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                 Curso Preparandos – Material Complementar  
                      Matemática ENEM – Sistema de Numeração e Operações  

Lista 5 
 
 

 

 
1) Escreva na base 2 os números abaixo: 
a) 42 
b) 73 
c) 16 

 
2) Escreva na base 10: 
a) (21101)3= 
b) (111010)2= 
c) (1ABC)13= 
 
3) Escreva na base 4 
a) 234 
b) (111001)2= 
c) (231)5= 
 
4) Resolva as operações: 
a) (3211)4 + (2130)4= 
b) (7452)8 – (2634)8= 
c) (53)6 x (14)6= 
 
5) (UFPE) A tabela ao lado ilustra uma operação correta 
de adição, onde as parcelas e a soma estão expressas no 
sistema de numeração decimal e x, y e z são dígitos entre 
0 e 9. Quanto vale x + y + z? 
 
 
 
 
 
 
A) 17   B) 18    C) 19   D) 20    E) 2 
 
6) (UFPE) Considere um número com três dígitos, abc, 
representado no sistema de numeração decimal e com a > 
c e c ≠ 0. Faça a diferença entre abc e o número obtido de 
abc permutando os dígitos a e c. Em seguida, permute o 
dígito das unidades com o das centenas da diferença e 
adicione o valor encontrado à diferença. Qual o valor da 
soma? 
a) 1089 b) 1098     c) 1890  d) 1809   e) 1980 
 
7) (EEAR) Determinar o número de algarismos 
necessários para escrever os números ímpares de 5 a 175 
inclusivos. 
a) 114    b) 124    c) 125   d) 207 
 
8) (PUC) Um número primo e positivo é formado 
por 2 algarismos não nulos. Se, entre esses algarismos, 
colocarmos um zero, o número ficará aumentado em 360 
unidades. Dessa forma, a soma desses dois algarismos 
pode ser: 
a) 8   b) 7   c) 6   d) 9   e) 10 
 
9) (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 
b)147.016 
c)171.064 
d)460.171 
e)610.741 
 
10) (ENEM – 2014) Os incas desenvolveram uma maneira 
de registrar quantidades e representar números utilizando 
um sistema de numeração decimal posicionai: um 
conjunto de cordas com nós denominado quipus. O quipus 
era feito de uma corda matriz, ou principal (mais grossa 
que as demais), na qual eram penduradas outras cordas, 
mais finas, de diferentes tamanhos e cores (cordas 
pendentes). De acordo com a sua posição, os nós 
significavam unidades, dezenas, centenas e milhares Na 
Figura 1, o quipus representa o número decimal 2 453. 
Para representar o “zero" em qualquer posição, não se 
coloca nenhum nó. 
 
a) 364 
b) 463 
c) 3.064 
d) 3.640 
e) 4.603 
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