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01. (G1 - ifba 2016)  O Departamento de Ensino de uma 
determinada Instituição fez um levantamento sobre os 50 
professores alocados nos cursos oferecidos, e verificou que 30 
professores lecionavam no Ensino Médio, 26 professores 
lecionavam no Ensino Fundamental, 10 em outras modalidades 
e alguns no Ensino Médio e Fundamental. Com base nestas 
informações, conclui-se que o número de professores que não 
lecionavam no Ensino Médio é igual a:  
a) 10   b) 16   c) 20   d) 34   e) 44    
   

02. (Uece 2015)  No colégio municipal, em uma turma com 40  

alunos, 14  gostam de Matemática, 16  gostam de Física, 12  

gostam de Química, 7  gostam de Matemática e Física, 8  

gostam de Física e Química, 5  gostam de Matemática e 

Química e 4  gostam das três matérias. Nessa turma, o número 
de alunos que não gostam de nenhuma das três disciplinas é  

a) 6.    b) 9.    c) 12.    d) 14.     

 
03. (G1 - ifsp 2016)  No dia 11 de novembro de 2015, o site do 
Banco Central do Brasil indicava que a taxa de câmbio para a 

compra do dólar era de R$ 3,7409.  Nesse dia, Carlos precisou 

comprar dólares e pagou a taxa de câmbio indicada pelo Banco 

Central. Se ele tinha, ao todo, R$1.500,00  para realizar essa 

compra e comprou a maior quantidade inteira de dólares que foi 
possível, então é verdade que do valor que ele tinha disponível 
lhe sobrou:  

a) R$ 0,26.    c) R$ 0,10.    e) R$ 3,64.  

b) R$ 3,48.    d) R$ 2,45.     

 
04. (Pucpr 2016)  A crise no abastecimento de água que vem se 
delineando há uma década na Grande São Paulo foi levantada 
pelo jornal Folha de São Paulo, a partir de dados da Sabesp. 
Desde o início do mês, um dos reservatórios de água da cidade 
vem perdendo água a uma taxa constante. No dia 12, o 

reservatório estava com 200  milhões de litros; no dia 21 do 

mesmo mês, estava apenas com 164  milhões de litros. No dia 

08 deste mesmo mês, a quantidade de água era:  

a) Q 210  milhões de litros.    

b) Q 216  milhões de litros.    

c) Q 280  milhões de litros.    

d) Q 520  milhões de litros.    

e) Q 680  milhões de litros.    

 
05. (Ufrgs 2016)  Considere a sequência de números binários 

101,  1010101,  10101010101,  101010101010101... .  

A soma de todos os algarismos dos 20  primeiros termos dessa 

sequência é  

a) 52.    b) 105.    c) 210.    d) 420.    e) 840.     

   
06. (Unesp 2016)  A figura indica o padrão de uma sequência de 
grades, feitas com vigas idênticas, que estão dispostas em 

posição horizontal e vertical. Cada viga tem 0,5 m  de 

comprimento. O padrão da sequência se mantém até a última 

grade, que é feita com o total de 136,5  metros lineares de vigas. 

 

 
 
O comprimento do total de vigas necessárias para fazer a 
sequência completa de grades, em metros, foi de  

a) 4.877.    c) 4.726.    e) 5.162.     

b) 4.640.    d) 5.195.     

 
07. (Upe-ssa 2 2016)  Brincando de construir sequências 
numéricas, Marta descobriu que em uma determinada 
progressão aritmética, a soma dos cinquenta primeiros termos é 

50S 2.550.  Se o primeiro termo dessa progressão é 1a 2,  

qual o valor que ela irá encontrar fazendo a soma 27 12S S ?   

a) 312    b) 356    c) 410    d) 756    e) 912     

   
08. (Ufrgs 2016)  Considere o padrão de construção 
representado pelos triângulos equiláteros abaixo. 
 

 
 

O perímetro do triângulo da etapa 1 é 3  e sua altura é h;  a 

altura do triângulo da etapa 2  é metade da altura do triângulo 

da etapa 1;  a altura do triângulo da etapa 3  é metade da altura 

do triângulo da etapa 2  e, assim, sucessivamente. 
 
Assim, a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos 
é  

a) 2.    b) 3.    c) 4.    d) 5.    e) 6.     

   
09. (Efomm 2016)  Numa progressão geométrica crescente, o 

3º  termo é igual à soma do triplo do 1º  termo com o dobro do 

2º  termo. Sabendo que a soma desses três termos é igual a 

26,  determine o valor do 2º  termo.  

a) 6    b) 2    c) 3    d) 1   e) 
26

7
    

 
 
 



10. (Uel 2016)  A relação entre a representação dos tempos 
musicais e a matemática encontra-se na ilustração a seguir. 
 

 
 
Esses valores indicam a duração do tempo em que as notas 
devem ser executadas em função de uma unidade de tempo 
chamada compasso. Ele é formado por determinada quantidade 
de notas musicais, cuja soma das durações do tempo dessas 

notas forma a fração, como, por exemplo, um compasso 
4

4
 pode 

ser formado por duas semínimas e quatro colcheias. 
 
Sobre o exposto, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Os valores dos tempos musicais podem ser representados 

pela sequência 0 1 n(a , a , ..., a ),  em que 

n

n
1

a ,
2

 
  
 

 

0 n 6   e n .  

II. Dois compassos, de 
2

4
 cada, podem ser preenchidos com 

uma mínima, uma semínima e duas colcheias. 

III. Um compasso cuja fração é 
3

4
 pode ser preenchido por uma 

semínima, duas semicolcheias e uma fusa. 

IV. A sequência 
1 1 1 1 1 1

1, , , , , ,
2 4 8 16 32 64

 
 
 

 de tempos musicais 

é crescente. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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