
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Matemática 
Professor: Alex 

 

 Exercícios de Matemática para o ENEM 
(Habilidades 2 e 4) 
 
H2 – Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem 
 
1. Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi 
escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em 
seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do 
torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time 
visitante. 
 
A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos 
times do jogo de abertura podem ser calculadas através de 

a) uma combinação e um arranjo, respectivamente. 
b) um arranjo e uma combinação, respectivamente. 
c) um arranjo e uma permutação, respectivamente. 
d) duas combinações. 
e) dois arranjos. 

  
 

2. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras,  empilhou 

caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. 

 
Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio 

dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. 

A partir dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha da sequência de caixas empilhadas por 

Ronaldo? 

a) 9          

b) 45 

c) 64 

d) 81 

e) 285 

 

 
3. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano 
passado nas seguintes condições: em janeiro foram vendidas 33 000 passagens; em fevereiro, 34 
500; em março, 36 000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. 
 
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? 

a) 38 000 
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b) 40 500 
c) 41 000 
d) 42 000 
e) 48 000 

 

 
4. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos 
a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, 
colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. 
Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos 
e, em nenhum deles, apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do 
candidato que tiver recebido o número 75 913 é 

a) 24. 
b) 31. 
c) 32. 
d) 88. 
e) 89. 

 
 
H4 – Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas 
 
5. A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de medida que 
representa um milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são 
armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, 
elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de 
bytes necessários para armazená-las. Considere 1 KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 
1.000 MB. Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo algoritmo de compressão é de 95%, 
João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que 
o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar  

a) um CD de 700 MB.  
b) um pendrive de 1 GB.  
c) um HD externo de 16 GB.  
d) um memory stick de 16 MB.  
e) um cartão de memória de 64 MB.  

 
 
6. Joana freqüenta uma academia de ginástica onde faz exercícios de musculação. O programa 
de Joana requer que ela faça 3 séries de exercícios em 6 aparelhos diferentes, gastando 30 
segundos em cada série. No aquecimento, ela caminha durante 10 minutos na esteira e descansa 
durante 60 segundos para começar o primeiro exercício no primeiro aparelho. Entre uma série e 
outra, assim como ao mudar de aparelho, Joana descansa por 60 segundos. Suponha que, em 
determinado dia, Joana tenha iniciado seus exercícios às 10h30min e finalizado às 11h7min. 
Nesse dia e nesse tempo, Joana: 
 

a) não poderia fazer sequer a metade dos exercícios e dispor dos períodos de descanso 
especificados em seu programa. 
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b) poderia ter feito todos os exercícios e cumprido rigorosamente os períodos de descanso 

especificados em seu programa. 
c) poderia ter feito todos os exercícios, mas teria de ter deixado de cumprir um dos períodos 

de descanso especificados em seu programa. 
d) conseguiria fazer todos os exercícios e cumpriria todos os períodos de descanso 

especificados em seu programa, e ainda se permitiria uma pausa de 7 min. 
e) não poderia fazer todas as 3 séries dos exercícios especificados em seu programa; em 

alguma dessas séries deveria ter feito uma série a menos e não deveria ter cumprido um 
dos períodos de descanso. 

 
 
7. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho 
financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são: insuficiente , quando o 
crescimento é menor que 1%; regular , quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 
5%; bom , quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%; ótimo , quando é maior 
ou igual a 10% e menor que 20%; e excelente , quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa 
apresentou lucro de R$132000,00 em 2008 e de R$145000,00 em 2009. 
De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa 
no ano de 2009 deve ser considerado 

a) insuficiente. 
b) regular. 
c) bom. 
d) ótimo. 
e) excelente. 

 
 
8. João mora na cidade A e precisa visitar cinco clientes, localizados em cidades diferentes da 
sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o 
trajeto ABCDEFA, informa que ele saíra da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E e F nesta 
ordem, voltando para a cidade A. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo 
do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo de deslocamento entre cada uma das 
cidades. 

 
Como João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 
cinco clientes. 
Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os 
trajetos ABCDEFA e AFEDCBA têm o mesmo custo. Ele gasta 1 min30s para examinar uma 
sequência e descartar sua simétrica, conforme apresentado. 
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O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de 

a) 60 min.     
b) 90 min.     
c) 120 min.    
d) 180 min.     
e) 360 min.     

 
 
9. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em 
um aplicação de R$ 500,00. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois 
investimentos: poupança e CDB (certificado de depósito bancário). As informações obtidas estão 
resumidas no quadro: 

 
Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é 

a) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80. 
b) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56. 
c) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38. 
d) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. 
e) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87. 

 
 
10. 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 brincandeira 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. 

 
 
11. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários 
colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos 
jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tíquetes 
para trocar por produtos nas lojas dos parques. 
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Suponha que o período de uso de um briquedo em certo shopping custa R$ 3,00 e que uma 
bicicleta custa 9 200 tíquetes. 
Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto 
com créditos para obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é 

a) 153. 
b) 460. 
c) 1 218. 
d) 1 380. 
e) 3 066.  
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 Exercícios 

 

1. A 

2. D 

3. D 

4. E 

5. E 

6. B 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. D 

 


