(B)  cor.    
(C)  tamanho.     
(D)  sabor.    
(E)  odor.    
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15.  (UPE-SSA 1 2016) O Instagram é uma rede social, 
lançada em outubro de 2010. Nela, é possível o 
compartilhamento de fotos e vídeos que permitem 
aos seus usuários aplicar filtros digitais e inseri-
los em uma variedade de outras redes sociais, 
como o Facebook e o Twitter, por exemplo. Esse 
serviço rapidamente ganhou popularidade e já 
possui 100 milhões de usuários ativos. 

Disponível em: http://blog.instagram.com.  
Acesso em: 3 ago. 2015 (adaptado). 

 
Com base nessas informações, analise o 
infográfico a seguir: 

 
Disponível em: 

https://joserenatogimenez.files.wordpress.com/2013/11/infograf
icoinstagram.jpg. Acesso em: 3 ago. 2015. 

 
No momento da pesquisa, de acordo com esse 
infográfico, analise as afirmativas a seguir: 
I.  O número de usuários do sexo masculino 

representava  do total de usuários 

ativos/mês. 
II.  Por ser a maioria dos usuários jovens, eram 

considerados jovens no Instagram apenas as 
pessoas que se encontravam na faixa etária 
dos 18 aos 24 anos. 

III.  A razão entre o número de fotos/dia e o 

número de ativos/mês era  

IV.  O número de usuários ativos/mês a partir dos 
45 anos de idade era de 500 mil. 

Está correto o que se afirma, apenas, em  
(A)  I e II.    
(B)  I e III.    
(C)  II e III.    
(D)  II e IV.    
(E)  III e IV.    

  
 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D A B E D D E D D E 
11 12 13 14 15      
E D E D B      

 
 
ANOTAÇÃO: 
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XII. ESTÁTICA III 
 
MÉDIAS 
 
01.  (G1 - IFPE 2018) Na disciplina de matemática do 

curso de Operador de Computador do IFPE – 
Barreiros, o professor Pedro resolveu fazer 5 
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. 

 
02.  (ENEM 2017) Três alunos,  e  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 

 
Com base nos dados da tabela e nas informações 
dadas, ficará(ão) reprovado(s)  
(A)  apenas o aluno Y.    
(B)  apenas o aluno Z.    
(C)  apenas os alunos X e Y.    
(D)  apenas os alunos X e Z.    
(E)  os alunos X, Y e Z.    

   
03.  (G1 - IFPE 2017) O professor de matemática decidiu 

bonificar com um ponto na prova aqueles alunos 
que acertassem mais questões que a média de 
acertos dos alunos da turma em um exercício 
aplicado em sala. O exercício com 10 questões foi 
aplicado entre os 20 alunos da turma e o número de 
acertos foi o mostrado na tabela a seguir. 

 
Número de acertos Número de alunos 

0 2 
1 4 
4 3 
5 2 
6 0 
7 4 
8 4 
9 1 

 

Baseando-se na tabela, quantos alunos serão 
bonificados?  
(A)  14.    
(B)  11.    
(C)  9.    
(D)  5.    
(E)  1.    

    
04.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) A média na idade dos 

18 alunos que compareceram à aula inaugural do 
curso de Bacharelado em Matemática da UFC no 
1o semestre de 2017 era de 18,5 anos. 
Na segunda aula, chegaram outros dois alunos, 
com 17 e 21 anos respectivamente, completando 
os 20 alunos da turma. 
 
Qual a média dos alunos dessa turma completa?  
(A)  18,45. 
(B)  18,50. 
(C)  18,55. 
(D)  18,60. 
(E)  18,65. 

 
05.  (ENEM 2016) Em uma cidade, o número de casos de 

dengue confirmados aumentou consideravelmente 
nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver 
uma ação contratando funcionários para ajudar no 
combate à doença, os quais orientarão os 
moradores a eliminarem criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela 
apresenta o número atual de casos confirmados, 
por região da cidade. 

 
Região Casos confirmados 
Oeste 237 
Centro 262 
Norte 158 
Sul 159 

Noroeste 160 
Leste 278 

Centro-Oeste 300 
Centro-Sul 278 

 
A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos 
funcionários a serem contratados: 
I.  10 funcionários para cada região da cidade 

cujo número de casos seja maior que a média 
dos casos confirmados; 

II.  7 funcionários para cada região da cidade 
cujo número de casos seja menor ou igual à 
média dos casos confirmados. 

 
Quantos funcionários a prefeitura deverá 
contratar para efetivar a ação?  
(A)  59.    
(B)  65.    
(C)  68.    
(D)  71.    
(E)  80.    
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06.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) A média de idade dos 
25 integrantes de um clube de futebol que 
participarão de um torneio é de 20 anos, entre 
atletas e comissão técnica. No dia da apresentação 
para o embarque, um dos membros da comissão foi 
acometido de uma doença que impediu sua viagem; 
assim a média dos integrantes que embarcaram 
para o torneio diminuiu em um ano. 

 
A idade do membro da comissão técnica que não 
viajou é  
(A)  42 anos.    (D)  45 anos. 
(B)  43 anos.    (E)  46 anos. 
(C)  44 anos. 

 
07.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Em um concurso para 

professor de educação básica do estado do Ceará 
participavam 120 homens e 180 mulheres. 
Na prova de conhecimentos específicos, a média 
dos homens foi de 82 pontos, enquanto a média 
das mulheres foi de 88 pontos. 
 
É possível concluir que a média de pontos de 
todos os candidatos é de 
(A)  84,8.     (D)  86,0. 
(B)  85,0.     (E)  86,4. 
(C)  85,6. 
  

08.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Os carros flex 
permitem que nos dias atuais os motoristas 
escolham entre abastecer seus automóveis com 
álcool, gasolina ou até mesmo uma mistura dos 
dois tipos de combustíveis na proporção desejada. 
Um posto de combustível cobrava R$ 4,299 por 
litro de gasolina e R$ 3,399 pelo litro de álcool. 
O dono de um veículo que já estava na reserva, 
completou os 60 litros de capacidade do tanque 
com 20 litros de álcool e o restante com gasolina. 
O preço médio pago por cada litro de combustível 
abastecido pelo cliente do posto foi de 
aproximadamente  
(A)  R$ 3,599.    (D)  R$ 3,899. 
(B)  R$ 3,699.    (E)  R$ 3,999. 
(C)  R$ 3,799. 
  

09.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Um blend de cafés é 
uma mistura de diferentes tipos de cafés que 
combinados nas proporções corretas 
proporcionam a elaboração de bebidas com 
sabores requintados. Algumas lojas 
especializadas no produto permitem que seus 
clientes escolham os cafés e as respectivas 
quantidades, moem e misturam na hora, 
produzindo um café único. O valor é proporcional 
ao preço e a quantidade de cada tipo escolhido.  
Um cliente foi a uma dessas lojas e solicitou uma 
mistura dos cafés A, B e C, nas quantidades 
informadas na tabela abaixo, na qual também 
consta os preços de cada tipo.  

 
 

Café Preço por kg Quantidade (g) 
A R$ 30,00 300 
B R$ 40,00 200 
C R$ 80,00 100 

 
O preço por kg do blend criado pelo cliente é 
aproximadamente 
(A)  R$ 25,00. 
(B)  R$ 33,50. 
(C)  R$ 38,33. 
(D)  R$ 41,67. 
(E)  R$ 50,00. 
 

10.  (Simulado C7S 2016 – CD) Um professor, fez uma 
pesquisa na sala de aula do 2o ano do Ensino 
Médio do Colégio 7 de Setembro coletando as 
idades dos alunos presentes. 

 

O resultados dessa coleta foi organizado e 
representado na tabela a seguir  
 

 
 

Qual a média das idades, aproximada, em anos, 
dos alunos presentes? 
(A)  15,1.    (D)  16,0. 
(B)  15,4.    (E)  16,3. 
(C)  15,7. 

 
11.  (SIMULADO C7S 2016 – CD) Uma empresa 

produziu 600 pares de sapatos no mês de janeiro 
de 2014 e aumentou, de forma constante, a cada 
mês, sua produção em 120 pares de sapato até o 
mês de junho; a partir daí manteve sua produção 
constante até o final do ano. 

 

Qual a média mensal de pares de sapatos 
produzidos pela empresa no ano de 2014? 
(A)  1 000.    (D)  1 150. 
(B)  1 050.    (E)  1 200. 
(C)  1 100. 
  

12.  (G1 - IFBA 2017) Em uma escola, a Turma B, 
composta por 20 alunos, teve a média de 7,6 na 
disciplina Matemática, já a Turma D teve a média de 
7,5. Se fosse retirada a nota do aluno Prudêncio, que 
é da turma B, a média da sua turma seria idêntica à 
média da Turma D. Com base nestas informações, 
pode-se afirmar que a nota do aluno Prudêncio foi o 
valor X compreendido no intervalo:  
(A)  .    
(B)  .    
(C)  .    
(D)  .    
(E)  .    
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13.  (ENEM PPL 2017) Numa turma de inclusão de 
jovens e adultos na educação formal profissional 
(Proeja), a média aritmética das idades dos seus 
dez alunos é de 32 anos. 
Em determinado dia, o aluno mais velho da turma 
faltou e, com isso, a média aritmética das idades 
dos nove alunos presentes foi de 30 anos. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br.  
Acesso em: 10 mar. 2012 (adaptado). 

Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma?  
(A)  18.      (D)  50.    
(B)  20.     (E)  62.     
(C)  31.    
    

14.  (PUCRJ 2017) Um professor calculou a média das 
notas de seus 30 alunos e encontrou 5,6.  
Percebeu, no entanto, que 2 dos 30 alunos tinham 
tirado nota zero. Sendo assim, decidiu encontrar a 
média dos alunos que não tiraram zero. 

 
Assinale a média que o professor, assim, obteve.  
(A)  5,7.      (D)  6,2.    
(B)  5,8.      (E)  6,4.    
(C)  6,0.    

   
15.  (ENEM 2017) A avaliação de rendimento de alunos 

de um curso universitário baseia-se na média 
ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos 
respectivos números de créditos, como mostra o 
quadro: 

 
Avaliação Média de notas  
Excelente  

Bom  
Regular  
Ruim  

Péssimo  
 

Quanto melhor a avaliação de um aluno, em 
determinado período letivo, maior sua prioridade 
na escolha de disciplinas para o período seguinte. 
Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação 
“Bom” ou “Excelente” conseguirá matrícula nas 
disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 
4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas 
ainda não realizou a prova da disciplina I, 
conforme o quadro. 

 
Disciplinas Notas Número de 

créditos 
I  12 
II 8,00 4 
III 6,00 8 
IV 5,00 8 
V 7,50 10 

 
Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que 
ele deve conseguir na disciplina I é  
(A)  7,00.      (D)  8,25.    
(B)  7,38.      (E)  9,00    
(C)  7,50.    

 

16.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) A UFPE, Universidade 
Federal de Pernambuco, possui no Campus 
Agreste o curso de Medicina. A seleção de alunos 
para o curso é realizada por meio do ENEM, 
Exame Nacional do Ensino Médio. 
O histórico revela que alunos que obtiverem média 
no ENEM superiores a 820 pontos estarão 
classificados para o curso de Medicina. 
O cálculo da média para ingressar na UFPE é feita 
a partir do sistema de pesos como mostra a 
tabela a seguir. 
 

Prova do ENEM PESO 
Redação 5 

Matemática e suas Tecnologias 3 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 3 
Ciências Humanas e suas Tecnologias 4 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 5 
 

Nos simulados da escola aplicados durante o ano, 
um aluno interessado em ingressar em Medicina 
(Campus Agreste UFPE) conseguiu em média as 
seguintes notas, 
 

Matemática Linguagens 
e Códigos 

Ciências 
Humanas 

Ciências 
da 

Natureza 
860 760 780 800 

 
No ENEM as notas de redação variam de 0 a 1 000 
pontos, sendo necessariamente múltiplos de 40. 
Mantidas as notas que conseguiu na escola, qual 
deverá ser a nota mínima de Redação, na 
aplicação oficial do ENEM, de modo que o aluno 
seja aprovado? 
(A)  860.    (D)  920. 
(B)  880.    (E)  940. 
(C)  900. 

 
17.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) O critério aprovação 

de uma escola é média anual maior ou igual a 7,0, 
essa média é calculada através da média 
ponderada das notas obtidas nas quatro etapas 
de estudo, que possuem respectivamente pesos 1, 
2, 3 e 4. 
Um aluno, na disciplina de matemática, obteve 
nota 8,0 na 1a etapa, nota 7,5 na 2a etapa e nota 
5,0 na 3a etapa. 
 
Qual deverá ser a nota mínima que esse aluno 
deverá obter na 4a etapa de estudos, de modo que 
seja aprovado? 
(A)  7,2.     (D)  8,0. 
(B)  7,5.     (E)  8,3. 
(C)  7,8. 

 
18.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) O gerente de uma loja 

de automóveis estipulou, em reunião no início do 
ano, que a média mensal de vendas durante o ano 
deveria ser de 120 carros. 
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Passados os quatro primeiros meses do ano, 
verificou que a média mensal era de 110 carros, 
ficando portanto abaixo do valor estipulado. 
 
Qual deverá ser a média mensal de vendas dos 
meses seguintes para que a meta anual 
estipulada seja alcançada? 
(A)  115.    (D)  128. 
(B)  123.    (E)  130. 
(C)  125. 

 
19.  (UEG 2017) Um artesão fabrica certo tipo de 

peças a um custo de R$ 10,00 cada e as vende no 
mercado de artesanato com preço variável que 
depende da negociação com o freguês. Num certo 
dia, ele vendeu 2 peças por R$ 25,00 cada, 4 
peças por R$ 22,50 cada e mais 4 peças por R$ 
20,00 cada. 

 
O lucro médio do artesão nesse dia foi de  
(A)  R$ 22,50.     (D)  R$ 12,50.   
(B)  R$ 22,00.     (E)  R$ 12,00.   
(C)  R$ 19,20.     

   
20.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Uma pequena 

construtora possuía uma equipe de obras 
composta por 8 pedreiros e 12 ajudantes de obra. 
A média salarial da equipe é de R$ 1 520,00, 
enquanto, se calculada, a média salarial dos 
pedreiros é de R$ 2 000,00. 
 
A média salarial dos ajudantes de obra é 
(A)  R$ 1 040,00. 
(B)  R$ 1 090,00. 
(C)  R$ 1 130,00. 
(D)  R$ 1 200,00. 
(E)  R$ 1 240,00. 

  
21.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) O grupo de 120 

atletas, homens e mulheres, da seleção brasileira 
de esportes aquáticos que participarão de uma 
competição internacional em Paris, na França, 
tem média de idade 25 anos. 
A média de idade da equipe masculina é de 26 
anos, enquanto a média de idade da equipe 
feminina é de 22 anos. 
 
O número de homens a mais que mulheres na 
equipe é  
(A)  36    (D)  72 
(B)  48     (E)  90 
(C)  60 

 
22.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Um colégio possui 

duas turmas de 2o ano do Ensino Médio, turmas A 
e B. A média de acertos no I simulado ENEM de 
Matemática aplicado nessas turmas foi 29 
questões. 
Com o intuito de fazer um trabalho específico nas 
turmas, o professor resolveu calcular a média de 
acertos de cada uma delas, chegando ao seguinte 
resultado 

Média da turma A: 31 questões 
Média da turma B: 25 questões 
 
Sobre a situação descrita é possível afirmar que 
(A)  a média de acertos das turmas juntas é 28 e 

não 29, como calculado inicialmente. 
(B)  a nota mais baixa da turma A foi melhor que 

a nota mais alta da turma B. 
(C)  algum aluno da turma B acertou abaixo de 25 

questões. 
(D)  pelo menos um aluno da turma A acertou 31 

questões no simulado. 
(E)  a turma A possui mais alunos que a turma B. 

 
23.  (SIMULADO C7S 2018 – CD) Um hospital da rede 

pública possui um atendimento especial para 
idosos (acima de 65 anos), estes são atendidos 
em uma sala especialmente preparada e de forma 
mais rápida. 
Em um dia de funcionamento a média de idade de 
todos os pacientes foi de 56 anos. 
Mas se observamos a média de idade por grupo, a 
média dos idosos atendidos foi 70 anos, enquanto 
a média das idades dos não idosos foi 35 anos. 
 
A porcentagem de idosos atendidos em relação 
ao total de atendimentos é 
(A)  55%. 
(B)  60%. 
(C)  65%. 
(D)  75%. 
(E)  80%. 

 
24.  Em uma turma de 40 alunos as notas do simulado 

podiam variar de 0 a 100 e a nota mínima para 
aprovação era 60. Realizado o simulado, verificou-se 
que 28 alunos foram aprovados. A média aritmética 
dos reprovados foi 55, enquanto dos aprovados foi 
75. Após a divulgação das notas, foi verificada uma 
falha na correção e foi decidido aumentar a nota de 
cada em 5 pontos. Com essa decisão, a média dos 
reprovados aumentou em 3 pontos, o mesmo 
ocorrendo com a média dos aprovados. 

 
O total de alunos aprovados após a alteração das 
notas é 
(A)  31. 
(B)  32. 
(C)  33. 
(D)  34. 
(E)  35. 

 
GABARITO 

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

 
 


