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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2020) Três amigos, André, Bernardo e 

Carlos, moram em um condomínio fechado de uma 

cidade. O quadriculado representa a localização das 

ruas paralelas e perpendiculares, delimitando 

quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em 

que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de 

André, Bernardo e Carlos, respectivamente.  
 

 
 

André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de 

Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo 

ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre 

deslocamentos para a direita ( → ) ou para cima ( ↑ 

), segundo o esquema da figura. 

 

O número de diferentes caminhos que André poderá 

utilizar para realizar o deslocamento nas condições 

propostas é 

 

(A)  4 

(B)  14 

(C)  17 

(D)  35 

(E)  48 

 

 

QUESTÃO 02  

 

(ENEM/2020) Eduardo deseja criar um e-mail 

utilizando um anagrama exclusivamente com as sete 

letras que compõem o seu nome, antes do símbolo 

@ O e-mail terá a forma *******@site.com.br e 

será de tal modo que as três letras “edu” apareçam 

sempre juntas e exatamente nessa ordem. 

 

Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi 

criado por outro usuário e que qualquer outro 

agrupamento das letras do seu nome forma um e-

mail que ainda não foi cadastrado. 

 

De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail 

desejado?  

 

(A)  59 

(B)  60 

(C)  118 

(D) 119  

(E)  120 

 

 

QUESTÃO 03  

 

(ENEM/2020) Nos livros Harry Potter, um 

anagrama do nome do personagem “TOM 

MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD 

VOLDEMORT”.  

 

Suponha que Harry quisesse formar todos os 

anagramas da frase “I AM POTTER”, de tal forma 

que as vogais e consoantes aparecessem sempre 

intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre 

as letras.  

 

Nessas condições, o número de anagramas formados 

é dado por 
    

(A)  9!.  

(B)  4! 5!. 

(C)  2 x 4! 5!. 

(D)  9!/2. 

(E)  4! 5!/2. 
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QUESTÃO 04  

 

(ENEM/2019) 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 05  

 

(ENEM/2019) Após o Fórum Nacional Contra a 

Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em 

campanha veiculada contra a falsificação, as 

agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco 

principais produtos de autopeças falsificados são: 

rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, 

catalisador e amortecedor.  
 

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br. Acesso em: 25 ago. 2014 
(adaptado).  

 

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram 

cadastradas utilizando-se a codificação:  

 

1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 

4: catalisador e 5: amortecedor. 

 

Ao final obteve-se a sequência: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 

5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ... que 

apresenta um padrão de formação que consiste na 

repetição de um bloco de números. Essa sequência 

descreve a ordem em que os produtos apreendidos 

foram cadastrados.  
 

O 2 015º item cadastrado foi um(a) 
 

(A) rolamento. 

(B)  catalisador. 

(C)  amortecedor. 

(D)  pastilha de freio. 

(E)  caixa de direção. 
 

 

QUESTÃO 06   

 

(ENEM/2014) 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 

 

 

QUESTÃO 07  

 

(ENEM/2015) 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 x 2 x 1 x 1 x 2. 

(B)  3 x 2 x 1 x 1 x 2. 

(C)  3 x 2 x 1 x 1 x 3. 

(D)  3 x 2 x 1 x 2 x 2. 

(E)  3 x 2 x 2 x 2 x 2. 
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QUESTÃO 08  

 

(ENEM/2016) 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 

 

 
 

QUESTÃO 09   

 

(ENEM/2017) Desde 1999 houve uma significativa 

mudança nas placas dos carros particulares em todo 

o Brasil. As placas, que antes eram formadas apenas 

por seis caracteres alfanuméricos, foram acrescidas 

de uma letra, passando a ser formadas por sete 

caracteres, sendo que os três primeiros caracteres 

devem ser letras (dentre as 26 letras do alfabeto) e os 

quatro últimos devem ser algarismos (de 0 a 9). Essa 

mudança possibilitou a criação de um cadastro 

nacional unificado de todos os veículos licenciados 

e ainda aumentou significativamente a quantidade de 

combinações possíveis de placas. Não são utilizadas 

placas em que todos os algarismos sejam iguais a 

zero.  
 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 14jan. 2012 (adaptado).  

 

Nessas condições, a quantidade de placas que podem 

ser utilizadas é igual a  

 

(A)  263 + 94. 

(B)  263 x 94. 

(C)  263(104 - 1). 

(D)  (263 + 104) – 1. 

(E)  (263 x 104) – 1. 
 

 

QUESTÃO 10  

 

(ENEM/2017) As empresas que possuem Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC), em geral, informam 

ao cliente que utiliza o serviço um número de 

protocolo de atendimento. Esse número resguarda o 

cliente para eventuais reclamações e é gerado, 

consecutivamente, de acordo com os atendimentos 

executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, 

uma empresa registrou como último número de 

protocolo do SAC o 390 978 467. Do início do mês 

de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, 

foram abertos 22 580 novos números de protocolos.  

 

O algarismo que aparece na posição da dezena de 

milhar do último número de protocolo de 

atendimento registrado em 2012 pela empresa é 

 

(A)  0   

(B)  2 

(C)  4 

(D)  6 

(E)  8 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – C 

Questão 02 – D 

Questão 03 – E 

Questão 04 – D 

Questão 05 – E 

Questão 06 – A 

Questão 07 – B 

Questão 08 – B 

Questão 09 – C 

Questão 10 – A 

 

 

 

 

 


