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01. (Enem 2017)  Um garçom precisa escolher 
uma bandeja de base retangular para servir quatro 
taças de espumante que precisam ser dispostas 
em uma única fileira, paralela ao lado maior da 
bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na 
bandeja. A base e a borda superior das taças são 
círculos de raio 4 cm e 5 cm,  respectivamente. 

 
A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área 
mínima, em centímetro quadrado, igual a  
a) 192.     
b) 300.     
c) 304.     
d) 320.     
e) 400.     
 

02. A figura representa a vista superior de uma 
bola de futebol americano, cuja forma é um 
elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em 
torno do eixo das abscissas. Os valores a  e b  são, 
respectivamente, a metade do seu comprimento 
horizontal e a metade do seu comprimento 
vertical. Para essa bola, a diferença entre os 
comprimentos horizontal e vertical e igual à 
metade do comprimento vertical. 

 
Considere que o volume aproximado dessa bola é 

dado por 2v 4ab .  

O volume dessa bola, em função apenas de b,  é 

dado por  

a) 38b     

b) 36b     

c) 35b     

d) 34b     

e) 32b     
 

03.  (Enem 2018)  A Ecofont possui design 
baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem 
um diferencial: pequenos buraquinhos circulares 
congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em 
cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto 
de tinta menor na hora da impressão. 

 
Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa 
fonte, com tamanho 192, e que seja composta por 

letras formadas por quadrados de lados x  com 

furos circulares de raio x
r .

3
  Para que a área a ser 

pintada seja reduzida a 1

16
 da área inicial, 

pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se 
que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da 
letra é alterado na mesma proporção. 
Nessas condições, o tamanho adequado da fonte 
será  
a) 64.     
b) 48.    
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c) 24.     
d) 21.     
e) 12.     
 

04. (Enem PPL 2018)  Na música, usam-se sinais 
gráficos chamados figuras de duração para indicar 
por quanto tempo se deve emitir determinado 
som. 
As figuras de duração usadas atualmente são: 
semibreve, mínima, semínima, colcheia, 
semicolcheia, fusa e semifusa. 
Essas figuras não possuem um valor (tempo) fixo. 
Elas são proporcionais entre si. A duração de uma 
semibreve é equivalente à de duas mínimas, a 
duração de uma mínima é equivalente à de duas 
semínimas, a duração de uma semínima equivale à 
de duas colcheias e assim por diante, seguindo a 
ordem dada. 
Considere que a semibreve tem a duração de 
tempo de uma unidade. 

 
A sequência que indica a duração de tempo de 
uma mínima, de uma semínima, de uma colcheia, 
de uma semicolcheia, de uma fusa e de uma 
semifusa é  
a) 2, 4, 8,16, 32, 64     

b) 1, 2, 4, 8,16, 32    

c) 1 1 1 1 1
1, , , , ,

2 4 8 16 32
    

d) 1 3 7 15 31 63
, , , , ,

2 4 8 16 32 64
    

e) 1 1 1 1 1 1
, , , , ,

2 4 8 16 32 64
    

   

05. (Enem 2018)  Em um aeroporto, os 
passageiros devem submeter suas bagagens a uma 
das cinco máquinas de raio-X disponíveis ao 
adentrarem a sala de embarque. Num dado 
instante, o tempo gasto por essas máquinas para 
escanear a bagagem de cada passageiro e o 
número de pessoas presentes em cada fila estão 

apresentados em um painel, como mostrado na 
figura. 

 
Um passageiro, ao chegar à sala de embarque 
desse aeroporto no instante indicado, visando 
esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir 
à máquina  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
 

06. (Enem 2018)  De acordo com um relatório 
recente da Agência Internacional de Energia (AlE), 
o mercado de veículos elétricos atingiu um novo 
marco em 2016, quando foram vendidos mais de 
750  mil automóveis da categoria. Com isso, o total 
de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a 
marca de 2  milhões de unidades desde que os 
primeiros modelos começaram a ser 
comercializados em 2011. 
No Brasil, a expansão das vendas também se 
verifica. A marca A,  por exemplo, expandiu suas 

vendas no ano de 2016, superando em 360  
unidades as vendas de 2015, conforme 
representado no gráfico. 

 
A média anual do número de carros vendidos pela 
marca A,  nos anos representados no gráfico, foi 

de  
a) 192.     
b) 240.     
c) 252.     
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d) 320.     
e) 420.     
 

07. (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     
 

08. (Enem 2016)  Um posto de saúde registrou a 
quantidade de vacinas aplicadas contra febre 
amarela nos últimos cinco meses: 
- 1º mês: 21;  

- 2º mês: 22;  

- 3º mês: 25;  

- 4º mês: 31;  

- 5º mês: 21.  
No início do primeiro mês, esse posto de saúde 
tinha 228  vacinas contra febre amarela em 
estoque. A política de reposição do estoque prevê 
a aquisição de novas vacinas, no início do sexto 
mês, de tal forma que a quantidade inicial em 
estoque para os próximos meses seja igual a 12  
vezes a média das quantidades mensais dessas 
vacinas aplicadas nos últimos cinco meses. 
Para atender essas condições, a quantidade de 
vacinas contra febre amarela que o posto de 
saúde deve adquirir no início do sexto mês é  

a) 156.     
b) 180.     
c) 192.     
d) 264.     
e) 288.     
   

09. O artigo 33 da lei brasileira 11343 de 2006, 
sobre drogas, prevê a pena de reclusão de 5 a 15 
anos para qualquer pessoa condenada por tráfico 
ilícito ou produção não autorizada de drogas. 
Entretanto, caso o condenado seja réu primário 
com bons antecedentes, essa pena pode sofrer 
uma redução de um sexto a dois terços. Se um réu 
primário com bons antecedentes for condenado 
pelo artigo 33 da lei brasileira sobre drogas, após o 
benefício da redução de pena, sua pena poderá 
variar:   
a) de 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses.     
b) de 1 ano e 8 meses a 5 anos.     
c) de 3 anos e 4 meses a 10 anos.     
d) de 4 anos e 2 meses a 5 anos.     
e) de 4 anos e 2 meses a 12 anos e 6 meses.  
 

10. O número 

3

3 5

2
2

2



 é igual a  
a) 0.     
b) 2.     
c) 1.     
d) 3.     
e) 1 2.     
 

11. (Pucrj 2016)  Quanto vale 
3 3

3

3 9
?

3


  

a) 3 3     

b) 3 9     

c) 31 3     

d) 31 9     

e) 32 3     

12. (G1 - ifal 2016)  O valor exato da raiz cúbica de 
1.728 é  
a) 9.     
b) 12.     
c) 15.     



4 

 

d) 18.     
e) 25.     
 

13. (G1 - utfpr 2016)  Simplificando a expressão 
1

2
2

2 1




 obtemos:  

a) 11 2
.

2
    

b) 2
3.

2
     

c) 7
2 2.

2
     

d) 5 2
3 .

2
     

e) 2 3 2
.

2

     

 

14. As medidas dos lados de certo triângulo são 

expressas por (x 2),  (2x 1)  e 2(x 10),  e nessa 

ordem formam uma progressão aritmética. O 
perímetro desse triângulo mede  
a) 15.     
b) 21.     
c) 28.     
d) 33.     
e) 40.    
 

15. A soma dos números inteiros compreendidos 
entre 100 e 400, que possuem o algarismo das 
unidades igual a 4, é:  
a) 1200    
b) 2560    
c) 4980    
d) 6420    
e) 7470    
 

16. Dada a equação x x
x ... 16,

4 16
     o valor de x  

que a satisfaz é  
a) 12     
b) 16     
c) 24     
d) 36   
e) 40. 

 

17. A superfície de certa folha vegetal aumenta 
50% de semana em semana. Ao final de 5 semanas 
de controle, foi medida sua superfície e obteve-se 
30 cm². A superfície atingirá exatamente 60 cm²: 
a)       somente após a 10ª semana  
b)       entre a 9ª e a 10ª semana 
c)       entre a 7ª e a 8ª semana 
d)       entre a 6ª e a 7ª semana 
e)       precisamente na 10ª semana 
 
 

18. Uma partícula parte do ponto A e chega ao 
ponto P percorrendo a poligonal ABDCFGHP no 
cubo de aresta 4 cm, representado na figura 
abaixo. 

 
Se o segmento EP, em cm, tem medida unitária, 
então a distância percorrida pela partícula desde A 
até P é:  
 

19. A prefeitura de uma cidade detectou que as 
galerias pluviais, que possuem seção transversal 
na forma de um círculo de raio 2m são 
insuficientes para comportar o escoamento da 
água em caso de enchentes, pois permitem uma 
vazão de 400 m3/s. Por essa razão, essas galerias 
foram reformadas e passaram a ter seções 
circulares de raio igual ao quádruplo das 
anteriores, alterando a vazão de  água.  O cálculo 

da vazão V  (em 3m s)  é dado pelo produto entre a 

área por onde passa a água (em 2m )  e a 

velocidade da água (em m s). 

Supondo que a velocidade da água não se alterou, 
qual era a vazão máxima nas galerias antes das 
reformas?  
a) 25 m3/s   
b) 100 m3/s 
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c) 1600 m3/s       
d) 4000 m3/s 
e) 6400 m3/s    
 

20. A área destacada que necessariamente 
representa metade do retângulo PQRS é: 

   

 

      

 

 
 

21. (Enem (Libras) 2017)  Uma família possui um 
terreno retangular com 18  metros de largura e 24  
metros de comprimento. Foi necessário demarcar 
nesse terreno dois outros iguais, na forma de 
triângulos isósceles, sendo que um deles será para 
o filho e o outro para os pais. Além disso, foi 
demarcada uma área de passeio entre os dois 
novos terrenos para o livre acesso das pessoas. 
Os terrenos e a área de passeio são representados 
na figura. 

 
A área de passeio calculada pela família, em metro 
quadrado, é de  
a) 108.     
b) 216.     
c) 270.     
d) 288.     
e) 324.     
   

22.  (Enem 2017)  Para decorar uma mesa de festa 
infantil, um chefe de cozinha usará um melão 
esférico com diâmetro medindo 10 cm,  o qual 

servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele 
irá retirar uma calota esférica do melão, conforme 
ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade 
deste suporte, dificultando que o melão role sobre 
a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r 
da seção circular de corte seja de pelo menos 
3 cm.  Por outro lado, o chefe desejará dispor da 

maior área possível da região em que serão 
afixados os doces. 

 
 
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe 
deverá cortar a calota do melão numa altura h,  

em centímetro, igual a  

a) 
91

5
2

     

b) 10 91     

c) 1    
d) 4     
e) 5     
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23. Simplificando a expressão 

2

3

3

1
.3

4

1

2

1
.3

2

2





















, 

obtemos o número: 
 

24. Qual é o valor da expressão 
13

13

13

13

+
+

+ -

-
? 

 

25. A professora do 8o Ano do Ensino 
Fundamental II pediu a quatro de seus alunos um 
exemplo de um número decimal exato. Analise, a 
seguir, os exemplos fornecidos por seus alunos: 

Aluno I -   
90

23                         Aluno II -  
3

7                  

 Aluno III -   
1625

325                  Aluno IV -   
29

327  

Marque a alternativa que contém a identificação 
do aluno que apresentou o número correto de 
acordo com a proposta da professora. 
a)  I 
b)  II 
c)  III 
d)  IV 
 

26. (Enem PPL 2014)  A vazão de água (em 3m h)  

em tubulações pode ser medida pelo produto da 
área da seção transversal por onde passa a água 

(em 2m )  pela velocidade da água (em m h). Uma 

companhia de saneamento abastece uma 
indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de 
raio r,  cuja vazão da água enche um reservatório 

em 4  horas. Para se adaptar às novas normas 
técnicas, a companhia deve duplicar o raio da 
tubulação, mantendo a velocidade da água e 
mesmo material. 
Qual o tempo esperado para encher o mesmo 
reservatório, após a adaptação às novas normas?  
a) 1 hora    
b) 2  horas    
c) 4  horas    
d) 8  horas    
e) 16  horas    
 

27. (Enem 2009)  A música e a matemática se 
encontram na representação dos tempos das 
notas musicais, conforme a figura seguinte. 

 

 
Um compasso é uma unidade musical composta 
por determinada quantidade de notas musicais em 
que a soma das durações coincide com a fração 
indicada como fórmula do compasso. Por 

exemplo, se a fórmula de compasso for
1

2
 poderia 

ter um compasso ou com duas semínimas ou uma 
mínima ou quatro colcheias, sendo possível a 
combinação de diferentes figuras. 
Um trecho musical de oito compassos, cuja 

fórmula é 
3

4
, poderia ser preenchido com  

a) 24 fusas.    
b) 3 semínimas.    
c) 8 semínimas.    
d) 24 colcheias e 12 semínimas.    
e) 16 semínimas e 8 semicolcheias.    
 

28. Nesta figura plana, há um triângulo equilátero, 

ABE, cujo lado mede a, e um quadrado, BCDE, cujo 

lado também mede a : 
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Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 

que a área do triângulo ABC é  

Dados: (sen 300 = sen 1500, sen900= 1, sen 450 = 

sen 1350, sen 60 = sen 1200) 

a) 
2a

3
 

b) 
2a

4
 

c) 
23a

4
 

d) 
23a

8  
 

29. Se o lado, a altura e a área de um triângulo 
equilátero formam, nessa ordem, uma progressão 
geométrica, então a medida do lado desse 
triângulo é um número 
a) irracional.         
b) racional.         
c) inteiro.    

d) real e maior que 3.  

e) real e compreendido entre  2 e  3. 
 

30. Três números positivos, cuja soma é 30, estão 
em progressão aritmética. Somando-se, 
respectivamente, 4, - 4 e - 9 aos primeiro, segundo 
e terceiro termos dessa progressão aritmética, 
obtemos três números em progressão geométrica. 
Então, um dos termos da progressão aritmética é: 
 

31. Nos quilômetros 31 e 229 de uma rodovia 
estão instalados telefones de emergência. Ao 
longo da mesma rodovia e entre estes 

quilômetros, pretende-se instalar 10 outros 
telefones de emergência. Se os pontos adjacentes 
de instalação dos telefones estão situados a uma 
mesma distância, qual é esta distância, em 
quilômetros? 
 

32. Uma bola é lançada, na vertical, de encontro 
ao solo, de uma altura h. Cada vez que bate ao 
solo, ela sobe até a metade da altura de que caiu. 
A distância total percorrida pela bola em sua 
trajetória, até atingir o repouso é: 
a) h           

b) 2h          

c) 3h           

d) 4h           

e) 5h 

 

33. Um forro retangular de tecido traz em sua 
etiqueta a informação de que encolherá após a 
primeira lavagem mantendo, entretanto, seu 
formato. A figura a seguir mostra as medidas 
originais do forro e o tamanho do encolhimento 
(x) no comprimento e (y) na largura. 
A expressão algébrica que representa a área do 
forro após ser lavado é (5 – x) (3 – y). 

 
Nestas condições, a área perdida do forro, após a 
primeira lavagem, será expressa por 
a) 2xy 
b) 15 − 3x 
c) 15 − 5y 
d) −5y − 3x 
e) 5y + 3x – xy 
 

34. Uma seqüência é uma progressão geométrica 
se cada termo, a partir do segundo, é igual ao 
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produto do termo anterior por uma constante q (q 
diferente de zero) chamada razão da P.G.. Uma 
das propriedades da P.G. é: se três termos de uma 
P.G. são consecutivos, então o quadrado do termo 
do meio é sempre igual ao produto dos outros 
dois ( EX.: (A, B, C ) temos: B2 =AC ) . Sendo assim, 
calcule o valor de x na P.G. (x - 3,  x , x + 6) e 
assinale a alternativa correta: 
a) x = 4 
b) x = 2 
c) x = 6 
d) x = 5 
e) Nda 
 

35. A expressão  3

7 3

7

7 3



  é equivalente 

a 

a) 6 3 7

3

   

b) 6 3 7

3

   

c) 21 2

2

  

d) 3 7

2

  

e) 2 21

2



 
 

36. Assinale a alternativa que indica corretamente 
entre quais números inteiros consecutivos está o 
valor da expressão a seguir.  

13
7,35

22,1
4,0

5

6
30

11












































 

a) 1 e 2 
b) 3 e 4 
c) 5 e 6 
d) 7 e 8 
e) 9 e 11 
 
 

37. A seqüência (x, 2x + 1, x2 + 2) com x  0 
formam, nessa ordem, uma progressão aritmética; 
portanto o valor de x é 
a) 1             

b) 2             
c) 3             
d) 4 
 

38. As medidas dos três lados de um triângulo 
retângulo são números em progressão aritmética. 
Qual o valor da área do triângulo, sabendo-se que 
o menor lado mede 6? 

a) 12 2        
b) 18        

c) 20 2      
d) 24     
e) 30 
 

39. As idades de três pessoas são numericamente 
iguais aos termos de uma progressão aritmética 
de razão 5. Se daqui a 3 anos a idade da mais velha 
será o dobro da idade da mais jovem, nessa época, 
a soma das três idades será 
a) 36 anos.    
b) 38 anos.    
c) 42 anos.   
d) 45 anos.     
e) 48anos. 
 

40. O valor da soma infinita 
(3/4) - (4/9) + (9/16) - (8/27) + (27/64) - (16/81) + 

... é 

a) 2/3        
b) 5/6        
c) 7/6        
d) 5/3        
e) 7/3 
 
 

41. FGVSP2012 -  Cada um dos 7 círculos menores 
da figura a seguir tem raio 1 cm. Um círculo 
pequeno é concêntrico com o círculo grande, e 
tangencia os outros 6 círculos pequenos. Cada um 
desses 6 outros círculos pequenos tangencia o 
círculo grande e 3 círculos pequenos. 
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 Na situação descrita, a área da região sombreada 
na figura, em cm², 
é igual a 

A)  . 

B) . 

C) .    

D) . 

E) . 

42. Os valores das prestações mensais de certo 
financiamento constituem uma P.A. crescente de 
12 termos. Sabendo que o valor da 1.ª prestação é 
R$ 500,00 e o da 12.ª é R$ 2.150,00, pode-se 
concluir que o valor da 10.ª prestação será igual a 
a) R$ 1.750,00. 
b) R$ 1.800,00. 
c) R$ 1.850,00. 
d) R$ 1.900,00. 
e) R$ 1.950,00. 
 

43. Para que a sequência (–9, –5, 3) se transforme 
numa progressão geométrica, devemos somar a 
cada um dos seus termos um certo número. Esse 
número é:  
a) par  
b) quadrado perfeito  
c) primo  
d) maior que 15  
e) não inteiro 
 

44. A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é 

n2 + 2n. O décimo termo dessa P.A. vale: 

a) 17 

b) 18 
c) 19 
d) 20 
e) 21 
 

45. As quantias, em reais, de cinco pessoas estão 
em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta 
possuem, respectivamente, R$ 250,00 e R$ 
400,00, a primeira possui  
a) R$ 200,00  
b) R$ 180,00  
c) R$ 150,00  
d) R$ 120,00  
e) R$ 100,00 
 

46. Um veículo parte de uma cidade A em direção 
a uma cidade B, distante 500km. Na 1a  hora do 
trajeto ele percorre 20km, na 2a  hora 22,5km, na 
3a  hora 25km e assim sucessivamente. Ao 
completar a 12a  hora do percurso, a distância esse 
veículo estará de B? 
a) 95 km       
b) 115 km       
c) 125 km      
d) 135 km      
e) 155 km 
 
 

47. O valor de x na igualdade x + (x/3) + (x/9) + ... 

= 12, na qual o primeiro membro é a soma dos 

termos de uma progressão geométrica infinita, é 

igual a:  

a) 8  
b) 9  
c) 10  
d) 11 
 

48. Considere a figura a seguir. 
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Parte 

dobrada 

               

Qual o valor de x para que a área sombreada seja 
119 m2?  
a) 1,25 m  
b) 3 m  
c) 5 m  
d) 5,5 m  
e) 11 m 
 

49. Numa progressão aritmética 

,...),...,,,(
321 n

aaaa , sabe-se que: 

14
17

 ma    

2
15

18

m
a   

52

19
ma  

Obtenha a razão desta progressão. 
 
 

50. Sabendo-se que a aresta do cubo mede 16 cm, 

DETERMINE a área do triângulo hachurado. 

 
51. O décimo sexto elemento da sequência abaixo 
tem uma quantidade de cubos igual a 
 
a) 73. 
b) 74. 
c) 75. 
d) 76. 

e) 77. 

52. Um triângulo eqüilátero de lado 8 cm foi 

dobrado de modo que um dos vértices encostasse 

no ponto médio do lado oposto, conforme a figura 

a seguir: 

CALCULE a área da parte que ficou dobrada. 
 
 
 
 
 
 

 

53. Se a soma dos n primeiros termos de uma 
progressão aritmética (PA) de termo geral an, com 

n  1, é dada por 4

nn15
S

2

n


 , então o 

vigésimo termo dessa PA é: 
a) –10.      
b)–6.        
c)4.        
d)12.        
e)20. 
 

54. Diariamente, uma residência consome 
20.160Wh.  Essa residência possui 100  células 
solares retangulares (dispositivos capazes de 
converter a luz solar em energia elétrica) de 
dimensões 6cm 8cm.  Cada uma das tais células 
produz, ao longo do dia, 24Wh  por centímetro de 
diagonal. O proprietário dessa residência quer 
produzir, por dia, exatamente a mesma 
quantidade de energia que sua casa consome. 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que 
ele atinja o seu objetivo?  
a) Retirar 16  células.    
b) Retirar 40  células.    
c) Acrescentar 5  células.    
d) Acrescentar 20  células.    
e) Acrescentar 40  células.    
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55. Um homem, determinado a melhorar sua 
saúde, resolveu andar diariamente numa praça 
circular que há em frente à sua casa. Todos os dias 
ele dá exatamente 15  voltas em torno da praça, 
que tem 50m de raio. 

Use 3  como aproximação para .π  
Qual é a distância percorrida por esse homem em 
sua caminhada diária?  
a) 0,30 km          

b) 0,75 km           

c) 1,50 km     

d) 2,25 km          

e) 4,50 km     

 

56. A imagem abaixo reproduz a bandeira de uma 
das nações mais desenvolvidas em todo o mundo, 
o Japão.  
Sabendo que a bandeira tem formato retangular 
de dimensões 8 cm  e 12 cm, e um círculo central de 

2cm  de raio, usando 3,π   podemos afirmar que a 

área da bandeira pintada de branco, em 
centímetros quadrados, é  
a) 96.     
b) 84.     
c) 12.     
d) 72.     
e) 90.     
 
 

57. (FCC) Um digitador gastou 18 horas para 
copiar 2/7do total de páginas de um texto. Se a 
capacidade operacional de outro digitador for o 
triplo da capacidade do primeiro, o esperado é 
que ele seja capaz de digitar as páginas restantes 
do texto em   
(A) 15 horas  
(B) 14 horas e 15 minutos  
(C) 14 horas  
(D) 13 horas e 30 minutos  
(E) 13 horas 
 

58. (FCC) Suponha que, pelo consumo de energia 
elétrica de uma máquina que, durante 30 dias 

funciona ininterruptamente 8 horas por dia, paga-
se o total de R$ 288,00. Se essa máquina passar a 
funcionar 5 horas por dia, a despesa que ela 
acarretará em 6 dias de funcionamento 
ininterrupto será de  
(A) R$ 36,00.  
(B) R$ 36,80.  
(C) R$ 40,00.  
(D) R$ 42,60.  
(E) R$ 42,80.  
 

59. (TJ SE 2009 – Analista Judiciário) Se, para 
numerar todas as páginas de um texto, forem 
usados 225 algarismos do sistema decimal de 
numeração, quantas vezes o algarismo 3 
aparecerá na numeração dessas páginas?  
(A) Menos do que 20  
(B) 21  
(C) 33  
(D) 42  
(E) Mais do que 43 
 

60.  (TRT 22ª região 2004 – Técnico Judiciário) Um 
técnico, responsável pela montagem de um livro, 
observou que, na numeração de suas páginas, 
haviam sido usados 321 algarismos. O número de 
páginas desse livro era  
(A) 137  
(B) 139  
(C) 141  
(D) 143  
(E) 146 
 

61. A construção de uma casa é realizada em 10 
dias por 30 operários trabalhando 8 horas por dia. 
O número de operários necessários para construir 
uma casa em 8 dias trabalhando 6 horas por dia é 
(A) 18. 
(B) 24. 
(C) 32. 
(D) 38. 
(E) 50. 
 


