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MATEMÁTICA - PARTE 1

Questão 01

(Uema 2015)  Em algumas atividades financeiras, o 
cálculo da porcentagem não é feito sobre o valor inicial, 
mas sobre o valor final. Esse cálculo é denominado por-
centagem por dentro. O valor dos encargos da conta de 
luz é calculado por dentro, segundo a expressão:

 

Fonte: ANEEL. Por dentro da conta de luz. Brasília: ANEEL, 2014. 

Nessa expressão, o valor da tarifa é publicado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de acor-
do com o consumo, além dos tributos federais e esta-
duais recolhidos pela concessionária, respectivamente: 
Programa de Integração Social (PIS) com alíquota   e a 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(CONFINS) com alíquota   Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), com alíquota distinta para 
cada Estado. 

Considerando o valor da tarifa definida pela ANEEL 
a um certo cliente em   residente em um Estado com alí-
quota de ICMS regulamentada em   o valor, em reais, 
dessa conta de luz ao consumidor, utilizando as alíquotas 
citadas e a fórmula da ANEEL, é igual a 

a)   110,00    
b)   112,20   
c)    117,00  
d)    120,00  
e)    125,00 

Questão 02

(Pucrj 2015)  Em uma urna existem   bolinhas de cores 
diferentes, das quais sete têm massa de   gramas cada e 
as outras três têm massa de   gramas cada. Serão retira-
das   bolinhas, sem reposição.

A probabilidade de que a massa total das   bolinhas 
retiradas seja de   gramas é de: 

a) 3/10    
b) 7/24    
c)  7/10   
d)  1/15   
e)  9/100     

Questão 03

(Uepa 2015)  Leia o texto para responder à questão.

 A partir de publicações indexadas é possível veri-
ficar a produção científica brasileira em colaboração com 
outros países. No último triênio   analisado, por exemplo, 
a base SciELO Brasil teve   publicações, o que refletiu o 
crescimento de   em relação ao triênio anterior  

Fonte: Texto adaptado – www.fapesp.br/indicadores /2010/volu-

me1/cap4.pd

Nestas condições, o número de publicações na base 
SciELO Brasil, no triênio   é: 

a)   30.850  
b)   31.830  
c)   32.800  
d)   33.800  
e)   34.800  

Questão 04

e(Unesp 2015)  Uma loja de departamentos fez uma 
pesquisa de opinião com   consumidores, para monitorar 
a qualidade de atendimento de seus serviços. Um dos 
consumidores que opinaram foi sorteado para receber 
um prêmio pela participação na pesquisa.

A tabela mostra os resultados percentuais registrados 
na pesquisa, de acordo com as diferentes categorias ta-
buladas.
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Se cada consumidor votou uma única vez, a probabi-
lidade de o consumidor sorteado estar entre os que opi-
naram e ter votado na categoria péssimo é, aproximada-
mente, 

a)   20%  
b)   30%  
c)    26% 
d)    29% 
e)    33% 

Questão 05

(Epcar (Afa) 2016)  Em uma mesa há dois vasos com 
rosas. O vaso   contém   rosas das quais   tem espinhos e 
o vaso   contém   rosas sendo que exatamente   não tem 
espinhos.

Retira-se, aleatoriamente, uma rosa do vaso   e coloca-
se em   Em seguida, retira-se uma rosa de  

A probabilidade de essa rosa retirada de   ter espinhos 
é 

a)   8/81   
b)  15/81   
c)   18/81   
d)   23/81  
e)   33/81

Questão 06

(Upe 2015)  O professor Cláudio prestou um serviço 
de consultoria pedagógica. Sabendo-se que sobre o va-
lor bruto a receber incidiram os descontos de   do INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade Nacional) e   do IRPF 
(Imposto de Renda Pessoa Física), e que o valor desconta-
do de INSS foi de   a mais que o IRPF, qual o valor líquido 
recebido por Cláudio? 

a)  2.295 reais.   
b)  2.445 reais.   
c)  2.505 reais.   
d)  2.555 reais.   
e)  2.895 reais.   

Questão 07

(Enem 2014)  Uma pessoa compra semanalmente, 
numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um 
produto que custa   a unidade. Como já sabe quanto deve 
gastar, leva sempre   a mais do que a quantia necessária 
para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais 
despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi 
informada de que o preço daquele produto havia aumen-

tado   Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro le-
vado era a quantia exata para comprar duas unidades a 
menos em relação à quantidade habitualmente comprada.

A quantia que essa pessoa levava semanalmente para 
fazer a compra era 

a)    R$ 166,00   
b)    R$ 156,00 
c)    R$  84,00
d)    R$  46,00
e)    R$  24,00

Questão 08

(Upe 2014)  Uma loja de vestuários recebeu um vo-
lume de 250 bermudas e 150 camisetas da fábrica que 
produz suas peças. Dessas peças, o controle da loja identi-
ficou que estavam com defeito 8% das bermudas e 6% das 
camisas. Do volume recebido pela loja, o total de peças 
com defeito representa uma porcentagem de  

a) 2,75%    
b) 4,4%    
c) 5,6%    
d) 6,75%    
e) 7,25%    

Questão 09

(Enem PPL 2014)  Uma concessionária de automóveis 
revende atualmente três marcas de veículos,   e   que são 
responsáveis por   e   respectivamente, de sua arrecada-
ção. Atualmente, o faturamento médio mensal dessa em-
presa é de   A direção dessa empresa estima que, após 
uma campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma 
elevação de   e   na arrecadação com as marcas   e   res-
pectivamente.

Se os resultados estimados na arrecadação forem al-
cançados, o faturamento médio mensal da empresa pas-
sará a ser de 

a)    180.000,00   
b)    181.500,00 
c)     187.500,00
d)     240.000,00
e)     257.400,00

Questão 10

(Uneb 2014)  Com a crescente utilização dos telefones 
celulares como terminais multimídia de acesso à

internet, o interesse se volta para o fluxo, isto é, a quan-
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tidade de informações que podem transitar por unidade de 
tempo na rede telefônica, medida geralmente em quilobits 
por segundo (kb/s).

É preciso saber distinguir o fluxo teórico, número má-
ximo anunciado pelos promotores das novas tecnologias, 
do fluxo médio observado na prática e que pode ser sensi-
velmente inferior, por diferentes razões, notadamente pelo 
atravancamento das redes ou pela pouca compatibilidade 
dos terminais.

- GSM: 9kb/s.
- GPRS: 114kb/s teóricos, 40kb/s na prática.
- EDGE: 384kb/s teóricos, estimativa de 70kb/s na 

prática.
- UMTS: 2000 kb/s teóricos, algumas centenas de kb/s 

estimadas na prática.
De acordo com o texto, pode-se afirmar que, na prá-

tica, a velocidade de transmissão de dados na tecnologia 
EDGE alcança apenas um percentual da velocidade teóri-
ca aproximadamente igual a 

a) 17,8%.    
b) 18,2%.    
c) 18,6%.   
d) 19,0%.   
e) 19,4%.   

Questão 11

(Epcar (Afa) 2015)  Um turista queria conhecer três es-
tádios da Copa do Mundo no Brasil não importando a or-
dem de escolha. Estava em dúvida em relação às seguintes 
situações:

I. obrigatoriamente, conhecer o Estádio do Maracanã.
II. se conhecesse o Estádio do Mineirão, também teria 

que conhecer a Arena Pantanal, caso contrário, não co-
nheceria nenhum dos dois.

Sabendo que a Copa de 2014 se realizaria em   está-
dios brasileiros, a razão entre o número de modos distintos 
de escolher a situação I e o número de maneiras diferentes 
de escolha para a situação II, nessa ordem, é 

a)    11/26  
b)   13/25  
c)    13/24 
d)    11/24 
e)    11/29

Questão 12

(Pucrs 2015)  Um fotógrafo foi contratado para tirar fo-
tos de uma família composta por pai, mãe e quatro filhos. 
Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre 
os pais. Mantida essa configuração, o número de formas 

em que poderão se posicionar para a foto é 

a)   4  
b)   6  
c)   24 
d)   36  
e)   48

Questão 13   

.Pucrj 2015)  A quantidade de anagramas da palavra 
CONCURSO é: 

a) 2520   
b) 5040   
c) 10080   
d) 20160   
e) 40320   

Questão 14

(Upe 2015)  A vendedora de roupas está arrumando os 
cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar   cami-
sas,   bermudas e   casacos na vitrine, de modo que cada 
peça fique uma do lado da outra sem sobreposição.

Quantas são as disposições possíveis nessa arruma-
ção, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem 
sempre juntas, lado a lado na vitrine? 

a)  30   
b)  120   
c)  1.440  
d)  4.320   
e)  8.640  

Questão 15

(Fuvest 2012)  Francisco deve elaborar uma pesquisa 
sobre dois artrópodes distintos. Eles serão selecionados, 
ao acaso, da seguinte relação: aranha, besouro, barata, 
lagosta, camarão, formiga, ácaro, caranguejo, abelha, 
carrapato, escorpião e gafanhoto.

Qual é a probabilidade de que ambos os artrópodes 
escolhidos para a pesquisa de Francisco não sejam inse-
tos? 

a)    49/144 
b)    7/22 
c)     14/33
d)     7/22
e)     15/144
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MATEMÁTICA - PARTE 2

Questão 01

(Upe 2015)  O quadro abaixo mostra o número de gols 
marcados em cada uma das partidas do grupo do Brasil 
na primeira fase da Copa do Mundo de 2014.

 

O desvio médio de gols marcados por partida nos jo-
gos desse grupo foi de, aproximadamente, 

a)  3,0   
b)  2,0   
c)  1,7  
d)  1,5   
e)  1,2

   
Questão 02

(Ufrgs 2015)  O gráfico abaixo apresenta a evolução 
da emissão de Dióxido de carbono ao longo dos anos.

 

Com base nos dados do gráfico, assinale a alternativa 
correta. 

a) Ao longo do período, a emissão de dióxido de car-
bono apresentou crescimento constante.   

b) Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram 
emissão de dióxido de carbono   maior.   

c) O ano de 2009 apresentou menor valor de emissão 
de dióxido de carbono da primeira década do século XXI.   

d) De 2000 a 2013, houve crescimento percentual de   

na emissão de dióxido de carbono.   
e) Em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou 

emissão de dióxido de carbono aproximadamente   maior.   

Questão 03

(Ufsm 2015)  O Brasil é o quarto produtor mundial 
de alimentos, produzindo mais do que o necessário para 
alimentar sua população. Entretanto, grande parte da pro-
dução é desperdiçada.

O gráfico mostra o percentual do desperdício de frutas 
nas feiras do estado de São Paulo.

 

Considerando os dados do gráfico, a média aritmética, 
a moda e a mediana são, respectivamente, 

        

Questão 04  

(Unesp 2015)  Em uma dissertação de mestrado, a au-
tora investigou a possível influência do descarte de óleo de 
cozinha na água. Diariamente, o nível de oxigênio dissol-
vido na água de 4 aquários, que continham plantas aquá-
ticas submersas, foi monitorado.
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Cada aquário continha diferentes composições do vo-

lume ocupado pela água e pelo óleo de cozinha, confor-
me consta na tabela.

Como resultado da pesquisa, foi obtido o gráfico, que 
registra o nível de concentração de oxigênio dissolvido na 
água (C), em partes por milhão (ppm), ao longo dos oito 
dias de experimento (T).

 Tomando por base os dados e resultados apresenta-
dos, é correto afirmar que, no período e nas condições do 
experimento, 

a) não há dados suficientes para se estabelecer o nível 
de influência da quantidade de óleo na água sobre o nível 
de concentração de oxigênio nela dissolvido.   

b) quanto maior a quantidade de óleo na água, maior 
a sua influência sobre o nível de concentração de oxigênio 
nela dissolvido.   

c) quanto menor a quantidade de óleo na água, maior 
a sua influência sobre o nível de concentração de oxigênio 
nela dissolvido.   

d) quanto maior a quantidade de óleo na água, menor 
a sua influência sobre o nível de concentração de oxigênio 
nela dissolvido.   

e) não houve influência da quantidade de óleo na água 
sobre o nível de concentração de oxigênio nela dissolvido.   

Questão 05

(Unifor 2014)  O diretor de um curso de Inglês resolve 
montar as turmas fazendo uma distribuição por idade dos 
alunos do curso. O gráfico abaixo representa a quantida-
de de alunos por idade. 

  

Qual a porcentagem de alunos que irá formar uma 
turma com idade de 16 e 17 anos? 

a) 20%    
b) 30%    
c) 45%    
d) 55%    
e) 65%   

Questão 06

(Enem PPL 2014)  Após encerrar o período de vendas 
de 2012, uma concessionária fez um levantamento das 
vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os 
dados estão expressos no gráfico:

 

Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, 
o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 
2013 um volume de vendas   superior à média mensal de 
vendas do semestre anterior.

Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros 
que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 seria 

a) 17    
b) 20    
c) 21   
d) 24   
e)  30   


