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Aulão 1 – Nível Médio 
1. (IDIB) Considerando o conjunto dos números inteiros não 

positivos, que é representado por Z_, e o conjunto dos 

números naturais, que é representado por N, assinale a 

alternativa que indica corretamente quantos elementos 

possui o conjunto Z_ ∩ N:  

A) Não possui elementos.  

B) Possui uma quantidade infinita de elementos.  

C) 1  

D) 2  

E) 3 

 

2. (IDIB) Considere o conjunto A como o conjunto dos 

alunos da faculdade XIS, o conjunto B como sendo o 

conjunto dos alunos bolsistas da faculdade XIS e o 

conjunto C como sendo o conjunto dos alunos que 

participam de um programa de iniciação científica na 

faculdade XIS. Sabendo que B   C não possui elementos, 

é correto afirmar que:  

 

A) Se um aluno não participa de um programa de 

iniciação científica, então ele não é bolsista.  

B) Se um aluno é bolsista, então ele participa de um 

programa de iniciação científica. 

C) Todos alunos que não são bolsistas não são alunos 

participantes de um programa de iniciação científica.  

D) Existe algum aluno que não é bolsista e que participa 

de um programa de iniciação científica. 

 

3. (VUNESP) Sobre um grupo de candidatos para os cargos 

A, B e C, sabe-se que 30 se inscreveram para as provas 

de todos os três cargos, 40 se inscreveram somente para 

as provas dos cargos A e B, 55 se inscreveram somente 

para as provas dos cargos A e C, e 50 se inscreveram 

somente para as provas dos cargos B e C. Se 135 

candidatos desse grupo se inscreveram para a prova do 

cargo A, 125 se inscreveram para a prova do cargo B, e 

150 candidatos se inscreveram para a prova do cargo C, 

então é verdade que, das alternativas propostas, a que 

mais se aproxima da relação entre o número de 

candidatos que se inscreveram para uma única prova e o 

número total de candidatos desse grupo é: 

A) 11% 

B) 13% 

C) 19% 

D) 17% 

E) 15% 

 

4. (IDIB) João e Maria foram comemorar o aniversário de 

casamento em um restaurante que tem 3 opções de pratos 

de entrada, 3 opções de prato principal e 4 opções de 

sobremesa. Sabendo-se que cada pessoa deve escolher 1 

prato de entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa, assinale 

a alternativa que indica corretamente o número de 

maneiras distintas que cada pessoa pode escolher sua 

comida: 

A) 72  

B) 36  

C) 18  

D) 12  

E) 9 

 

5. (IDIB) Em uma caixa foram colocadas 3 bolas 

amarelas, 7 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. Qual o mínimo 

de bolas que devem ser retiradas da caixa para garantir com 

certeza que se tenha pelo menos 1 bola de cada cor fora da 

caixa?  

A) 3.  

B) 5.  

C) 12. 

D) 13. 

 

6. (IDIB) Sérgio estava em um cassino nos Estados 

Unidos e em jogo de roletas havia números de 0 a 45. 

Sabendo-se que a roleta não é viciada, a probabilidade do 

número sorteado ser menor que 10 é de:  

A) 9/46.  

B) 5/23.  

C) 1/5.  

D) 2/9. 

 

7. Em uma determinada cidade observa-se que toda 

criança que gosta de picolé também gosta de brigadeiro e 

toda criança que gosta de pipoca não gosta de brigadeiro. Se 

a frase anterior é verdade, então é necessariamente verdade 

que:  

 

A) Alguma criança que gosta de picolé também gosta de 

pipoca.  

B) Alguma criança que gosta de brigadeiro também gosta de 

pipoca.  

C) Nenhuma criança que gosta de brigadeiro gosta de picolé.  

D) Nenhuma criança que gosta de picolé gosta de pipoca 

 

8. (BB 2012 – Cesgranrio). Uma sequência numérica infinita 
(e1, e2, e3,…, en,…) é tal que a soma dos n termos iniciais é 
igual a n² + 6n. O quarto termo dessa sequência é igual a 
(A) 9 
(B) 13 
(C) 17 
(D) 32 
(E) 40 
 
9. (Banestes 2015). A senha de meu cofre é dada por uma 
sequência de seis números, todos menores que 100, que 
obedece a determinada lógica. Esqueci o terceiro número 
dessa sequência, mas lembro-me dos demais. São eles: {32, 
27, __, 30, 38, 33}. Assim, qual o terceiro número da 
sequência? 
a) 35 
b) 31 
c) 34 
d) 40 
e) 28 

 

10 (IBGE 2016). Considere a sequência infinita 
IBGEGBIBGEGBIBGEG… A 2016ª e a 2017ª letras dessa 
sequência são, respectivamente: 
(A) BG; 
(B) GE; 
(C) EG; 
(D) GB; 
(E) BI. 

 


