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Lista 04 

 
01. (Epcar (Afa) 2019)  No ano de 2017, 22 alunos da EPCAR foram premiados na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 
 

Desses alunos, 14  ganharam medalhas, sendo 3  alunos do 3º esquadrão, 9  do 2º esquadrão e 2  do 
1º esquadrão. Os demais receberam menção honrosa, sendo 2  alunos do 3º esquadrão, 4  do 2º 
esquadrão e 2  do 1º esquadrão.  
 

Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia para ser publicada pela Nascentv em 
uma rede social. 
 

Admitindo-se que, na fotografia, os alunos que receberam menção honrosa ficaram agachados, 
sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles, à frente de uma fila na qual se 
posicionaram os alunos medalhistas, de modo que, nesta fila: 
 

– as duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do 2º esquadrão que receberam 
medalha; 
– os alunos do 1º esquadrão, que receberam medalha, ficaram um ao lado do outro; e 
– os alunos do 3º esquadrão, que receberam medalha, ficaram, também, um ao lado do outro. 
 
Marque a alternativa que contém o número de fotografias distintas possíveis que poderiam ter sido 
feitas.  
a) (72) 9!       b) (144) 9!       c) (288) 9!       d) (864) 9!     

 
02. (Uece 2019)  Quantos são os números inteiros positivos com três dígitos distintos nos quais o 

algarismo 5  aparece?  
a) 136.        b) 200.        c) 176.        d) 194.     

 
03. (G1 - ifpe 2019)   
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Ajude a Paty Pimentinha a resolver o problema para a educação dela “desencalhar” e marque a única 
alternativa que seja a resposta para o problema lido pela personagem.   
a) 15  formas.     
b) 12  formas.     
c) 60  formas.     
d) 18  formas.     
e) 20  formas.    

 
04. (Uece 2019)  Listando-se, em ordem crescente, todos os números de cinco dígitos distintos formados 

com os algarismos 1, 3, 5, 6  e 7,  pode-se afirmar corretamente que, nesta lista, a quantidade de 
números menores do que 61573  é  
a) 74.     
b) 76.     
c) 75.     
d) 77.     

 
05. (Epcar (Afa) 2019)  Considere no plano cartesiano os pontos (2, 0)A  e (6, 4)B  que são simétricos em 

relação à reta .r  
 

Se essa reta r  determina na circunferência 2 2 12 4 32 0    x y x y  uma corda que mede n  unidades 
de comprimento, então n  pertence ao intervalo  
a) [4, 5[     
b) [3, 4[     
c) [2, 3[     
d) [1, 2[     

 
06. (Famema 2017)  Uma pessoa dispõe de 5  blocos de papel colorido nas cores azul, amarelo, verde, 

branco e rosa, sendo cada um deles de uma única cor, e irá utilizar 3  folhas para anotações. O número 
total de maneiras possíveis de essa pessoa escolher essas 3  folhas, sendo pelo menos 2  delas de uma 
mesma cor, é  
a) 22.     
b) 12.     
c) 15.     
d) 18.     
e) 25.     

 
07. (Uemg 2017)  No gráfico, representado a seguir, uma das retas esboçadas tem inclinação igual a 3  

e a outra reta, inclinação igual a 1 .
2

 Sabendo-se disso, a área (em unidade de área) da região 

hachurada é 

 
 

a) 6 . .u a        b) 21
. .

5
u a        c) 29

. .
7
u a        d) 33

. .
7
u a     
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08. (G1 - cftmg 2017)  Sejam as funções reais p(x) 3x 4,   (x) 4,
2

  
x

q  (x) 3x 10 r  e (x) 1.s  

Considerando todas as interseções entre essas retas, o único quadrilátero que pode ser desenhado, 
utilizando quatro dessas interseções como vértices, é um  
a) losango.    
b) trapézio.    
c) quadrado.    
d) retângulo.    

 
09. (Upe-ssa 3 2017)  No plano cartesiano, a reta :s  4 3 12 0  x y  intersecta o eixo das abscissas no 

ponto A  e o eixo das ordenadas no ponto .B  Nessas condições, qual é a distância entre os pontos A  
e ?B   
a) 5     
b) 5     
c) 2 2     
d) 2     
e) 2     

 
10. (Upe-ssa 2 2016)  Um palíndromo ou capicua é um número, que se lê da mesma maneira nos dois 

sentidos, ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário, como 333,  1661  e 28482.  
 
Assinale a alternativa correspondente à quantidade de palíndromos que são números pares de cinco 
algarismos do nosso sistema de numeração.  
a) 300     
b) 400     
c) 500     
d) 600     
e) 800     

 
11. (Uece 2016)  No sistema de numeração decimal, quantos números de três dígitos distintos podemos 

formar, de modo que a soma dos dígitos de cada um destes números seja um número ímpar?  
a) 420.     
b) 380.     
c) 360.     
d) 320.     

 
12. (Eear 2016)  Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5  e 6.  A partir deles, podem ser criados _____ números 

pares de quatro algarismos distintos.  
a) 60     
b) 120     
c) 180     
d) 360     

 
13. (Eear 2016)  Dada a reta : 2 3 5 0  r x y  e o ponto (5, 6),P  a distância de P  à reta r  é  

a) 91     
b) 30 13     

c) 3 91
91

    

d) 3 13
13
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14. (Upe-ssa 3 2016)  Qual é a medida da área do triângulo destacado na figura abaixo? 
 

 
a) 1

2
    

b) 1

3
    

c) 3

4
    

d) 4

5
    

e) 5

4
    

 
15. (Pucrs 2016)  O polígono ,ABCD  na figura abaixo, indica o trajeto de uma maratona realizada em uma 

cidade, sendo que as coordenadas estão representadas no sistema de eixos cartesianos abaixo. A reta 
que passa pelos pontos A  e ,C  vértices desse polígono, possui coeficiente linear igual a 

 

 
a) 0     

b) 2

3
    

c) 3

4
    

d) 4

5
    

e) 1     
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16. (Ueg 2015)  Érika resolve passear com a cachorrinha Kika e, antes de sair do apartamento, escolhe 
colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7  roupas e 3  coleiras, todas distintas, 
de quantas maneiras Érika pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com a Kika? 
a) 10     
b) 21     
c) 35     
d) 42     

 
17. (Fatec 2015)  Dispondo de cinco cores distintas, uma pessoa pretende pintar as letras da palavra 

 de acordo com os seguintes critérios: 
 
– na palavra, letras que são equidistantes da letra T terão a mesma cor; 
– letras adjacentes serão pintadas de cores distintas, e 
– cada letra será pintada com uma única cor. 
 
O número de modos distintos de se realizar essa pintura é  
a) 120.     
b) 90.     
c) 80.     
d) 50.     
e) 40.     

 

18. (Pucrj 2015)  Sejam r  e s  as retas de equações 2 y x  e 5
,

2 2
  

x
y  respectivamente, representadas 

no gráfico abaixo. Seja A  o ponto de interseção das retas r  e .s  Sejam B  e C  os pontos de interseção 
de r  e s  com o eixo horizontal, respectivamente. 

 

 
 

A área do triângulo ABC  vale:  
a) 1,0        b) 1,5       c) 3,0       d) 4,5       e) 6,0     

 
19. (Uece 2014)  Se X e Y são conjuntos que possuem 6 e 12 elementos respectivamente, então o número 

de funções injetivas : f X Y  que podem ser construídas é   
a) 665.280.   b) 685.820.   c) 656.820.   d) 658.280. 

 
20. (G1 - ifpe 2014)  Para ir da cidade A  para a cidade ,D  Álvaro obrigatoriamente passa pelas cidades 

B  e ,C  nessa ordem. Sabendo que existem cinco estradas diferentes de A  para ,B  quatro estradas 
diferentes de B  para C  e três estradas diferentes de C  para ,D  quantos trajetos diferentes existem 
de A  para ?D   
a) 12     
b) 15     
c) 30     
d) 60     
e) 120     

 


