
 

 

 

QUESTÃO 01. (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: 
 

Quantidade de 
jogadores 

2  3  4  5  6  7  

Número de 
partidas 

1 3  6  10  15  21 

 

Se a quantidade de jogadores for 8,  quantas partidas 

serão realizadas?  
 
a) 64     

b) 56     

c) 49     

d) 36     

e) 28     

   
QUESTÃO 02. (Enem 2016)  O tênis é um esporte 
em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, 
entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou 
destro. 
Um clube tem um grupo de 10  tenistas, sendo que 

4  são canhotos e 6  são destros. O técnico do clube 

deseja realizar uma partida de exibição entre dois 
desses jogadores, porém, não poderão ser ambos 
canhotos. 
 
Qual o número de possibilidades de escolha dos 
tenistas para a partida de exibição? 
  

a) 
10! 4!

2! 8! 2! 2!


 
    

b) 
10! 4!

8! 2!
     

c) 
10!

2
2! 8!




    

d) 
6!

4 4
4!

      

e) 
6!

6 4
4!

      

   
QUESTÃO 03. (Enem 2016)  Para cadastrar-se em 
um site, uma pessoa precisa escolher uma senha 

composta por quatro caracteres, sendo dois 
algarismos e duas letras (maiúsculas ou 
minúsculas). As letras e os algarismos podem estar 
em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o 
alfabeto é composto por vinte e seis letras e que uma 
letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. 
 
Disponível em: www.infowester.com. Acesso em: 14 
dez. 2012. 
 
O número total de senhas possíveis para o 
cadastramento nesse site é dado por  
 

a) 2 210 26     

b) 2 210 52     

c) 2 2 4!
10 52

2!
      

d) 2 2 4!
10 26

2! 2!
 


    

e) 2 2 4!
10 52

2! 2!
 


    

   
QUESTÃO 04. (Enem 2015)  Numa cidade, cinco 
escolas de samba (I, II, III, IV e V) participaram do 
desfile de Carnaval. Quatro quesitos são julgados, 
cada um por dois jurados, que podem atribuir 
somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9  ou 10.  A 

campeã será a escola que obtiver mais pontuação na 
soma de todas as notas emitidas. Em caso de 
empate, a campeã será a que alcançar a maior soma 
das notas atribuídas pelos jurados no quesito Enredo 
e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile 
desse ano no momento em que faltava somente a 
divulgação das notas do jurado B no quesito Bateria. 
 

Quesitos 

1. 
Fantas

ia e 
Alegori

a 

2. 
Evolução 
e Conjunto 

3. Enredo 
e 
Harmonia 

4. 
Bateria 

Total 

Jurado A B A B A B A B 

Escola I 6  7  8  8  9  9  8   55  

Escola II 9  8  10  9  10  10  10   66  

Escola 
III 

8  8  7  8  6  7  6   50  

Escola 
IV 

9  10  10  10  9  10  10   68  

Escola V 8  7  9  8  6  8  8   54  
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Quantas configurações distintas das notas a serem 
atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria tornariam 
campeã a Escola II?  
 
a) 21    
b) 90     

c) 750     

d) 1.250     

e) 3.125     

   
QUESTÃO 05. (Enem 2014)  Um cliente de uma 
videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por 
vez. Quando os devolve, sempre pega outros dois 
filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a 
videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 
8  filmes de ação, 5  de comédia e 3  de drama e, por 

isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos 
esses 16  lançamentos. Inicialmente alugará, em 

cada vez, um filme de ação e um de comédia. 
Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, 
o cliente alugará um filme de ação e um de drama, 
até que todos os lançamentos sejam vistos e sem 
que nenhum filme seja repetido. 
 
De quantas formas distintas a estratégia desse 
cliente poderá ser posta em prática?  
 

a) 220 8! (3!)      

b) 8! 5! 3!      

c) 
8

8! 5! 3!

2

 
    

d) 
2

8! 5! 3!

2

 
    

e) 
8

16!

2
    

   
QUESTÃO 06. (Enem 2013)  Considere o seguinte 
jogo de apostas: 
 
Numa cartela com 60 números disponíveis, um 
apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os 
números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O 
apostador será premiado caso os 6 números 
sorteados estejam entre os números escolhidos por 
ele numa mesma cartela. 
O quadro apresenta o preço de cada cartela, de 
acordo com a quantidade de números escolhidos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quantidade de números 
escolhidos em uma 

cartela 

Preço da cartela 
(R$) 

6 2,00 

7 12,00 

8 40,00 

9 125,00 

10 250,00 

 
Cinco apostadores, cada um com R$500,00 para 
apostar, fizeram as seguintes opções: 
- Arthur: 250 cartelas com 6 números escolhidos; 
- Bruno: 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 
cartelas com 6 números escolhidos; 
- Caio: 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 
cartelas com 6 números escolhidos; 
- Douglas: 4 cartelas com 9 números escolhidos; 
- Eduardo: 2 cartelas com 10 números escolhidos. 
 
Os dois apostadores com maiores probabilidades de 
serem premiados são  
 
a) Caio e Eduardo.    
b) Arthur e Eduardo.    
c) Bruno e Caio.    
d) Arthur e Bruno.    
e) Douglas e Eduardo.    
   
QUESTÃO 07. (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  
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a) 
6

6

62

10
    

b) 
62!

10!
    

c) 
62! 4!

10! 56!
    

d) 62! 10!     

e) 6 662 10     

   
 
QUESTÃO 08.  (Enem 2013)  Um artesão de joias 
tem a sua disposição pedras brasileiras de três 
cores: vermelhas, azuis e verdes. 
Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga 
metálica, a partir de um molde no formato de um 
losango não quadrado com pedras nos seus vértices, 
de modo que dois vértices consecutivos tenham 
sempre pedras de cores diferentes. 
A figura ilustra uma joia, produzida por esse artesão, 
cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições 
ocupadas pelas pedras. 
 

 
 
Com base nas informações fornecidas, quantas joias 
diferentes, nesse formato, o artesão poderá obter?  
 
a) 6    
b) 12    
c) 18    
d) 24    
e) 36    
   
QUESTÃO 09. (Enem 2012)  O designer português 
Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que 
permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. 
O sistema consiste na utilização de símbolos que 
identificam as cores primárias (azul, amarelo e 
vermelho). Além disso, a justaposição de dois 
desses símbolos permite identificar cores 
secundárias (como o verde, que é o amarelo  

 
combinado com o azul). O preto e o branco são 
identificados por pequenos quadrados: o que 
simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza 
o branco é vazio. Os símbolos que representam preto 
e branco também podem ser associados aos 
símbolos que identificam cores, significando se estas 
são claras ou escuras. 
 
Folha de Sao Paulo. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. 

Acesso em: 18 fev. 2012. (adaptado) 

 
De acordo com o texto, quantas cores podem ser 
representadas pelo sistema proposto?  
 
a) 14    
b) 18    
c) 20    
d) 21    
e) 23    
   
QUESTÃO 10. (Enem 2011)  O setor de recursos 
humanos de uma empresa vai realizar uma 
entrevista com 120 candidatos a uma vaga de 
contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada 
candidato um número, colocar a lista de números em 
ordem numérica crescente e usá-la para convocar os 
interessados. Acontece que, por um defeito do 
computador, foram gerados números com 5 
algarismos distintos e, em nenhum deles, 
apareceram dígitos pares.  
Em razão disso, a ordem de chamada do candidato 
que tiver recebido o número 75.913 é  
 
a) 24.    
b) 31.    
c) 32.    
d) 88.    
e) 89.    
   
QUESTÃO 11. (Enem 2010)  João mora na cidade A 
e precisa visitar cinco clientes, localizados em 
cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível 
pode ser representado por uma sequência de 7 
letras. Por exemplo, o trajeto ABCDEFA, informa que 
ele saíra da cidade A, visitando as cidades B, C, D, 
E e F nesta ordem, voltando para a cidade A. Além 
disso, o número indicado entre as letras informa o 
custo do deslocamento entre as cidades. A figura 
mostra o custo de deslocamento entre cada uma das 
cidades. 
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Como João quer economizar, ele precisa determinar 
qual o trajeto de menor custo para visitar os cinco 
clientes. 
Examinando a figura, percebe que precisa 
considerar somente parte das sequências, pois os 
trajetos ABCDEFA e AFEDCBA têm o mesmo custo. 
Ele gasta 1 min30s para examinar uma sequência e 
descartar sua simétrica, conforme apresentado. 
 
O tempo mínimo necessário para João verificar todas 
as sequências possíveis no problema é de  
 
a) 60 min.     
b) 90 min.     
c) 120 min.    
d) 180 min.     
e) 360 min.    
   
QUESTÃO 12. (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.   

 
 
QUESTÃO 13. (Enem 2002)  O código de barras, 
contido na maior parte dos produtos industrializados, 
consiste num conjunto de várias barras que podem 
estar preenchidas com cor escura ou não. Quando 
um leitor óptico passa sobre essas barras, a leitura 
de uma barra clara é convertida no número 0 e a de 
uma barra escura, no número 1. Observe a seguir um 
exemplo simplificado de um código em um sistema 
de código com 20 barras. 
 

 
 
Se o leitor óptico for passado da esquerda para a 
direita irá ler: 01011010111010110001 

 

Se o leitor óptico for passado da direita para a 
esquerda irá ler: 10001101011101011010 

 

No sistema de código de barras, para se organizar o 
processo de leitura óptica de cada código, deve-se 
levar em consideração que alguns códigos podem ter 
leitura da esquerda para a direita igual à da direita 
para a esquerda, como o código 
00000000111100000000, no sistema descrito acima. 

Em um sistema de códigos que utilize apenas cinco 
barras, a quantidade de códigos com leitura da 
esquerda para a direita igual à da direita para a 
esquerda, desconsiderando-se todas as barras 
claras ou todas as escuras, é  

 

a) 14.    
b) 12.    
c) 8.    
d) 6.    
e) 4.    
   
QUESTÃO 14. (Enem 2015)  Em uma central de 
atendimento, cem pessoas receberam senhas 

numeradas de 1 até 100.  Uma das senhas é 

sorteada ao acaso. 
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Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um 

número de 1 a 20?   

 

a) 
1

100
    

b) 
19

100
    

c) 
20

100
    

d) 
21

100
    

e) 
80

100
    

   
QUESTÃO 15. (Enem 2014)  Para analisar o 
desempenho de um método diagnóstico, realizam-se 
estudos em populações contendo pacientes sadios e 
doentes. Quatro situações distintas podem acontecer 
nesse contexto de teste: 
 
1. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é 
POSITIVO. 
2. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é 
NEGATIVO. 
3. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do 
teste é POSITIVO. 
4. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do 
teste é NEGATIVO. 
 
Um índice de desempenho para avaliação de um 
teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a 
probabilidade de o resultado do teste ser POSITIVO 
se o paciente estiver com a doença. 
O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a 
doença A, aplicado em uma amostra composta por 
duzentos indivíduos. 
 

Resultado do 
Teste 

Doença A 

Presente Ausente 

Positivo 95 15 

Negativo 5 85 

 
BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia: 
abordagem prática. São Paulo: Sarvier, 2011 
(adaptado). 
 
Conforme o quadro do teste proposto, a 
sensibilidade dele é de  
 
 
 
 

 

a) 47,5%     

b) 85,0%     

c) 86,3%     

d) 94,4%     

e) 95,0%     

   
QUESTÃO 16. (Enem 2013)  Uma loja acompanhou 
o número de compradores de dois produtos, A e B, 
durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 
2012. Com isso, obteve este gráfico: 
 

 
 
A loja sorteará um brinde entre os compradores do 
produto A e outro brinde entre os compradores do 
produto B. 
 
Qual a probabilidade de que os dois sorteados 
tenham feito suas compras em fevereiro de 2012?  

 

a) 
1

20
    

b) 
3

242
    

c) 
5

22
    

d) 
6

25
    

e) 
7

15
    

   
QUESTÃO 17. (Enem 2012)  José, Paulo e Antônio 
estão jogando dados não viciados, nos quais, em 
cada uma das seis faces, há um número de 1 a 6. 
Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. 
José acredita que, após jogar seus dados, os 
números das faces voltadas para cima lhe darão uma 
soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será 
igual a 4 e Antônio acredita que sua soma será igual 
a 8. 
Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade 
de acertar sua respectiva soma é  
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a) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as 
escolhidas.    
b) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto 
para a escolha de José quanto para a escolha de 
Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha 
de Paulo.    
c) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto 
para a escolha de José quanto para a escolha de 
Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha 
de Paulo.    
d) José, já que ha 6 possibilidades para formar sua 
soma, 5 possibilidades para formar a soma de 
Antônio e apenas 3 possibilidades para formar a 
soma de Paulo.    
e) Paulo, já que sua soma é a menor de todas.    
   
QUESTÃO 18.  (Enem 2011)  Rafael mora no Centro 
de uma cidade e decidiu se mudar, por 
recomendações médicas, para uma das regiões: 
Rural, Comercial, Residencial Urbano ou Residencial 
Suburbano. A principal recomendação médica foi 
com as temperaturas das “ilhas de calor” da região, 
que deveriam ser inferiores a 31°C. Tais 
temperaturas são apresentadas no gráfico: 
 

 
 
Escolhendo, aleatoriamente, uma das outras regiões 
para morar, a probabilidade de ele escolher uma 
região que seja adequada às recomendações 
médicas é  
 

a) 
1

5
    

b) 
1

4
    

c) 
2

5
    

d) 
3

5
    

e) 
3

4
    

  
 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
A população mundial está ficando mais velha, os 
índices de natalidade diminuíram e a expectativa de 
vida aumentou. No gráfico seguinte, são 
apresentados dados obtidos por pesquisa realizada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 
respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou 
mais em todo o mundo. Os números da coluna da 
direita representam as faixas percentuais. Por 
exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 
60 anos ou mais nos países desenvolvidos, número 
entre 10% e 15% da população total nos países 
desenvolvidos. 

 

  
 
 
QUESTÃO 19. (Enem 2009)  Em 2050, a 
probabilidade de se escolher, aleatoriamente, uma 
pessoa com 60 anos ou mais de idade, na população 
dos países desenvolvidos, será um número mais 
próximo de  
 

a) 
1

2
    

b) 
7

20
    

c) 
8

25
    

d) 
1

5
    

e) 
3

25
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QUESTÃO 20. (Enem 2007)  
  

 
 
Uma das principais causas da degradação de peixes 
frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico 
apresenta resultados de um estudo acerca da 
temperatura de peixes frescos vendidos em cinco  

 

 

peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos 
com temperaturas entre 2 C  e 4 C.  Selecionando-

se aleatoriamente uma das cinco peixarias 
pesquisadas, a probabilidade de ela vender peixes 
frescos na condição ideal é igual a  

 
 

a) 
1

2
.    

b) 
1

3
.    

c) 
1

4
.    

d) 
1

5
.    

e) 
1

6
.    
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