
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Daniele 
 

01. (G1 - epcar (Cpcar) 2020)  Para dinamizar suas aulas no 8º ano a professora Luíza organizou um jogo 
distribuindo duas fichas contendo operações com os números reais. 
Dois alunos participaram da 1ª rodada do jogo: Lucas e Mateus. 
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Ao jogarem, esses alunos receberam as seguintes fichas: 
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Aluno Ficha 2 
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Depois de resolverem as operações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em 
cada ficha a somente um dos conjuntos abaixo. 

 

 
 
Os resultados obtidos por Lucas e Mateus foram os seguintes: 

 
- Lucas afirmou que A T  e B W.  

- Mateus afirmou que C X  e D T.  

 
Se Lucas e Mateus acertaram as operações nas suas duas fichas, então  

a) Lucas e Mateus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos.    
b) Mateus acertou as duas correspondências e Lucas errou a correspondência de um dos números A  ou B.     

c) Lucas e Mateus erraram uma das correspondências, cada.    
d) Lucas acertou as duas correspondências e Mateus errou a correspondência de um dos números C  ou D.     

  
02. (G1 - cp2 2020)  Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as 

redes sociais preferidas por 180  estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante 

deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 
1

4
 desses estudantes preferia utilizar o 

Facebook, 
1

3
 o Instagram, e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter.  
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A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é:  

a) 
2

7
      b) 

5

7
      c) 

5

12
      d) 

7

12
    

  
03. (Ueg 2019)  Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 

970  pessoas. Dessas, 525  afirmaram consumir o produto A,  250  o produto B  e 319  não consomem 

nenhum desses produtos. O número de pessoas que consomem os dois produtos é  
a) 124     

b) 250     

c) 525     

d) 527     

e) 775     

  
04. (G1 - ifce 2019)  No primeiro bimestre de 2019, uma escola verificou que 24  alunos ficaram com notas 

abaixo do esperado em Matemática, 18  em Português e 15  em Ciências. Desses alunos, 15  ficaram com 

rendimento insatisfatório em Matemática e Português, 9  em Matemática e Ciências, e 9  em Ciências e 

Português. Apenas 6 ficaram com nota baixa nas três matérias citadas. 
É correto afirmar-se que a quantidade de alunos que ficaram com nota baixa em Matemática, mas não em 
Português ou Ciências, é  
a) 21.    

b) 18.     

c) 15.     

d) 9.     

e) 6.     

  
05. (Uece 2019)  Seja U  o conjunto de todos os números inteiros positivos menores do que 200.  Se 

2
X {n U tal que n é múltiplo de 2},   

3
X {n U tal que n é múltiplo de 3}   e 

5
X {n U tal que n é múltiplo de 5},   

 

então, o número de elementos de 
2 3 5

X X X   é  

a) 140.     

b) 135.     

c) 150.     

d) 145.     

  
06. (Uepg-pss 1 2019)  As marcas de celulares mais vendidas em um quiosque, em um certo mês, foram S, N  

e A.  Os vendedores constataram que a venda se deu de acordo com a tabela abaixo. 

 

Marcas 
vendidas 

Número de 
compradores 

S  35  

N  40  

A  40  

S  e N  15  

S  e A  12  

N  e A  10  

S, N  e A  5  

Outras marcas 35  

 
A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.   
01) 115  compradores levaram apenas uma das marcas de celular.     

02) 83  compradores não levaram a marca S.      

04) 23  compradores não levaram a marca S  e nem a N.      

08) 22  compradores levaram apenas duas das marcas de celular.    
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07. (Ufpr 2019)  Em uma pesquisa de opinião, eleitores foram perguntados se recordavam em quais candidatos 

a deputado (federal e estadual) haviam votado nas últimas eleições. Num grupo de 2018 eleitores 
entrevistados, constatou-se que: 
 
1. 1492  eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal haviam votado;  

2. 1278  eleitores recordavam para qual candidato a deputado estadual haviam votado;  

3. 347  eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado.  

 
a) Quantos desses eleitores entrevistados se recordavam de pelo menos um candidato (deputado 

estadual ou deputado federal) em que haviam votado? 
b) Quantos eleitores recordavam os dois candidatos (deputado federal e estadual) em que haviam 

votado? E quantos recordavam apenas o candidato a deputado federal e apenas o candidato a 
deputado estadual em que haviam votado?  
Coloque os resultados obtidos na tabela abaixo. 

 

Recordaram os votos Eleitores 

Para ambos os cargos 
(deputado federal e 
estadual)  

 

Apenas para deputado 
estadual  

 

Apenas para deputado 
federal  

 

  
08. (Udesc 2019)  Foi solicitado que um grupo de 64  pessoas escolhesse um número natural maior do que 3.  

Após análise das escolhas, constatou-se que: 12  pessoas escolheram um número primo, 30  um número 

par, 14  um múltiplo de 3,  e 6  um múltiplo de 6.  
 

O número de pessoas que escolheu um número ímpar, não múltiplo de 3,  foi igual a:  

a) 14     

b) 26     

c) 12     

d) 20     

e) 34     

  

09. (G1 - ifpe 2019)  Numa turma do segundo período do Curso Técnico Subsequente em Cozinha do IFPE 
campus Cabo de Santo Agostinho, 60%  dos alunos foram aprovados na disciplina de Cozinha 

Pernambucana; 30%  dos alunos foram aprovados na disciplina de Habilidades e Técnicas Culinárias II; e 

30%  não foram aprovados em nenhuma dessas duas disciplinas. Sabendo que nessa turma existem 40 

alunos, quantos alunos foram aprovados apenas na disciplina de Cozinha Pernambucana?  
a) 16     

b) 24     

c) 8     

d)  4     

e) 12     

  
10. (G1 - ifpe 2019)  Em uma pesquisa de opinião acerca dos processos de geração de energia e seus impactos 

na natureza, foi constatado que:  
 

- 40  entrevistados aprovam o uso da energia nuclear;  

- 180  entrevistados aprovam o uso da energia eólica;  

- 150  entrevistados aprovam o uso da energia solar;  

- 15  entrevistados aprovam a utilização das energias eólica e nuclear;  

- 10  entrevistados aprovam a utilização das energias nuclear e solar;  

- 50  entrevistados aprovam a utilização das energias eólica e solar;  

- 5  entrevistados aprovam a utilização das energias nuclear, eólica e solar;  

- 30  entrevistados não aprovam o uso de nenhum desses três mecanismos de geração de energia.  
 

Determine o total de pessoas entrevistadas.  
a) 280     

b) 370     

c) 480     

d) 220     

e) 330     
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11. (Enem PPL 2019)  O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar, com uma bola, uma série de pinos 
alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são 

garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. 
 

 
 

O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são 
derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na 
contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55  pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou 

tinha o rótulo 6,8. 

A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a  
a) 2.       b) 3.       c) 4.       d) 5.      e) 6.     

  

12. (Ufsc 2018)  Preocupado com a saúde de seus funcionários, o dono de uma empresa realizou uma pesquisa 
sobre os hábitos alimentares de seus empregados. Ele constatou que todos se alimentam ao menos uma 
vez ao dia e que, devido à rotina familiar e de trabalho, os únicos momentos de alimentação são: café da 
manhã, almoço e jantar. Os funcionários deveriam responder quando se alimentavam com algum tipo de 
proteína de origem animal. A pesquisa revelou que: 
 
- 12  ingerem algum tipo de proteína animal apenas no café da manhã; 

- 17  ingerem algum tipo de proteína animal apenas no jantar; 

- 147  ingerem algum tipo de proteína animal no almoço; 

- 97  ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã e no almoço; 

- 94  ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã e no jantar; 

- 87  ingerem algum tipo de proteína animal no almoço e no jantar; e 

- 66  ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã, no almoço e no jantar. 

 
Se o total de funcionários da empresa for 260,  determine o número de funcionários que não se alimentam 

com proteína animal em nenhuma das refeições.  
  
13. (Uefs 2018)  Em uma empresa com 33  funcionários, 22  são fluentes em italiano, 14  são fluentes em 

alemão e 27  são fluentes em francês. Sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma 

dessas línguas e que, no total, 18  desses funcionários são fluentes em exatamente duas dessas línguas. O 

número de funcionários nessa empresa que são fluentes nessas três línguas é  
a) 2.       b) 3.       c) 4.       d) 5.      e)  6.     

  
14. (Enem 2018)  Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo (T),  e continuando com 

primeiro, segundo, terceiro, …, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, 
seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de 
onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez, desceu mais treze, subiu 
nove, desceu quatro e parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido 
pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. 

De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o  
a) 16º      b) 22º       c) 23º       d) 25º       e) 32º    

 

15. (G1 - cmrj 2018)  O valor da expressão 

37
(0,243243243... 1,8) 0,656565... 6,6

3
11

(1,353535... 0,383838...)
8

   

 

 é  

a) 4,666666...     

b) 4,252525...     

c) 4,333333...     

d) 4,25     

e) 4,5     


