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QUESTÃO  01      

 

(ENEM/2017) Durante suas férias, oito amigos, dos 

quais dois são canhotos, decidem realizar um 

torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 

quatro duplas para a realização do torneio. 

Nenhuma dupla pode ser formada por dois 

jogadores canhotos. 

 

De quantas maneiras diferentes podem ser 

formadas essas quatro duplas? 

 

(A)    69. 

(B)    70. 

(C)    90. 

(D)   104. 

(E)   105. 

 

 
QUESTÃO  02      

 

(ENEM/2016) Uma pessoa comprou um aparelho 

sem fio para transmitir músicas a partir do seu 

computador para o rádio de seu quarto. Esse 

aparelho possui quatro chaves seletoras e cada uma 

pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das 

posições dessas chaves corresponde a uma 

frequência diferente de transmissão. 

 

A quantidade de frequências diferentes que esse 

aparelho pode transmitir é determinada por 

 

(A)    6. 

(B)    8. 

(C)    12. 

(D)    16. 

(E)    24. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  03      

 

(ENEM/2017)   O comitê organizador da Copa do 

Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta 

de uma figura plana e o slogan "Juntos num só 

ritmo", com mãos que se unem formando a taça 

Fifa. Considere que o comitê organizador 

resolvesse utilizar todas as cores da bandeira 

nacional (verde, amarelo, azul e branco) para 

colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas 

tenham cores diferentes. 

 

 
 

Disponível em: www.pt.fifa.com. Acesso em: 20 abr. 2020 (adaptado). 

 

De quantas maneiras diferentes o comitê 

organizador da Copa poderia pintar a logomarca 

com as cores citadas? 

 

(A)   15. 

(B)   30. 

(C)   108. 

(D)   360. 

(E)   972. 
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   QUESTÃO  04      

 

(ENEM/2017)  Uma empresa construirá sua página 

na internet e espera atrair um público de 

aproximadamente um milhão de clientes. Para 

acessar essa página, será necessária uma senha com 

formato a ser definido pela empresa. Existem cinco 

opções de formato oferecidas pelo programador, 

descritas no quadro, em que “L” e “D” 

representam, respectivamente, letra maiúscula e 

dígito. 
 

 
 

As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem 

como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se 

repetir em qualquer das opções. A empresa quer 

escolher uma opção de formato cujo número de 

senhas distintas possíveis seja superior ao número 

esperado de clientes, mas que esse número não seja 

superior ao dobro do número esperado de clientes. 

 

A opção que mais se adequa às condições da 

empresa é 
 

(A)    I. 

(B)    II. 

(C)    III. 

(D)    IV. 

(E)    V. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO  05      

 

(ENEM/2017) Como não são adeptos da prática de 

esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um 

torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram 

que cada jogador joga uma única vez com cada um 

dos outros jogadores. O campeão será aquele que 

conseguir o maior número de pontos. Observaram 

que o número de partidas jogadas depende do 

número de jogadores, como mostra o quadro: 
 

 
 

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas 

serão realizadas? 

 

(A)   64. 

(B)   56. 

(C)   49. 

(D)   36. 

(E)   28. 
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QUESTÃO  06      

 

(ENEM/2017) O Código de Endereçamento Postal 

(CEP) é um código numérico constituído por oito 

algarismos. Seu objetivo é orientar e acelerar o 

encaminhamento, o tratamento e a distribuição de 

objetos postados nos Correios. Ele está estruturado 

segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada 

um dos algarismos que o compõe codifica região, 

sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e 

identificadores de distribuição, conforme apresenta a 

ilustração. 

 

 
O Brasil encontra-se dividido em dez regiões 

postais para fins de codificação. Cada região foi 

dividida em dez sub-regiões. Cada uma dessas, por 

sua vez, foi dividida em dez setores. Cada setor, 

dividido em dez subsetores. Por fim, cada subsetor 

foi dividido em dez divisores de subsetor. Além 

disso, sabe-se que os três últimos algarismos após o 

hífen são denominados de sufixos e destinam-se à 

identificação individual de localidades, 

logradouros, códigos especiais e unidades dos 

Correios. 

 

A faixa de sufixos utilizada para codificação dos 

logradouros brasileiros inicia em 000 e termina em 

899. 
 
Disponível em: www.correios.com.br.  

Acesso em: 22 ago. 2014 (adaptado). 
 

Quantos CEPs podem ser formados para a 

codificação de logradouros no Brasil? 
 

(A)   5  0 + 9  102. 

(B)   105 + 9  102. 

(C)   2  9  107. 

(D)   9  102. 

(E)   9  107. 

 

 

QUESTÃO  07      

 

(ENEM/2017) Para estimular o raciocínio de sua 

filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à 

criança juntamente com três lápis de cores 

diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente 

os círculos, de modo que aqueles que estejam 

ligados por um segmento tenham cores diferentes. 

 
De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer 

o que o pai pediu? 

 

(A)   6. 

(B)   12. 

(C)   18. 

(D)   24. 

(E)   72. 
 

 

QUESTÃO  08      

 

(ENEM/2017) Computadores utilizam, por padrão, 

dados em formato binário, em que cada dígito, 

denominado de bit, pode assumir dois valores (0 ou 

1). Para representação de caracteres e outras 

informações, é necessário fazer uso de uma 

sequência de bits, o byte. No passado, um byte era 

composto de 6 bits em alguns computadores, mas 

atualmente tem-se a padronização que o byte é um 

octeto, ou seja, uma sequência de 8 bits. Esse 

padrão permite representar apenas 28 informações 

distintas. 

 

Se um novo padrão for proposto, de modo que um 

byte seja capaz de representar pelo menos 2 560 

informações distintas, o número de bits em um byte 

deve passar de 8 para 
 

(A)  10. 

(B)  12. 

(C)  13. 

(D)  18. 

(E)   20. 
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QUESTÃO  09      

 

(ENEM/2018) A bandeira de um estado é formada 

por cinco faixas, A, B, C, D e E, dispostas 

conforme a figura. 
 

 
 

Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores 

verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas 

adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. 

 

O cálculo do número de possibilidades distintas de 

se pintar essa bandeira, com a exigência acima, é 
 

(A)   1  2  1  1  2. 

(B)   3  2  1  1  2. 

(C)   3  2  1  1  3. 

(D)   3  2  1  2  2. 

(E)   3  2  2  2  2. 
 

 

QUESTÃO  10      

  

(ENEM/2017) Um procedimento padrão para 

aumentar a capacidade do número de senhas de 

banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. 

Essa prática, além de aumentar as possibilidades de 

senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se 

colocar dois novos caracteres na senha de um 

banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que 

esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema 

conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. 

 

Com essa prática, o número de senhas possíveis 

ficará multiplicado por 

 

(A)  100. 

(B)    90. 

(C)    80. 

(D)    25. 

(E)    20. 
 

 

 

 

 

GABARITO 

   

Questão 01 - C 

Questão 02 - D 

Questão 03 - E 

Questão 04 - E 

Questão 05 - E 

Questão 06 - E 

Questão 07 - C 

Questão 08 - B 

Questão 09 - B 

Questão 10 - A 

 

 

 

 

   

   

   

   

   


