
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática e suas Tecnologias DATA DA PROVA: 

15/09/2021 Segmento: E. MÉDIO  Série: 3º SÉRIE 

Assunto: ROTEIRO DE ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA A PROVA DE RECUPERAÇÃO 

ETAPA II                                              

Aluno (a): 

Professor: W. Leão 

 

 

Querido(a)  aluno(a), 

Você está recebendo um roteiro de estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva 

recuperação, de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Desejamos-lhe um 

ótimo resultado e pedimos  a  Deus que  o ilumine! 

ESSE ROTEIRO NÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDO E NEM CORRIGIDO EM SALA DE AULA. 

PROGRAMA DA PROVA 

 
 
 
 
 
VOLUMES 1, 2 E 3 DA APOSTILA BERNOULLI 

 

Questão 01 

 Os 1800 alunos de uma escola, foram pesquisados quanto ao gosto pelas disciplinas da área de exatas: 

matemática (M), física (F) e química (Q). A tabela a seguir indica quantos estudantes gostam dessas 

disciplinas: 

10018080022010801220400
estudantes

de Número

Q e F M,Q e MQ e FF e MQFMDisciplina
 

Por meio desses dados, é correto afirmar que o número de estudantes da escola que não gostam de 

nenhuma das três disciplinas é: 

A) 100.        B) 200.  C) 900. D) 1200. E) 1650. 

Questão 02 

 Dos 50 candidatos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação de uma autoescola, 15 foram reprovados na 

prova teórica e 25, na prática. Nove candidatos foram reprovados simultaneamente nas provas teórica e 

prática. Determine quantos candidatos não foram reprovados em nenhuma dessas provas. 



A) 19          B) 10 C) 40        D) 22 E) 31 

 

Questão 03 

Se A = {x  Z / x é ímpar e 1  x  7} e B = {x  R / x2 – 6x + 5 = 0}, então a única sentença falsa é:  

A) O conjunto das partes da intersecção dos conjuntos A e B é P(A  B) = {{1}, {5}, {1, 5}}. 

B) O conjunto complementar de B em relação a A é CA B = {3, 7}. 

C) O conjunto das partes do complementar de B em relação a A é P(CA B) = {, {3}, {7}, {3, 7}}. 

D) O conjunto A intersecção com o conjunto B é A  B = {1, 5}. 

E) O número de elementos do conjunto das partes da união dos conjuntos A e B é n[P(A  B)] = 16. 

 

Questão 04 

500 pessoas foram entrevistadas para saber se liam as revistas X, Y ou Z. Desses entrevistados, 40 

declararam não ler nenhuma delas, 220 leem X, 170 leem Y, e 80 eram leitores de X e Y. Com base nessas 

informações, pode-se concluir que: 

A) 70 entrevistados leem apenas Z. 

B) 110 entrevistados leem apenas Z. 

C) 150 entrevistados leem apenas Z. 

D) 190 entrevistados leem apenas Z. 

E) é impossível determinar quantos entrevistados leem apenas Z. 

 

Questão 05 

Uma pesquisa com todos os trabalhadores da FABRITEC, na qual foram formuladas duas perguntas, 

revelou os seguintes números: 

205 responderam à primeira pergunta; 

205 responderam à segunda pergunta; 

210 responderam somente a uma das perguntas; 

um terço dos trabalhadores não quis participar da entrevista. 

Com estes dados, pode-se concluir corretamente que o número de trabalhadores da FABRITEC é: 

A) 465.  B) 495. C) 525. D) 555. 

Questão 06 

 Uma pesquisa foi feita em uma comunidade para se saber a preferência dos leitores em relação aos jornais 

A, B e C. Para tanto, cada membro da comunidade respondeu à pergunta: “Você lê o jornal A, B ou C?”. 

Algumas pessoas responderam com mais de uma alternativa, já que costumam consultar mais de um jornal. 

Contabilizadas as respostas, verificou-se que havia exatamente 32 respostas afirmativas para o jornal A, 40 

para o jornal B e 38 para o jornal C. Sabe-se ainda que exatamente 7 pessoas leem os jornais A e C, 



exatamente 8 pessoas leem os jornais B e C, exatamente 3 pessoas leem os jornais A e B, e não há 

ninguém que leia os três jornais. O número de pessoas que lê apenas um jornal é igual a: 

A) 110        B) 80 C) 78        D) 74 E) 72 

Questão 073 

Dados os pontos A (1, 6), B (-3, 2) e C (5, 6), pode-se afirmar corretamente que a mediana relativa ao lado 

BC do triângulo MEDE 

 

A) 2  

B) 5  

C) 32  

D) 25   

E) 25  

 

Questão 083 

QUAL das afirmativas a seguir é INCORRETA? 

 

A)  Se r: y = 3 e s: x = 4, então r e s são perpendiculares. 

B)  Se r: 2x + y – 3 = 0  e s: x – 2y + 4 = 0, então r e s são perpendiculares. 

C)  Se r: 2x + y – 3 = 0 e s: y = 2x + 7, então r e s são paralelas.                                

D)  Se r: -4x + 2y + 6 = 0 e s: x + 2y - 4 = 0, então r e s são concorrentes e cruzam no ponto (2,1) 

E)  Se r: x + 2y – 4 = 0 e  s: 6x + 12y - 1 = 0, então r e s são paralelas. 

 

Questão 093 

Seja um triângulo de vértices A ( 2, 4 ), B ( 2, 3 ) e C ( 8, 5 ), então a MEDIDA DA ALTURA relativa ao 

vértice A é: 

 

A) 
10

1017
 

B) 
10

103
 

C) 
3

310
 

D) 
10

107
 

E) 37  

 

Questão 10 

Leia atentamente a “tirinha” a seguir: 

 



 
 

Supondo agora que o percurso feito por você e o Sr. Jones é descrito pela reta r, cuja equação é  

2x - 3y + 5 = 0, então, a EQUAÇÃO DA RETA PERPENDICULAR a r e que passa pelo ponto P( 5, 10 ), é: 

 

A)  3x + 2y - 35 = 0 

B)  2x + 3y - 5 = 0 

C)  2x + 3y + 35 = 0 

D)  2x - 3y + 5 = 0 

E)  3x - 2y + 35 = 0 

 

Questão 11 

Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de 

imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal 

analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. 

Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova 

torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das 

antenas estão representadas no plano cartesiano: 

 

A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. O LOCAL adequado para a 

CONSTRUÇÃO dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas: 

A) (65, 35) 

B) (53, 30) 

C) (45, 35) 

D) (50, 20) 



E) (50, 30) 

 

Questão 12 

Permutando-se os algarismos do número 123456, formam-se números de seis algarismos. Supondo-se que 

todos os números formados com esses seis algarismos tenham sido colocados numa lista em ordem 

crescente.DETERMINE a posição do primeiro número que começa com o algarismo 4. 

Questão 13 

João perguntou ao professor sobre a data em que seria realizada a prova de matemática. O professor 

respondeu escrevendo no quadro:  

a prova será realizada no dia de março correspondente ao número que fornece a SOMA dos valores de n  

que vereficam a equação: 
n

n

nn
5

)!1(

!)!1(





. 

Um minuto depois, João CONCLUIU que a prova: 

A) Seria realizada no dia 05 de março. 

B) Seria realizada no dia 09 de março. 

C) Seria realizada no dia 21 de março. 

D) Seria realizada no dia 29 de março. 

E) Estava cancelada, pois nenhum dia de março corresponde à soma de tais valores de n. 

 

Questão 14 

Uma mulher comprou três blusas, sendo apenas uma delas marrom; duas calças, uma preta e uma bege; e 

dois pares de sapatos, um preto e um marrom. Sabendo que essa mulher quer utilizar as peças compradas 

para ir a uma festa, mas que não usa blusa marrom com calça preta, e não usa sapato preto com calça 

bege, o número de maneiras diferentes dela escolher as três peças que irá usar é 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 

Questão 15 

Brasileiros dispostos a pagar diárias que podem chegar a  11 mil (R$ 30,69 mil) por uma suíte são a bola 

da vez no mercado mundial de hotelaria de luxo. Disputada pelos mais requintados hotéis, a clientela do 

Brasil ocupa a terceira posição do ranking de reservas do The Leading Hotels of the World (LHW). O selo 

reúne alguns dos mais sofisticados estabelecimentos do mundo. De 2010 para 2011, o faturamento local do 

LHW cresceu 16,26%. No ano passado, o escritório brasileiro bateu o recorde de US$ 31 milhões (R$ 66,96 

milhões) em reservas. 



 (TURISTA..., 2012, p. B 3). TURISTA BRASILEIRO ‘AAA’ é 3º do mundo. Folha de S.Paulo.  

São Paulo 1 jan. 2012. MERCADO. Adaptado. 

 

 

(Cotações do câmbio turismo do dia 1 nov. 2012) 

Suponha que um turista japonês resolva fazer uma viagem de férias para conhecer seis países, sendo, pelo 

menos, dois europeus. 

Nessas condições, o número de maneiras distintas de como esse turista pode escolher os países que 

serão visitados, dentre os indicados no gráfico, é igual a: 

A) 60 

B) 56  

C) 32 

D) 28 

E) 10 

Questão 16 

Uma prova de matemática é constituída de 20 questões do tipo múltipla escolha, tendo cada questão 5 

alternativas distintas. Se todas as 20 questões forem respondidas ao acaso, o número de maneiras 

distintas de se preencher o cartão de respostas será:  

A) 100  

B) 165  

C) 532  

D) 2010  

E) 520 

Questão 17 

Um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais somente 5 são advogados, para formar um único júri com 6 

jurados. O número de formas de compor o júri, com pelo menos um advogado é: 

A) 60 

B) 65 

C) 120 

D) 56 

E) 210 



Questão 18 

Três integrantes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara dos Deputados, devem ser 

escolhidos para ocupar os cargos de Presidente, Secretário e Relator, cada qual de um partido diferente. 

Foram pré-indicados 4 deputados do Partido A , 3 do partido B, e 2 do Partido C. De quantas maneiras 

diferentes podem ser escolhidos os ocupantes desses três cargos? 

A) 24 

B) 48 

C) 72 

D) 132 

E) 144 

Questão 19 

Sejam r e s duas retas distintas e paralelas. Se fixarmos 10 pontos em r e 6 pontos em s, todos distintos, ao 

unirmos, com segmentos de reta, três quaisquer destes pontos não colineares, formam-se triângulos. 

Assinale a opção correspondente ao número de triângulos que podem ser formados. 

A) 360  B) 380  C) 400  D) 420 E) 500 

 

Questão 20 

Segundo a Revista VEJA (11/01/2012), cinco habilidades fundamentais compõem a nova teoria da 

inteligência social: Comunicação; Empatia; Assertividade; Feedback e Autoapresentação. Dentre as 

habilidades que compõem a nova teoria da inteligência social, o número de possibilidades distintas em 

que o setor de Recursos Humanos de uma empresa pode eleger três dessas habilidades é: 

A) 120 

B) 60 

C) 30 

D) 20 

E) 10 

Questão 21 

O grêmio estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do grêmio, 

decidiuse formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das olimpíadas do colégio. De 

quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão? 

A) 6720 

B) 100800 

C) 806400 

D) 1120 

E) 1220 

 


