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PFC – ESTUDO SOBRE RETA 2º SÉRIE – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. (Ufsc 2020)  Some os números associados às proposições corretas.  

01) Se os pontos A(2, 0),  B(0, 3)  e P(a, b)  são colineares, e se os pontos C(1, 3),  D(0,1)  e P  são 

também colineares, então 
a
1.

b
     

02) Se r  é a reta da figura a seguir, 
 

 
 
então sua equação geral pode ser escrita por 9x 5y 35 0.       

 
02. (Uece 2017)  Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as equações 

3x 2y 6 0    e 3x 4y 12 0    representam duas retas concorrentes. A medida da área da região 
limitada por essas retas e pelo eixo dos x  é 
 
Dados: u.a .   unidade de área  
a) 9 u.a.     
b) 10 u.a.     
c) 11 u.a.     
d) 12 u.a.     

 
03. (Uem-pas 2017)  Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonal no plano, considere três 

pontos: A(1, 3);  B(5, 3)  e C(3, 0).  Então, é correto afirmar que:  
01) A reta que passa pelos pontos A  e B  tem como equação x 3.     
02) A altura do triângulo ABC,  em relação ao vértice C,  mede 13.     

04) A reta que passa pelos pontos A  e C  tem coeficiente angular igual 
3
.
2

     

08) A área do triângulo ABC  é 6.     
16) O triângulo ABC  é equilátero.    
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04. (Unisinos 2017) A equação da reta que passa pelos pontos A  e B  da figura abaixo é dada por: 
 

 
a) 2y 7x 11      
b) 2x 7y 11       
c) 2x 7y 11      
d) 2x 3y 5       
e) 2x 3y 1      

 
05. (Upe-ssa 3 2017) Qual é a medida da área do quadrilátero limitado pelas retas (r) y 4;  

(s) 3x y 2 0;    (t) y 1  e (u) 3x 2y 20 0?     
a) 7,5     
b) 9,0     
c) 10,5     
d) 11     
e) 12     

 
06. (Pucsp 2017) A figura mostra um triângulo retângulo ABC,  de hipotenusa AC,  com A(2, 7), B(7, 2)  e 

C(k, k 5).  

 
 

Sabendo que a área do triângulo ABC  é 215 cm ,  o valor da abscissa do ponto C  é  
a) 8.     
b) 9.     
c) 10.     
d) 11.     
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07. (Fgv 2017) Os pares (x, y)  dados abaixo pertencem a uma reta (r)  do plano cartesiano: 
 

x  4  2  0  2  4  
y  24  14  4  6  16  

 
Podemos afirmar que  
a) a reta (r)  intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa 4.     
b) o coeficiente angular da reta (r)  é 5.     
c) a reta (r)  determina com os eixos cartesianos um triângulo de área 1,6.     

d) y  será positivo se, e somente se, 
4

x .
5


     

e) A reta (r)  intercepta o eixo das ordenadas no ponto de abscissa 
4
.
5

    

 
08. (Unisc 2017) Os pontos (0, 1),  (1, 2)  e (3, k)  do plano são colineares. O valor de k  é igual a  

a) 0     
b) 2     
c) 2     
d) 8     
e) 8     

 
09. (Pucrj 2016) Considere o quadrado ABCD  como na figura. Assuma que A (6,13)  e C (12, 5).  
 

 
 

a) Determine a equação da reta r  que passa pelo ponto M  (ponto médio de AC)  e pelo ponto 
P (1,1),  justificando sua resposta. 

b) Determine a medida do lado do quadrado ABCD,  justificando sua resposta. 
c) Aumentando em 50  por cento o comprimento dos lados do quadrado ABCD,  em que porcentagem 

a área da nova figura será aumentada em relação à área do quadrado original? Justifique sua 
resposta.  

 
10. (Imed 2016) Dadas as equações das retas (r) : x 2y 10 0    e (s) : 3x 2y 6 0    representadas no 

mesmo sistema de coordenadas cartesianas, pode-se afirmar que a abscissa do ponto de intersecção 
entre as retas r  e s  é:  
a) 3.     
b) 2.     
c) 2.     
d) 4.     
e) 6.     
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11. (Enem 2012) O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma 
brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos; um dos 
personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é 
adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi 
escondido. 
 

Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas 
devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma 
vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada.  
 

O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    

 
12. (Enem 2013) Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de seis dígitos, 

formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta-corrente pela internet. 
Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco 
recadastrar seus usuários, solicitando, para cada um deles, a criação de uma nova senha com seis 
dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo 
sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era 
proibido o uso de outros tipos de caracteres. 
Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, 
que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. 
 

O coeficiente de melhora da alteração recomendada é  

a) 
6

6

62

10
    

b) 
62!

10!
    

c) 
62! 4!

10!56!
    

d) 62! 10!     

e) 6 662 10     
 
13. (Enem 2004) No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por 

garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer 
peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as 
cores da paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme a figura. 

 

 
 

O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a 
palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da 
palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a 
paisagem é  
a) 6.    b) 7.    c) 8.    d) 9.    e) 10. 
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14. (Enem 2005) A escrita Braile para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um 
conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação 
aos demais. 
Por exemplo, a letra A  é representada por 

 

 
 
O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braile é  
a) 12.     
b) 31.     
c) 36.     
d) 63.     
e) 720.     

 
15. (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. 

 
 
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     

 
16. (Enem PPL 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.  
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17. (G1 - ifpe 2012) Por questão de segurança os bancos instalaram ao lado da maçaneta da porta, que 
dá acesso à área por trás dos caixas, um teclado como o da figura abaixo. 

 

 
 

Para entrar nessa área, cada funcionário tem a sua própria senha. Suponha que esta senha seja 
composta por quatro dígitos distintos. Quantas senhas poderão ser criadas se forem usados apenas 
os números primos que aparecem no teclado?  
a) 6    
b) 24    
c) 80    
d) 120    
e) 720    

 
18. (Uerj 2013) Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas 

de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. 
 

 
 

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. Observe, em um conjunto de cinco 
cartas, um exemplo de quadra: 

 
 

O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho que contêm uma quadra é igual 
a:  
a) 624      b) 676      c) 715      d) 720    

 
19. (Pucrs 2010) Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de três notas 

musicais sem repeti-las, um músico pode utilizar as sete notas que existem na escala musical. O 
número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é:  
a) 3    b) 21    c) 35    d) 210    e) 5040 

 
20. (Ueg 2015) Numa lanchonete o lanche é composto por três partes: pão, molho e recheio. Se essa 

lanchonete oferece aos seus clientes duas opções de pão, três de molho e quatro de recheio, a 
quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer é de   
a) 9    b) 12    c) 18    d) 24 


