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SISTEMA NUMERAÇÃO e MÉTRICO 
 
01. (Enem 2016)  O ábaco é um antigo instrumento de cálculo 

que usa notação posicional de base dez para representar 
números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, 
um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada 
haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas 
são colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste 
representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se 

adesivos abaixo das hastes com os símbolos U,D, C,M,DM  e 

CM  que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, 

centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de 
milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e 
as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes 
subsequentes (da direita para esquerda), até a haste que se 
encontra mais à esquerda. 
Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a 
disposição usual. 
 

 
 
Nessa disposição, o número que está representado na figura é  

a) 46.171.      c) 171.064.    e) 610.741.     

b) 147.016.    d) 460.171.     
   

02. (Enem 2016)  A London Eye é urna enorme roda-gigante na 

capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para 
celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida 
como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à 
Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro (destacado na 

imagem) da Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443  

pés. 

 
Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua 
curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de 

medidas e constatou que 1 pé equivale a 12  polegadas, e que 

1 polegada equivale a 2,54 cm.  Após alguns cálculos de 

conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido 
em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da 
Roda do Milênio, em metro?  

a) 53    b) 94    c) 113    d) 135   e) 145     

   

03. (Enem PPL 2015)  Atendendo à encomenda de um 

mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais 

diferentes. A solda utilizada tem espessura de 18  milímetros, 

conforme ilustrado na figura. 
 

 
 
Qual o comprimento, em metros, da peça resultante após a 
soldagem?  

a) 2,0230    b) 2,2300    c) 2,5018 d) 2,5180    e) 2,6800     

   
04. (Enem 2015)  As exportações de soja do Brasil totalizaram 

4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e 
registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, 
embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 
2012. Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 
2 ago. 2012. A quantidade, em quilogramas, de soja exportada 
pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de  

a) 
34,129 10     b) 

64,129 10    c) 
94,129 10     

d) 
124,129 10    e) 

154,129 10     
   

05. (Enem 2015)  Para economizar em suas contas mensais de 

água, uma família de 10  pessoas deseja construir um 

reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que 

tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20  

dias. Cada pessoa da família consome, diariamente 0,083, de 
água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a 
capacidade mínima, em litros, do reservatório a ser construído 
deve ser  

a) 16.    b) 800.   c) 1.600.    d) 8.000.    e) 16.000.     
 

POTENCIAÇÃO 
01. (Ufrgs 2013)  Um adulto humano saudável abriga cerca de 

100  bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. 
Esse número de bactérias pode ser escrito como  

a) 
910 .   b) 

1010 .   c) 
1110 .    d) 

1210 .   e) 
1310 .     

   
02. (G1 - ifal 2012)  Assinale a alternativa errada:  
a) – 32 = – 9.   b) – 23 = – 8.    
c) 24 = 42 = 16, logo, é verdade que 23 = 32.    
d) (3 + 4)2 = 49.    
e) (8 – 3)3 = 125.    

03. (G1 - ifsp 2014)  O valor da expressão 
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04. (G1 - cftmg 2015)  Sendo 
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 a metade do 

valor de 
y

 vale  

a) 
32    b) 

42    c) 
52    d) 

62     
   
05. (G1 - ifce 2014)  Calculando-se o valor da expressão 
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  encontra-se   

a) 2n.   b) 6n.    c) 8.    d) 4.    e) 2.    
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