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1. (Ufsm 2013)  A tabela mostra o número de pessoas que procuraram serviços de saúde, 
segundo o local, numa determinada cidade. 
 

Local \ Ano 2001 2002 2003 2004 2005 
Postos e Centros de Saúde 2.000 4.000 8.000 16.000 32.000 
Clínicas Privadas 4.200 5.400 6.600 7.800 9.000 
Clínicas Odontológicas 857 854 851 848 845 

 
Supõe-se que esse comportamento é mantido nos próximos anos. Partindo dos dados, fazem-
se as seguintes afirmações: 
 
I. O número de pessoas que procuraram Postos e Centros de Saúde cresceu em progressão 

geométrica de razão 2.000. 
II. O total de pessoas que procuraram atendimento em Clínicas Privadas de 2001 até 2011 é 

igual a 112.200. 
III. Em 2011, o número de atendimentos em Clínicas Odontológicas é igual a 827. 
 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas I e III.    
d) apenas II e III.    
e) I, II e III. 
 
2. (Unicamp 2013)  Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as 
placas, atualmente com três letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três 
algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo. 
 

ABC 1234  ABCD 123 

 
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa 
modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria  
a) inferior ao dobro.    
b) superior ao dobro e inferior ao triplo.    
c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo.    
d) mais que o quádruplo. 
 
3. (Upe 2013)  Seguindo a etiqueta japonesa, um restaurante tipicamente oriental solicita aos 
seus clientes que retirem seus calçados na entrada do estabelecimento. Em certa noite, 6 pares 
de sapato e 2 pares de sandálias, todos distintos, estavam dispostos na entrada do restaurante, 
em duas fileiras com quatro pares de calçados cada uma. Se esses pares de calçados forem 
organizados nessas fileiras de tal forma que as sandálias devam ocupar as extremidades da 
primeira fila, de quantas formas diferentes podem-se organizar esses calçados nas duas 
fileiras?  
a) 6!    
b) 2 . 6!    
c) 4 . 6!     
d) 6 . 6!    
e) 8! 
 
4. (Ufsm 2013)  As doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre as causas de 
morte no Brasil. As cirurgias cardíacas são alternativas bastante eficazes no tratamento dessas 
doenças. 



2 [Type text] 
 

Supõe-se que um hospital dispõe de 5 médicos cardiologistas, 2 médicos anestesistas e 6 
instrumentadores que fazem parte do grupo de profissionais habilitados para realizar cirurgias 
cardíacas. 
Quantas equipes diferentes podem ser formadas com 3 cardiologistas, 1 anestesista e 4 
instrumentadores?  
a) 200.    
b) 300.    
c) 600.    
d) 720.    
e) 1.200. 
 
5. (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 insetos?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 
6. (Upe 2013)  Em uma turma de um curso de espanhol, três pessoas pretendem fazer 
intercâmbio no Chile, e sete na Espanha. Dentre essas dez pessoas, foram escolhidas duas 
para uma entrevista que sorteará bolsas de estudo no exterior. A probabilidade de essas duas 
pessoas escolhidas pertencerem ao grupo das que pretendem fazer intercâmbio no Chile é  
a) 1/5    
b) 1/15    
c) 1/45    
d) 3/10    
e) 3/7    
   
7. (Ibmecrj 2013)  Uma prova de Matemática contém oito questões, das quais quatro são 
consideradas difíceis. Cada questão tem quatro opções de resposta, das quais somente uma é 
correta. Se uma pessoa marcar aleatoriamente uma opção em cada uma das questões difíceis, 
é correto afirmar que  
a) a probabilidade de errar todas as questões difíceis é maior do que a probabilidade de acertar 

pelo menos uma questão difícil.    
b) a probabilidade de errar todas as questões difíceis é maior que 0,5.    
c) a probabilidade de errar todas as questões difíceis está entre 0,4 e 0,5.    
d) a probabilidade de errar todas as questões difíceis está entre 0,3 e 0,4.    
e) a probabilidade de errar todas as questões difíceis é menor do que 0,3. 
 
8. (Unesp 2013)  O gráfico informa o percentual de variação do PIB brasileiro, em três setores 
produtivos, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, em um período de 
sete trimestres. 
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Comparando-se os dados do gráfico, verifica-se que, no 3º trimestre de 2011 (2011/III), 
quando comparado ao 3º trimestre de 2010 (2010/III), o PIB dos setores de agropecuária, 
indústria e serviços, respectivamente,  
a) caiu 3,4%, 5,8% e 1,1%.    
b) avançou 7,0%, 8,3% e 4,9%.    
c) avançou 6,9% e caiu 0,7% e 1,4%.    
d) caiu 0,1%, 7,3% e 2,9%.    
e) avançou 6,9%, 1,0% e 2,0%.    
   
9. (Ufpa 2013)  A tabela abaixo apresenta os preços pagos ao produtor de açaí, por 
quilograma da fruta, nos meses de julho/2011 e julho/2012 em estados da região Norte. 
 

Estados Unidade Julho/2011 Julho/2012 
Acre (AC)  kg 0,75 1,00 
Amapá (AP)  kg 1,30 1,49 
Amazonas (AM)  kg 0,98 0,94 
Maranhão (MA)  kg 1,21 1,37 
Pará (PA)  kg 2,16 1,69 
Rondônia (RO)  kg 0,65 1,25 

 
Sobre a variação de preço, considerando-se a tabela, é correto afirmar que o(a)  
a) maior variação de preço ocorreu no estado do Acre.    
b) maior decrescimento de preço ocorreu no estado do Amazonas.    
c) taxa de variação de preço no estado do Maranhão foi de, aproximadamente, 13%.    
d) taxa de variação de preço no estado do Pará foi de, aproximadamente, –15%.    
e) maior preço pago em julho/2012 foi no estado do Amapá. 
 
10. (Ufpa 2013)  Uma indústria de cerâmica localizada no município de São Miguel do Guamá no 
estado do Pará fabrica tijolos de argila (barro) destinados à construção civil. Os tijolos de 6 furos 
possuem medidas externas:  centímetros e espessura uniforme de 8 milímetros, conforme a 
figura abaixo. 
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Utilizando 1 metro cúbico de argila, o número de tijolos inteiros que podem ser fabricados é, 
aproximadamente:  
a) 740    
b) 960    
c) 1020    
d) 1090    
e) 1280  
   
11. (Ufpa 2013)  A tabela abaixo apresenta os preços pagos ao produtor de açaí, por 
quilograma da fruta, nos meses de julho/2011 e julho/2012 em estados da região Norte. 
 

Estados Unidade Julho/2011 Julho/2012 
Acre (AC)  kg 0,75 1,00 
Amapá (AP)  kg 1,30 1,49 
Amazonas (AM)  kg 0,98 0,94 
Maranhão (MA)  kg 1,21 1,37 
Pará (PA)  kg 2,16 1,69 
Rondônia (RO)  kg 0,65 1,25 

 
Sobre a variação de preço, considerando-se a tabela, é correto afirmar que o(a)  
a) maior variação de preço ocorreu no estado do Acre.    
b) maior decrescimento de preço ocorreu no estado do Amazonas.    
c) taxa de variação de preço no estado do Maranhão foi de, aproximadamente, 13%.    
d) taxa de variação de preço no estado do Pará foi de, aproximadamente, –15%.    
e) maior preço pago em julho/2012 foi no estado do Amapá.    
   
12. (Fgv 2013)  Um mercado vende três marcas de tomate enlatado, as marcas A, B e C. Cada 
lata da marca A custa 50% mais do que a da marca B e contém 10% menos gramas do que a 
da marca C. Cada lata da marca C contém 50% mais gramas do que a da marca B e custa 25% 
mais do que a da marca A. Se o rendimento do produto das três marcas é o mesmo por grama, 
então, é mais econômico para o consumidor comprar a marca  
a) A.    
b) B.    
c) C.    
d) A ou B, indistintamente.    
e) B ou C, indistintamente.    
   
13. (Unicamp 2013)  Para repor o teor de sódio no corpo humano, o indivíduo deve ingerir 
aproximadamente 500 mg de sódio por dia. Considere que determinado refrigerante de 350 
mL contém 35 mg de sódio. Ingerindo-se 1.500 mL desse refrigerante em um dia, qual é a 
porcentagem de sódio consumida em relação às necessidades diárias?  
a) 45%.    
b) 60%.    
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c) 15%.    
d) 30%.    
   
14. (Ufrn 2013)  Maria pretende comprar um computador cujo preço é R$ 900,00. O 
vendedor da loja ofereceu dois planos de pagamento: parcelar o valor em quatro parcelas 
iguais de R$ 225,00, sem entrada, ou pagar à vista, com 5% de desconto. Sabendo que o 
preço do computador será o mesmo no decorrer dos próximos quatro meses, e que dispõe de 
R$ 855,00, ela analisou as seguintes possibilidades de compra: 
 

Opção 1 Comprar à vista, com desconto. 

Opção 2 Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 1% de juros compostos ao mês 
e comprar, no final dos quatro meses, por R$ 900,00. 

Opção 3 Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 1% de juros compostos ao mês 
e comprar a prazo, retirando, todo mês, o valor da prestação. 

Opção 4 Colocar o dinheiro em uma aplicação que rende 2,0% de juros compostos ao 
mês e comprar, três meses depois, pelos R$ 900,00. 

 
Entre as opções analisadas por Maria, a que oferece maior vantagem financeira no momento é 
a  
a) opção 2.    
b) opção 1.    
c) opção 4.    
d) opção 3. 


