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Bateria de Exercícios de Matemática II 

 
 

1)(PUC) Uma empresa deve instalar telefones de emergência a cada 42 quilômetros, ao longo da rodovia de 2 184 km, 
que liga Maceió ao Rio de Janeiro. Considere que o primeiro desses telefones é instalado no quilômetro 42, e o último, 

no quilômetro 2 142. Assim, a quantidade de telefones instalados é igual a: 

 
a) 50                      b) 51                                c) 52                         d) 53                      e) 54 

2) (UERJ) Para testar o efeito da ingestão de uma fruta rica em determinada vitamina, foram dados pedaços desta fruta a 

macacos. As doses da fruta são arranjadas em uma sequência geométrica, sendo 2 g e 5 g as duas primeiras doses. Qual a 

alternativa correta para continuar essa sequência? 
 

a) 7,5 g; 10,0 g; 12,5 g...  

b) 125 g; 312 g; 619 g...  

c) 8 g; 11 g; 14 g...  

d) 6,5 g; 8,0 g; 9,5 g...  

e) 12,500 g; 31,250 g; 78,125 g.. 

3)(UFF-RJ) A comunicação eletrônica tornou-se fundamental no nosso cotidiano, mas, infelizmente, todo dia recebemos 

muitas mensagens indesejadas: propagandas, promessas de emagrecimento imediato, propostas de fortuna fácil, 
correntes etc. Isso está se tornando um problema para os usuários da internet, pois o acúmulo de “lixo” nos 

computadores compromete o desempenho da rede! 

Pedro iniciou uma corrente enviando uma mensagem pela internet a dez pessoas, que, por sua vez, enviaram, cada uma, a 
mesma mensagem a outras dez pessoas. E estas, finalizando a corrente, enviaram, cada uma, a mesma mensagem a 

outras dez pessoas. 

O número máximo de pessoas que receberam a mensagem enviada por Pedro é igual a: 

a) 30                     b) 110                     c) 210                       d) 1 110                    e) 11 110 

4.  (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) 
6

6

62

10
                          b) 

62!

10!
                       c) 

62! 4!

10! 56!
                  d) 62! 10!                e) 6 662 10     

   
5.. (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 este gráfico: 

 

 
 

 

1º Trimestre “Sem limite para crescer” 

    

    

      



 

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) 
1

20
                   b) 

3

242
                          c) 

5

22                        
   d) 

6

25
                     e) 

7

15
    

   
6. (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.    
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.    

   
7. (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.    

   
8. (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.    

 

9.. (Enem 2008)  Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) - objeto que pode ser dividido em partes que possuem 
semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento 

dos fractais - objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. 

O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes 

passos: 

1. comece com um triângulo equilátero (figura 1); 
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça três cópias; 

3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos  



 

outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2; 
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3 (figura 3). 

 

 
 
De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é: 

 

a)                b)                c)                d)                        e)     

   
10 . (Uerj 2005)  Numa reserva florestal foram computados 3.645 coelhos. Uma determinada infecção alastra-se de modo 

que, ao final do primeiro dia, há cinco coelhos infectados e, a cada cinco dias, o número total de coelhos infectados 

triplica. 

a) Determine a quantidade de coelhos infectados ao final do 21
0
. dia. 

b) Calcule o número mínimo de dias necessário para que toda a população de coelhos esteja infectada.  

 

11. (Uerj 2014)   

 
 
O personagem da tira diz que, quando ameaçado, o comprimento de seu peixe aumenta 50 vezes, ou seja, 5000%. 

Admita que, após uma ameaça, o comprimento desse peixe atinge 1,53 metros. 

O comprimento original do peixe, em centímetros, corresponde a:  

 
a) 2,50                b) 2,75                 c) 3,00                      d) 3,25                           e) 3,50 

 

12. (Uerj 2014)  Cientistas da Nasa recalculam idade da estrela mais velha já descoberta 
 

Cientistas da agência espacial americana (Nasa) recalcularam a idade da estrela mais velha já descoberta, conhecida como 

“Estrela Matusalém” ou HD 140283. Eles estimam que a estrela possua 14,5 bilhões de anos, com margem de erro de 0,8 

bilhão para menos ou para mais, o que significa que ela pode ter de x  a y  bilhões de anos. 

Adaptado de g1.globo.com, 11 /03/2013. 

 

De acordo com as informações do texto, a soma x y  é igual a:  
 

a) 13,7                    b) 15,0                       c) 23,5                       d) 29,0                     e) 34,6 

 

13.(Uerj 2005)  Numa reserva florestal foram computados 3.645 coelhos. Uma determinada infecção alastra-se de modo 
que, ao final do primeiro dia, há cinco coelhos infectados e, a cada cinco dias, o número total de coelhos infectados 

triplica. 

 
a) Determine a quantidade de coelhos infectados ao final do 21

0
. dia. 

b) Calcule o número mínimo de dias necessário para que toda a população de coelhos esteja infectada.  

 


