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Questões  
 
1) (PUC) O valor de √0,444… é: 

a) 0,222... 
b) 0,333... 
c) 0,444... 
d) 0,555... 
e) 0,666... 

 

 

2) (EPCAR) Se aumentarmos de 3 o número de 
lados de um polígono, o número de suas 
diagonais aumenta de 21. O número de 
diagonais do polígono é igual a:  
a) 5 
b) 9 
c) 14 
d) 20 
e) 27   
    
      

3) (PUC)  Se ���1 − ��� = ���1 − ���, e � ≠ � , 
então � + � é igual a: 
a) �� + �� 
b) �. �  
c) 2 
d) 2. �. �  
e) 2. � 

 

 

4) (UFF)  Um jogador de basquete fez  de basquete 
fez o seguinte acordo no seu clube:  cada vez 
que ele convertesse um arremesso receberia 10 
reais do clube e cada vez que ele errasse pagaria 
5 reais ao clube. Ao final de uma partida em que 
ele arremessou 20 vezes ele recebeu 50 reais.  
É possível afirmar que o numero de arremessos 
convertidos pelo jogador nessa partida foi:   
a) 0 
b) 5 
c) 10 
d) 15 
e) 20 
 
 
 

 

5) (ENEM) O dono de uma farmácia resolveu 

colocar à vista do público o gráfico mostrado a 

seguir, que apresenta a evolução do total de 

     vendas (em Reais) de certo medicamento ao    

     longo do ano de 2011. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico, os meses em que    

ocorreram, respectivamente, a maior e a menor 

venda absolutas em 2011 foram: 

a)  março e abril. 

b) março e agosto 

c) agosto e setembro 

d) junho e setembro 

e) julho e agosto 

 

6) (ENEM) João decidiu contratar os serviços de 

uma empresa por telefone através do SAC 

(Serviço de Atendimento ao Consumidor).  

O atendente ditou para João o número de 

protocolo de atendimento da ligação e pediu que 

ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um   

dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o 

número  1  3 __   9  8  2  0 7,  sendo que o 

espaço vazio é o do algarismo que João não 

entendeu. De acordo com essas informações, a 

posição   ocupada pelo algarismo que falta no 

número de protocolo é a de: 

a) Centena 

b) dezena de milhar. 

c) centena de milhar 

d) milhão 

e) centena de milhão 
 

Boa Diversão!!! 

   GABARITO    
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