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1) (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: 

 

• 1492  eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal haviam 
votado;  

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

• 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2) (Uel 2018)  Um estudante fez uma pesquisa com um grupo de universitários para obter um 

panorama a respeito da utilização de três redes sociais. Ao computar as informações fornecidas 

pelas pessoas entrevistadas, constatou que: 

 

- 55  utilizam Snapchat, Instagram e Facebook; 

- 70  utilizam Snapchat e Facebook; 

- 105  utilizam Snapchat e Instagram; 

- 160  utilizam Instagram e Facebook; 

- 180  utilizam Snapchat; 

- 225  utilizam Instagram; 

- 340  utilizam Facebook; 

- 85  não utilizam qualquer uma das redes sociais da pesquisa. 

A partir dessas informações, quantas pessoas foram entrevistadas? 

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos realizados na resolução desta questão.  

3) (Ufg 2005)  Uma pista retangular para caminhada mede 100 por 250 metros. Deseja-se marcar 

um ponto P, conforme figura a seguir, de modo que o comprimento do percurso ABPA seja a 

metade do comprimento total da pista. Calcule a distância entre os pontos B e P. 

 

4) Com base nos contéudos estudados sobre fatoração, resolva os itens que se seguem. 
(Uerj 2005)  Alguns cálculos matemáticos ficam mais simples quando usamos identidades, tais 

como: 

 a2 - b2 = (a + b)(a - b) 

 a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 

 a3 + b3 = (a + b) (a2 - ab + b2) 

a3 – b3 = (a - b) (a2 + ab + b2) 

Considerando essas identidades, calcule os valores numéricos mais simples das expressões: 

a) (57,62)2 - (42,38)2; 

b) (Fatec 2003) O valor da expressão y = 

3

2

x  8

x  2x  4

−

+ +
, para x = 2 . Sugestão: fatore 

primeiramente a expressão e depois faça a substituição. 

 

 

 

 



 
 

 

5) (Ufmg 2006)  Uma pesquisa foi feita com um grupo de pessoas que frequentam, pelo menos, 

uma das três livrarias, A, B e C. Foram obtidos os seguintes dados: 

-  das 90 pessoas que frequentam a Livraria A, 28 não frequentam as demais; 

-  das 84 pessoas que frequentam a Livraria B, 26 não frequentam as demais; 

-  das 86 pessoas que frequentam a Livraria C, 24 não frequentam as demais; 

- oito pessoas frequentam as três livrarias. 

a) Determine o número de pessoas que frequentam apenas uma das livrarias. 

b) Determine o número de pessoas que frequentam, pelo menos, duas livrarias. 

c) Determine o número total de pessoas ouvidas nessa pesquisa. 

 

6) (G1 1996) Dado o polinômio x2y2 - z2, determine a sua forma fatorada e o seu valor numérico, 
dados xy + z = 7 e  

xy - z = 3. 

 

7) (Uff 1999) Considere os conjuntos representados a seguir: 

 
Represente, enumerando seus elementos, os conjuntos: 

a) P, Q e R 

b) (P ⋂ Q) – R 

c) (P ⋃ Q) ⋂ R 

d) (P ⋃ R) – P 

 

8) (Ufsj 2013)  Uma escada com x  metros de comprimento forma um ângulo de 30° com a 
horizontal, quando encostada ao edifício de um dos lados da rua, e um ângulo de 45° se for 
encostada ao prédio do outro lado da rua, apoiada no mesmo ponto do chão. 

Sabendo que a distância entre os prédios é igual a ( )5 3 5 2+  metros de largura, assinale a 

alternativa que contém a altura da escada, em metros.  

a) 5 2     

b) 5     

c) 10 3     

d) 10     

 

 

 



 
 

 

9) (Fgv 2015)  A raiz quadrada da diferença entre a dízima periódica 0,444...  e o decimal 

de representação finita 

10 vezes

0,444...4  é igual a 1  dividido por  

a) 90.000.     

b) 120.000.     

c) 150.000.     

d) 160.000.     

e) 220.000.     

 


