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01. (G1 - ifpe 2018)  Bruno, aluno do curso de 
Agricultura do IFPE - Vitória, começou um estágio 
na sua área, recebendo a remuneração mensal de um 
salário mínimo. Ele resolveu fazer algumas 
economias e decidiu poupar dois salários em 2017 e 
três salários em 2018. Se Bruno economizar 
exatamente o que planejou, tomando como base o 
salário mínimo, na imagem abaixo, podemos afirmar 
que ele poupará  

 
a) R$ 4.726,60.     
b) R$ 3.789,60.     
c) R$ 4.747,40.     
d) R$ 5.684,40.     
e) R$ 3.810,40.     
 
02. (G1 - ifba 2018)  Tertulino irá viajar e deseja 
guardar seus CDs de arrocha em sacolas plásticas. 
Para guardar os CDs em sacolas que contenham 60  
unidades, serão necessárias 15  sacolas plásticas. Na 
mesma proporção, se os CDs forem guardados em 
sacolas com 75  unidades, quantas sacolas serão 
necessárias?  
a) 11     
b) 13     
c) 12     
d) 14     
e) 10     
 
03. (G1 - ifba 2018)  O Supermercado “Preço 
Baixo” deseja fazer uma doação ao Orfanato “Me 
Adote” e dispõe, para esta ação, 528 kg  de açúcar, 

240 kg  de feijão e 2.016 kg  de arroz. Serão 
montados Kits contendo, cada um, as mesmas 
quantidades de açúcar, de feijão e de arroz. Quantos 
quilos de açúcar deve haver em cada um dos kits, se 
forem arrumados de forma a contemplar um número 
máximo para cada item?  
a) 20     
b) 11     
c) 31    
d) 42     
e) 44     
 
04. (G1 - ifsc 2018)  Em um jogo eletrônico, a cada 
10  moedas recolhidas, o jogador ganha 3  segundos 
de vida. 
Calcule quantas moedas ele deve recolher para 
ganhar mais 2  minutos de vida (desconsidere o 
tempo que ele leva para recolher as moedas). 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) 60  moedas    
b) 400  moedas    
c) 120  moedas    
d) 200  moedas    
e) 300  moedas    
 
05. (G1 - ifsul 2017)  Segundo o Censo 
Demográfico de 2010, a população das regiões do 
Brasil foi identificada conforme tabela abaixo:  
Região População 
Norte 15.865.678  
Nordeste 53.078.137  
Sudeste 80.353.724  
Sul 27.384.815  
Centro-Oeste 14.050.340  

Ordenando as populações de forma crescente, as 
regiões ficariam assim elencadas:  
a) Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul.    
b) Centro-Oeste, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste.    
c) Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte.    
d) Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte. 
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06. (Uerj 2018)   

 
Onça e libra são unidades de massa do sistema 
inglês. Sabe-se que 16  onças equivalem a 1 libra e 
que 0,4  onças é igual a x  libras. 
O valor de x  é igual a:  
a) 0,0125     
b) 0,005     
c) 0,025     
d) 0,05     
 
07.  Dez pacientes de uma clínica fizeram testes 
utilizando dois alérgenos diferentes, A e B, cada um 
para um tipo específico de alergia. O teste deu 
resultado positivo para todos os pacientes, indicando 
que sete deles reagiram ao alérgeno A, e seis 
reagiram ao alérgeno B. Com base nesses resultados, 
conclui-se que a quantidade de pacientes que 
apresentam os dois tipos de alergia é igual a  
A) seis.  
C) quatro.  
B) cinco.  
D) três. 
E) sete 
 
08. Considere as informações apresentadas no 
gráfico, com relação ao grau de instrução dos 
candidatos em um concurso público. 

 
Com base nas informações apresentadas, é correto 
afirmar que, necessariamente, 
(A) o número de candidatos com o mestrado 
completo é igual ao número de candidatos com 
apenas o superior completo. 
(B) o número de candidatos com o mestrado 
completo é diferente do número de candidatos com 
apenas o superior completo. 
(C) o número de mulheres com o mestrado completo 
é maior que o número de homens com apenas o 
superior completo. 
(D) 45% do total de candidatos são homens com 
apenas o superior completo. 

(E) 75% dos que têm o mestrado completo são 
mulheres. 
 
09. (G1 - cps 2018)  Por ser um consumidor voraz 
de chocolate, João estabeleceu que, para não 
exagerar, sempre comerá exatamente 1kg  de 
chocolate a cada 5  dias. 
Ao estudar o conceito de pegada hídrica em sua aula 
de Ciências, João calculou que, após um ano, a 
pegada hídrica do seu consumo de chocolate será de 
N  metros cúbicos de água, considerando a média 
mundial. 
Assim sendo, o valor de N  está mais próximo de  
a) 10.     
b) 100.     
c) 600.     
d) 1.200.     
e) 6.200.     
 
10. (G1 - ifba 2017)  Um produtor de cinema faz 
um documentário sobre os mistérios da natureza, 
composto por 60  curtas metragens de 8  minutos 
cada. Se ele resolvesse utilizar curtas metragens com 
duração de 3  minutos, o número de curtas 
metragens que comporiam o documentário seria de:  
a) 23     
b) 60     
c) 90     
d) 160     
e) 260     
 
11. (Fgv 2017)  Estima-se que, em determinado 
país, o consumo médio por minuto de farinha de 
trigo seja 4,8  toneladas. Nessas condições, o 
consumo médio por semana de farinha de trigo, em 
quilogramas, será aproximadamente:  
a) 54,2 10⋅     

b) 64,4 10⋅     

c) 64,6 10⋅     

d) 74,8 10⋅     

e) 75,0 10⋅     
 
12. (G1 - cp2 2017) Nas palavras codificadas a 
seguir, há um algarismo omitido substituído por um 
ponto de interrogação e sendo zero :∅ =  
P E D R O D 6 E 4 P 2 O 2 R 8

E S C O L A C 6 S 4 E 2 A 12 L 1 O 8

R E G U L A R U 8 G 6 E 4 R 2 R 1? A 12 L 1

− ∅

− ∅

− ∅

  

a) 2.     
b) 4     
c) 8.     
d) .∅     
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13. (G1 - ifsul 2017)  Para assar um peru são 
necessários 12  minutos para aquecer o forno e mais 
22  minutos para assar um quilo de peru. Sabendo-se 
que o forno está frio, é correto afirmar que o tempo 
mínimo, em minutos, para assar um peru de 3,5 kg  é 
de   
a) 79     
b) 89     
c) 99     
d) 109     
 
14. (G1 - ifpe 2017)  Após fazer o curso de técnico 
em operador de computador no IFPE, Carlos 
Roberto resolveu abrir uma microempresa 
especializada em consertos de notebooks. Na 
primeira semana, Carlos conseguiu atender 3  
clientes. Como seu trabalho foi muito bom, ele foi 
indicado por esses clientes e, na segunda semana, 

atendeu 15  clientes; na terceira semana, atendeu 7

5
 

da quantidade de clientes que atendeu na segunda 
semana. 
Carlos Roberto, nessas três primeiras semanas da 
sua empresa, atendeu  
a) 25  clientes.     
b) 42  clientes.    
c) 35  clientes.    
d) 39  clientes.    
e) 28  clientes.    
 
15. (G1 - ifsul 2017)  As corridas com obstáculos 
são provas de atletismo que fazem parte do 
programa olímpico e consistem em corridas que têm 
no percurso barreiras que os atletas têm de saltar. 
Suponha que uma prova tenha um percurso de 1.000  
metros e que a primeira barreira esteja a 25  metros 
da largada, a segunda a 50  metros, e assim 
sucessivamente.  
Se a última barreira está a 25  metros da linha de 
chegada, o total de barreiras no percurso é  
a) 39     
b) 41     
c) 43     
d) 45     
 
16. (G1 - cftmg 2017)  Seja x  um número inteiro, 

0 x 60< ≤  e o conjunto 60
A K | K .

x

 
= ∈ = 
 

�  Nessas 

condições, o número máximo de elementos do 
conjunto A  é  
a) 6.     
b) 8.     
c) 12.     
d) 16.     

17. (G1 - ifsc 2017)  Roberto e João são amigos de 
infância e, sempre que podem, saem para pedalar 
juntos. Um dia, empolgados com a ideia de saberem 
mais sobre o desempenho da dupla, resolveram 
cronometrar o tempo que gastavam andando de 
bicicleta. Para tanto, decidiram pedalar numa pista 
circular, próxima à casa deles. 
Constataram, então, que Roberto dava uma volta 
completa em 24  segundos, enquanto João demorava 
28  segundos para fazer o mesmo percurso. Diante 
disso, João questionou: 
– Se sairmos juntos de um mesmo local e no mesmo 
momento, em quanto tempo voltaremos a nos 
encontrar, pela primeira vez, neste mesmo ponto de 
largada? 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) 3 min 8 s     
b) 2 min 48 s     
c) 1min 28 s     
d) 2 min 28 s     
e) 1min 48 s     
 
18. (Unigranrio - Medicina 2017)  Uma mulher tem 
três filhas matriculadas regularmente no ensino 
fundamental. O produto da sua idade com as idades 
de suas 3  filhas é 37.037.  Desta forma, pode-se 
afirmar que a diferença entre as idades de sua filha 
mais velha e sua filha mais nova é  
a) 4     
b) 5     
c) 6     
d) 7     
e) 8     
 
19. (Enem (Libras) 2017)  César Augusto Cielo 
Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico e 
detentor de várias medalhas nacionais e 
internacionais. 
Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, na 
Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no 
estilo livre, nadando 50  metros em 21,320  
segundos. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 
20 mar. 2014. 
A posição ocupada pelo algarismo 3  nesse registro 
de tempo corresponde a  
a) unidades de segundos.    
b) milésimos de segundos.    
c) centésimos de segundos.    
d) centenas de segundos.    
e) décimos de segundos 
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20. (Enem (Libras) 2017)  Medir distâncias sempre 
foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do 
tempo fez-se necessária a criação de unidades de 
medidas que pudessem representar tais distâncias, 
como, por exemplo, o metro. Uma unidade de 
comprimento pouco conhecida é a Unidade 
Astronômica (UA), utilizada para descrever, por 
exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por 
definição, 1UA  equivale à distância entre a Terra e o 

Sol, que em notação científica é dada por 21,496 10×  
milhões de quilômetros. 
Na mesma forma de representação, 1UA,  em metro, 
equivale a  
a) 51,496 10 m×     

b) 61,496 10 m×     

c) 81,496 10 m×     

d) 101,496 10 m×     

e) 111,496 10 m×     
 
21. (Enem PPL 2017)  Em alguns países anglo-
saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o 
conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida 
britânica. O volume de uma onça fluida britânica 
corresponde a 28,4130625 mL.  
A título de simplificação, considere uma onça fluida 
britânica correspondendo a 28 mL.  
Nessas condições, o volume de um recipiente com 
capacidade de 400  onças fluidas britânicas, em 3cm ,  
é igual a  
a) 11.200.     
b) 1.120.     
c) 112.     
d) 11,2.     
e) 1,12.     
 
22. (G1 - ifsp 2017)  O planeta Terra pertence ao 
nosso Sistema Solar. Segundo a Comunidade 
Científica, estima-se que o planeta Terra tenha cerca 
de 4  bilhões e 500  milhões de anos. Assinale a 
alternativa que apresenta como tal número é escrito.  
a) 4.000.000.005.     
b) 4.500.000.000.     
c) 4.000.500.000.     
d) 4.000.000.500.     
e) 4.050.000.000.     
 
23. (Enem PPL 2017)  Em uma embalagem de 
farinha encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir: 
INGREDIENTES 

- 640 g  de farinha (equivalente a 4  xícaras). 

- 16 g  de fermento biológico (equivalente a 2  
colheres medidas). 
Possuindo apenas a colher medida indicada na 
receita, uma dona de casa teve que fazer algumas 
conversões para poder medir com precisão a farinha. 
Considere que a farinha e o fermento possuem 
densidades iguais. 
Cada xícara indicada na receita é equivalente a 
quantas colheres medidas?  
a) 10     
b) 20     
c) 40     
d) 80     
e) 320     
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto e os gráficos: 
Segundo a pesquisadora e socióloga Patrícia Villen, 
o aumento crescente de imigrantes rumo ao Brasil 
entre 2006 e 2014 é nítido. Isso é explicado, em 
parte, pelo momento econômico do país. Nesse 
período, a taxa de desemprego no país passou de 
dois dígitos para apenas um, atingindo o menor 
índice da série histórica do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Atualmente, com a crise econômica e os índices de 
desemprego em alta, o Brasil pode não parecer mais 
tão atraente, mas Villen destaca: “Comparado com o 
Haiti ou algum país africano, por exemplo, o Brasil 
se torna uma alternativa boa, principalmente diante 
de países europeus ou dos Estados Unidos, que têm 
políticas agressivas em relação aos imigrantes”. 

 
 

 
23. (Fatec 2017)  Dentre os países listados no 
ranking, o número de imigrantes que chegaram ao 
Brasil provenientes de países localizados fora do 
continente americano é igual a  
a) 9.001.     
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b) 9.608.     
c) 10.659.     
d) 15.406.     
e) 18.312.     
 
24. (G1 - ifsul 2016)  Considere o intervalo real 
[ 5, 5],−  multiplique-o por 3  e some-o a 5.−  
Qual é a razão entre o menor e o maior número 
desse intervalo?  
a) 3−     
b) 2−     
c) 1−     
d) 0     
 
25. (Enem PPL 2014)  Alunos de um curso de 
engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” que 
executa saltos somente nas direções norte, sul, leste 
e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial 
desse robô, no plano cartesiano, pela letra P,  na 
ilustração. 

 
 
A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo que 
o sentido norte é o sentido de crescimento de y,  e a 
direção leste-oeste é a mesma do eixo x,  sendo que 
o sentido leste é o sentido de crescimento de x.  
Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos 
de movimentação para o robô: 4  norte, 2  leste e 3  
sul, nos quais os coeficientes numéricos representam 
o número de saltos do robô nas direções 
correspondentes, e cada salto corresponde a uma 
unidade do plano cartesiano. 
Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a 
posição do robô, no plano cartesiano, será  
a) (0; 2).     
b) (0; 3).     
c) (1; 2).     
d) (1; 4).     
e) (2; 1).     
26. (Uepb 2013)  Os conjuntos A  e B  têm, 
respectivamente, 5 x−  e 3x  elementos e A B×  tem 
8x 2+  elementos. Então, se pode admitir como 
verdadeiro que:  
a) A tem cinco elementos     

b) B tem quatro elementos     
c) B tem seis elementos     
d) A tem mais de seis elementos     
e) B tem menos de três elementos    
 
27. (Ufrn 2013)  O jogo da velha tradicional 
consiste em um tabuleiro quadrado dividido em 9 
partes, no qual dois jogadores, alternadamente, vão 
colocando peças (uma a cada jogada). Ganha o jogo 
aquele que alinhar, na horizontal, na vertical ou na 
diagonal, três de suas peças.  
Uma versão chamada JOGO DA VELHA DE 
DESCARTES, em homenagem ao criador da 
geometria analítica, René Descartes, consiste na 
construção de um subconjunto do plano cartesiano, 
no qual cada jogador, alternadamente, anota as 
coordenadas de um ponto do plano. Ganha o jogo 
aquele que primeiro alinhar três de seus pontos. A 
sequência abaixo é o registro da sequência das 
jogadas de uma partida entre dois jogadores 
iniciantes, em que um anotava suas jogadas com a 
cor preta e o outro, com a cor cinza. Eles desistiram 
da partida sem perceber que um deles havia 
ganhado.  

 
Com base nessas informações, é correto afirmar que 
o jogador que ganhou a partida foi o que anotava sua 
jogada com a cor  
a) cinza, em sua terceira jogada.    
b) preta, em sua terceira jogada.    
c) cinza, em sua quarta jogada.    
d) preta, em sua quarta jogada.    
 
28. (G1 - cftce 2006)  Dados os conjuntos A = {0, 
2, 4, 6, 8} e B = {1, 3, 5, 9}, enumere os elementos 
da seguinte relação: R = {(x, y) ∈ A × B │ y = x + 
1}.  
 
29. (G1 - cftmg 2005)  Nos conjuntos P = {0, 1, 2} 
e R = {(x, y) ∈ P x P │ x + y < 3}, o número de 
elementos do conjunto R é igual a  
a) 3    
b) 4    
c) 5    
d) 6    
 
30. (G1 - cftmg 2005)  Sendo A um ponto de 
coordenadas (2x + 4, 3x - 9) do quarto quadrante do 
plano cartesiano, é correto afirmar que x pertence ao 
intervalo real  
a) -2 < x < 3    
b) 2 ≤ x ≤ 3    
c) -3 < x < 2    
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d) -3 ≤ x ≤ 2    
 
31. (G1 1996)  Determine A x B e A x A, sendo: 
A = {1, 2, -4} e B= {2/3 , 8}  
 
32. (G1 1996)  Sabendo-se que (x + 3, y - 4) = (7x, 
2y + 5), determine o valor de x e de y.  
 
33. (G1 - ifpe 2018)  Ao realizar um estudo sobre 
acidentes de trabalho em empresas do polo de 
confecções do Agreste, Dirce, aluna do curso de 
Segurança do Trabalho no campus Caruaru, 
desenhou o gráfico a seguir:  

 
 
Com base no gráfico feito pela aluna, é CORRETO 
afirmar que   
a) o conjunto imagem da função representada pelo 
gráfico é o intervalo natural [2, 6].      
b) a maioria das empresas pesquisadas teve mais de 
4  acidentes de trabalho no semestre.     
c) metade das empresas pesquisadas registraram 
menos de 3  acidentes de trabalho no semestre.     
d) a empresa H teve mais acidentes de trabalho que a 
empresa O no último semestre.     
e) a empresa P teve o menor número de acidentes de 
trabalho no último semestre.    
 
34. (Enem 2017)  Os congestionamentos de trânsito 
constituem um problema que aflige, todos os dias, 
milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a 
situação, representando, ao longo de um intervalo 
definido de tempo, a variação da velocidade de um 
veículo durante um congestionamento. 

 
Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao 
longo do intervalo de tempo total analisado?  
a) 4     
b) 3     
c) 2     
d) 1    

e) 0     
 
35. (G1 - ifpe 2018)  Um pai percebeu que a soma 
da sua idade com a idade de seu filho totalizava 52  
anos. Sabendo que a idade do pai é 12  vezes a idade 
do filho, assinale a alternativa que indica quantos 
anos o pai é mais velho do que o filho.   
a) 36  anos.     
b) 40  anos.     
c) 34  anos.     
d) 44  anos.     
e) 24  anos.    
 
36. (G1 - ifba 2018)  Sendo x  a solução da equação 
x 4 2x 3

1,
6 2

+ −
+ =  então o valor correspondente ao 

valor de E,  na equação E 49x,=  é?  
a) 7     
b) 11     
c) 11 7     
d) 111    
e) 77     
 
37. (G1 - ifal 2018)  Determine o valor da raiz da 
equação 3x 5 2.+ =   
a) 2.     
b) 1.     
c) 0.     
d) 1.−     
 
38. (G1 - ifsc 2018)  Considere a equação 
3x

2x 5,
4

= +  e assinale a alternativa CORRETA.  

a) É uma função do primeiro grau, sua solução é 
x 1= −  e seu conjunto solução é S { 1}.= −     
b) É uma equação racional, sua solução é x 4= −  e 
seu conjunto solução é S { 4}.= −     
c) É uma equação do primeiro grau, sua solução é 
x 4= +  e seu conjunto solução é S .= ∅     
d) É uma equação do segundo grau, sua solução é 
x 4= −  e seu conjunto solução é S { 4}.= −     
e) É uma equação do primeiro grau, sua solução é 
x 4= −  e seu conjunto solução é S { 4}.= −     
 
39. (G1 - ifpe 2018)  Na turma do primeiro período 
do curso de Computação Gráfica do IFPE – Olinda 
há 36  pessoas. O número de meninos dessa turma é 
o triplo do número de meninas, logo, podemos 
afirmar, que nessa turma, temos   
a) 27  meninas.     
b) 18  meninas.     
c) 9  meninas.    
d) 3  meninas.     
e) 12  meninas.     
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40. (G1 - utfpr 2018)  Quando José estava indo ao 
ponto de ônibus que fica a 420 m  de sua casa, parou 
para conversar com um amigo. Em seguida, andou o 
triplo do que já havia caminhado chegando ao ponto 
de ônibus. Assinale a alternativa que apresenta 
quanto faltava em metros para ele chegar ao ponto 
de ônibus.  
a) 105.     
b) 125.     
c) 150.     
d) 350.     
e) 315.     
 
41. (G1 - utfpr 2018) Dada a equação do segundo 
grau:  23x 20x 12 0− + = Assinale a alternativa que 
apresenta o conjunto solução da equação dada.  

a) 2
6, .

3

 
 
 

    

b) 1
3, .

3

 
 
 

    

c) 1
6, .

3

 
 
 

    

d) 1
3, .

2

 
 
 

    

e) 3
2, .

2

 
 
 

    

 
42. (G1 - ifal 2018)  Sendo 1x  e 2x  as raízes da 

equação 2x x 12 0,− − =  o resultado da soma 1 2x x+  é  
a) 1.     
b) 3.     
c) 4.     
d) 7.     
e) 12.     
 
43. (G1 - ifsc 2017)  Dada a equação quadrática 

23x 9x 120 0,+ − =  determine suas raízes. 
Assinale a alternativa que contém a resposta 
CORRETA.  
a) 16−  e 10     
b) 5−  e 8     
c) 8−  e 5     
d) 10−  e 16     
e) 9−  e 15     
 
44. (G1 - ifsc 2017)  Considerando a equação 

5(3x 8) 45,− − = −  é CORRETO afirmar que ela é 
equivalente a  
a) 8x 32 0− − =     
b) 15x 5 0− + =     
c) 8x 58 0− − =     
d) 15x 85 0− + =     

e) 15x 53 0− − =     
 
45. (Unesp 2017)  Três cubos laranjas idênticos e 
três cubos azuis idênticos estão equilibrados em duas 
balanças de pratos, também idênticas, conforme 
indicam as figuras. 

 
A massa de um cubo laranja supera a de um cubo 
azul em exato  
a) 1,3 kg.     
b) 1,5 kg.     
c) 1,2 kg.     
d) 1,4 kg.     
e) 1,6 kg.     
 
46. (G1 - ifpe 2017)  Um professor do curso técnico 
em química do IFPE Campus Ipojuca, lançou um 
desafio para os seus estudantes. Eles receberam 25  
equações para balancear - a cada acerto, o estudante 
ganhava 4  pontos; e, a cada erro, perdia 1 ponto. 
Hugo é estudante desse curso e, ao terminar de 
balancear as 25  equações, obteve um total de 60  
pontos. Podemos afirmar que Hugo acertou  
a) 17  questões.    
b) 15  questões.     
c) 8  questões.     
d) 10  questões.     
e) 19  questões 
47. (G1 - ifsul 2017)  Na reta a seguir, a distância 
entre quaisquer dois pontos consecutivos é a mesma.  

 
Considerando que a unidade de medida de x é em 
metros, o valor da distância é  
a) 4 m.     
b) 5 m.     
c) 6 m.     
d) 7 m.     
 
48. (G1 - cftrj 2017)  No conjunto dos números 
reais, se dois valores têm o mesmo quadrado, então 
eles são iguais ou simétricos, ou seja, 

2 2a b a b= ⇔ =  ou a b.= −  Desse modo, se 2 2a 4 ,=  
podemos garantir que a 4=  ou a 4.= −  

Na equação do segundo grau 2 2(2x 200) (x 500) ,− = +  
a soma das soluções é:  
a) 100−     
b) 600     
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c) 700     
d) 800     
 
49. (Unigranrio - Medicina 2017)  O valor de 

2 22017 2016 ,−  é  
a) 33     
b) 2.003     
c) 2.033     
d) 4.003     
e) 4.033     
 
50. (Fgv 2016)  O resto da divisão do número 20156  
por  10  é igual a  
a) 4.     
b) 5.     
c) 6.     
d) 8.     
e) 9.     
 
51. (Upe-ssa 2 2016)  Se um ano-luz corresponde à 
distância percorrida pela luz em um ano, qual é a 
ordem de grandeza, em metros, da distância 
percorrida pela luz em 2  anos, levando-se em 
consideração um ano tendo 365  dias e a velocidade 
da luz igual a 300.000 km s?   

a) 810     
b) 1010     
c) 1310     
d) 1510     
e) 1610     
 
52. (Espm 2016)  A expressão numérica 

3 6 42 81 3 9 4 27⋅ + ⋅ + ⋅  equivale a:   
a) 153     
b) 79     
c) 427     
d) 213     
e) 129     
 
53. (Enem PPL 2016)  Computadores utilizam, por 
padrão, dados em formato binário, em que cada 
dígito, denominado de bit, pode assumir dois valores 
(0  ou 1).  Para representação de caracteres e outras 
informações, é necessário fazer uso de uma 
sequência de bits, o byte. No passado, um byte era 
composto de 6  bits em alguns computadores, mas 
atualmente tem-se a padronização que o byte é um 
octeto, ou seja, uma sequência de 8  bits. Esse 
padrão permite representar apenas 82  informações 
distintas. 
Se um novo padrão for proposto, de modo que um 
byte seja capaz de representar pelo menos 2.560  

informações distintas, o número de bits em um byte 
deve passar de 8  para  
a) 10.     
b) 12.     
c) 13.     
d) 18.     
e) 20.     
 
54. (G1 - utfpr 2015)  O valor da expressão 

50 18 98− +  é:  
a) 130.     
b) 5 2.−     
c) 9 2.     
d) 5 13.     
e) 15 2.     
 
55. (G1 - cftmg 2007)  Seja a expressão x 

= 3 5 3 5+ + − , então, o valor de 
2x

5
é  

a) 2    
b) 3    
c) 5    
d) 10    
 
56. (Ufc 2004)  O valor exato de 

32 10 7 32 10 7+ + −  é:  

a) 12    
b) 11    
c) 10    
d) 9    
e) 8    
 
57. (ifce 2014)  Calculando-se o valor da expressão 

( )

n

n n

18 4
,

2 6 3

⋅

⋅
  encontra-se   

a) 2n.    
b) 6n.     
c) 8.     
d) 4.     
e) 2.    
 
58. No livro O Código da Vinci, de Dan Brown, no 
local onde o corpo de Jacques Saunière é 
encontrado, alguns números estão escritos no chão. 
Estes números fazem parte da Seqüência de 
Fibonacci, que é uma seqüência infinita de números 
em que cada termo, a partir do terceiro, é igual à 
soma dos dois termos que imediatamente o 
antecedem. Assim, o décimo primeiro termo da 
Seqüência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,... é o 
número: 
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(A) 89 
(B) 83 
(C) 79 
(D) 55 
(E) 34 
 
59. Uma criança anêmica pesava 8,3 kg. Iniciou um 
tratamento médico que fez com que engordasse 150 
g por semana durante 4 meses. Quanto pesava ao 
término da 15ª semana de tratamento? 
a) 22,50 kg          
b) 15 kg            
c) 10,7 kg  
d) 10,55 kg         
e) 10,46 kg 
 
60. Dos alunos de uma escola infantil, 60 são 
meninas, 37 crianças são loiras, 20 meninos são não 
loiros e 13 meninas são loiras. Quantos alunos 
existem nessa escola? 
a)60  
b) 86  
c) 104  
d) 130 
 
61.  (Enem 2012)  As curvas de oferta e de 
demanda de um produto representam, 
respectivamente, as quantidades que vendedores e 
consumidores estão dispostos a comercializar em 
função do preço do produto. Em alguns casos, essas 
curvas podem ser representadas por retas. Suponha 
que as quantidades de oferta e de demanda de um 
produto sejam, respectivamente, representadas pelas 
equações: 
QO = –20 + 4P 
QD = 46 – 2P 
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade 
de demanda e P é o preço do produto. 
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os 
economistas encontram o preço de equilíbrio de 
mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 
Para a situação descrita, qual o valor do preço de 
equilíbrio?  
a) 5    
b) 11    
c) 13    
d) 23    
e) 33    
 
62. (UESB) Se A = {1, 2, 3} e B = {2, 3, 4}, os 

números dos elementos dos conjuntos A ∩∩∩∩ B e   A ∪∪∪∪ 

B são, respectivamente:  

a) 0 e 4 
b) 1 e 6 

c) 2 e 3 
d) 2 e 4 
e) 3 e 6 
 
63. Sejam os conjuntos A = {x ∈ R / 1 ≤ x < 5} e B 

= {x ∈ R / 2 ≤ x ≤ 6}. Assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) A ∩ B = {2, 3, 4} 
b) A ∩ B = [2, 5] 
c) A ∩ B = [2, 5[ 
d) A ∩ B = ]2, 5] 
e) A ∩ B = [2, 6[ 
 
64. Se o ponto P(2m-8 , m) pertence ao eixo dos y , 
então :  
a) m é um número primo  
b) m é primo e par  
c) m é um quadrado perfeito 
d) m = 0 
e) m < 4 
 
65. (Fuvest) Se (m + 2n, m - 4) e (2 - m, 2n) 
representam o mesmo ponto do plano cartesiano, 
então mn é igual a: 
a) -2       
b) 0            
c) 2       
d) 1           
e) ½ 
 
66.  (FBDC)Considere m = 2,222... e n = 1,111... É 

CORRETO afirmar que a expressão  

é igual a    
 
67.  (UFJF MG) Do Parque Halkfeld partem, às  5 
horas da manhã, três ônibus A, B e C. Sabendo-se 
que os ônibus A, B e C voltam ao ponto de partida, 
respectivamente, a cada 30, 45 e 50 minutos, o 
próximo horário, após as 5 horas, em que os três 
ônibus partirão juntos será às: 
a) 7 horas e 30 minutos; 
b) 12 horas e 30 minutos; 

c) 15 horas; 
d) 20 horas; 
e) 11 horas da manhã do dia seguinte. 
 
68. (UEL PR) Três ciclistas percorrem um circuito 
saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto, e 
com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 
40 s, o segundo em 36 s e o terceiro em 30 s. 
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Com base nessas informações, depois de quanto 
tempo os três ciclistas se reencontrarão novamente 
no ponto de partida, pela primeira vez, e quantas  
voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro 
ciclistas, respectivamente? 
a) 5 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 13 voltas. 
b) 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas. 

c) 7 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 
d) 8 minutos, 8 voltas, 9 voltas e 10 voltas. 
e) 9 minutos, 9 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 
 
69. (ENEM/2012)   O dono de uma farmácia 
resolveu colocar à vista do público o gráfico 
mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total 
de vendas (em Reais) de certo medicamento ao 
longo do ano de 2011. 

 
De acordo com o gráfico, os meses em que 
ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 
venda absolutas em 2011 foram 
a) março e abril.  
b) março e agosto. 
c) agosto e setembro.  
d) junho e setembro. 
e) junho e agosto. 
 
70. (ENEM/2011) O medidor de energia elétrica de 
uma residência, conhecido por "relógio de luz", é 
constituído de quatro pequenos relógios, cujos 
sentidos de rotação estão indicados conforme a 
figura: 
 

 
Disponível em: http://www.enersul.com.br. Acesso 
em: 26 abr. 2010. 
A medida é expressa em kWh. O número obtido na 
leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição 
do número é formada pelo último algarismo 
ultrapassado pelo ponteiro. 
O número obtido pela leitura em kWh, na imagem, é 
a) 2 614. 
b) 3 624. 
c) 2 715. 
d) 3 725. 
e) 4 162. 
 

71.  (ENEM/2012)Maria quer inovar em sua loja de 
embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 
formatos. Nas imagens apresentadas estão as 
planificações dessas caixas. 

 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá 
a partir dessas planificações? 
a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Cone, tronco de pirâmide e prisma. 
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 
 
72. (ENEM/2012) O gráfico fornece os valores das 
ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 
horas, num dia em que elas oscilaram 
acentuadamente em curtos intervalos de tempo. 

 
Neste dia, cinco investidores compraram e venderam 
o mesmo volume de ações, porém em horários 
diferentes, de acordo com a seguinte tabela. 

00:1700:165

00:1600:154

00:1500:133

00:1700:102

00:1500:101

Venda da HoraCompra da HoraInvestidor

 

Com relação ao capital adquirido na compra e venda 
das ações, qual investidor fez o melhor negócio? 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4  
e) 5 
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