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MATEMÁTICA UM 

 

SISTEMA NUMÉRICO 

 
201. (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.     

 
202. (ENEM 2014)  
 Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar 
números utilizando um sistema de numeração decimal posicional: 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. 
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O número da representação do quipus da Figura 2, em base decimal, é  

a) 364.     

b) 463.     

c) 3.064.     

d) 3.640.     

e) 4.603.     

 
203. (ENEM 2012)  
 João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para João o 
número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. 
Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e 

anotou o número 1 3  9 8 2 0 7,  sendo que o espaço vazio é o do algarismo 

que João não entendeu. 
De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta 
no número de protocolo é a de  
a) centena.    
b) dezena de milhar.    
c) centena de milhar.    
d) milhão.    
e) centena de milhão.    

 
204. (ENEM 2010)  
 A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível 

colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. 
Marte é o segundo menor: dentro dele cabem três Mercúrios. Terra é o único 
com vida: dentro dela cabem sete Martes. Netuno e o quarto maior: dentro 
dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas: dentro dele cabem 23 
Netunos. 
 
Revista Veja. Ano 41, nº. 26, 25 jun. 2008 (adaptado) 
 
Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem dentro de Júpiter?  
a) 406     
b) 1 334     
c) 4 002    
d) 9 338     
e) 28 014    
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205. (ENEM 2010) 
  O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos, no período 
de 1988 a 2006. 
 

 
 
Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de  
a) U$ 4.174.000,00.     
b) U$ 41.740.000,00.    
c) U$ 417.400.000,00.     
d) U$ 41.740.000.000,00.    
e) U$ 417.400.000.000,00.    
 
206. (ENEM 2015)   
O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para 
escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão 
vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. 
Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns 
critérios para a distribuição dos ingressos: 
 
1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão; 
2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de 
ingressos; 
3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão 
distribuídos). 
 
O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, 
segundo os critérios estabelecidos, é  

a) 2.     

b) 4.     

c) 9.     

d) 40.     

e) 80.     
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207. (ENEM 2009)   

Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se 

hospedarem por até oito dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, 

nos três primeiros dias, a diária custaria R$ 150,00, preço da diária fora da 

promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da 

diária, cuja taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois 

dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um 

modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual 

o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. 

 

 

 

De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal 

pagaria pela hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que 

adquirir o pacote promocional por oito dias fará uma economia de  

a) R$ 90,00.   b) R$ 110,00.   c) R$ 130,00.   d) R$ 150,00.   e) R$ 170,00.    
   
208. (ENEM 2010)  
 A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível 
colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. 
Marte é o segundo menor: dentro dele cabem três Mercúrios. Terra é o único 
com vida: dentro dela cabem sete Martes. Netuno e o quarto maior: dentro 
dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas: dentro dele cabem 23 

Netunos. 
 
Revista Veja. Ano 41, nº. 26, 25 jun. 2008 (adaptado) 
 
Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem dentro de Júpiter?  
a) 406     
b) 1 334     
c) 4 002    
d) 9 338     
e) 28 014    
 
  
209. (ENEM 2009) 

  Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani 

 

O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000  quilômetros 

quadrados, dos quais 840.000  quilômetros quadrados estão no Brasil. O 

aquífero armazena cerca de 30  mil quilômetros cúbicos de água e é 

considerado um dos maiores do mundo. 

Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as 

unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) divulgou, por exemplo, 

um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20  milhões de 

litros. 

Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 10 jul. 2009 

(adaptado). 

 

Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da 

SABESP, a capacidade do aquífero Guarani é  

a) 
21,5 10  vezes a capacidade do reservatório novo.    

b) 
31,5 10  vezes a capacidade do reservatório novo.    
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c) 
61,5 10  vezes a capacidade do reservatório novo.    

d) 
81,5 10  vezes a capacidade do reservatório novo.    

e) 
91,5 10  vezes a capacidade do reservatório novo.    

 
 
210. (ENEM 1998) 

No quadro a seguir estão as contas de luz e água de uma mesma residência. 

Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo, em função do 

consumo de água (em m3) e de eletricidade (em kWh). Observe que, na conta 

de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já 

na conta de água, existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.  

  
  Suponha que dobre o consumo d'água. O novo valor da conta será de:   

a) R$ 22,90    

b) R$ 106,46    
c) R$ 43,82    
d) R$ 17,40    
e) R$ 22,52    
 
 
 
211. (ENEM 2013)  
 Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, três de 200g e 
uma de 350g. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial 
pelos Correios: 
 

 
 
O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de  
a) 8,35.    
b) 12,50.    
c) 14,40.    
d) 15,35.    
e) 18,05.    
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SISTEMA MÉTRICO 

 
212. (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     
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213. (ENEM 2015) 

  Uma carga de 100  contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 

1, devera ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área 

retangular de 10 m  por 32 m  foi cedida para o empilhamento desses 

contêineres (Figura 2). 
 

 
 

 
 
De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser 
empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área 
delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do 
porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é   

a) 12,5 m.     

b) 17,5 m.     

c) 25,0 m.     

d) 22,5 m.     

e) 32,5 m.     

   
214. (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, 
30,08 m  de água. Para 

que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima, em litros, 
do reservatório a ser construído deve ser  
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a) 16.     

b) 800.     

c) 1.600.     

d) 8.000.     

e) 16.000.     
 
215. (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     

 
216. (ENEM 2011)   
Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de 
fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de 
inúmeros voos.  Cinco dias após o inicio desse caos, todo o espaço aéreo 
europeu acima de 6 000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo 
da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam 
liberados.  
 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 21 abr. 2010 
(adaptado). 

 
Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés.  Qual a 
diferença, em pés, entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do 
continente europeu cinco dias após o início do caos?  
a) 3390 pés.    
b) 9390 pés.    
c) 11200 pés.    
d) 19800 pés.    
e) 50800 pés.    
 
217. (ENEM 2011)   
Café no Brasil  
 
O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado: os brasileiros 
beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras.  
 
Veja. Ed. 2158. 31 mar. 2010. 
 
Considere que a xícara citada na noticia seja equivalente a, aproximadamente, 
120 mL de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, 

aumentando o consumo em 
1

5
 do que foi consumido no ano anterior. De 

acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o 
consumo de café em 2010?  
a) 8 bilhões de litros.    
b) 16 bilhões de litros.    
c) 32 bilhões de litros.    
d) 40 bilhões de litros.    
e) 48 bilhões de litros.    
 
218. (ENEM 2013)   
Nos Estados Unidos a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de 
refrigerante é a onça fluida (fl oz), que equivale à aproximadamente 2,95 
centilitros (cL). 
Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de 
refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 mL. 
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Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355mL, em onça fluida 
(fl oz), é mais próxima de  
a) 0,83.    
b) 1,20.    
c) 12,03.    
d) 104,73.    
e) 120,34.    
   
 
219. (ENEM 2012)  
 A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para 
ambientes sem exposição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma: 
 
• 600 BTU/h por m2, considerando-se ate duas pessoas no ambiente; 
• para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h; 
• acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletrônico em 
funcionamento no ambiente. 
 
Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição 
ao sol, de dimensões 4 m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e 
possua um aparelho de televisão em funcionamento. 
A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar-condicionado deve ser  
a) 12 000.    
b) 12 600.    
c) 13 200.    
d) 13 800.    
e) 15 000.    
 
220. (ENEM 2009)  

 Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho 

nos seguintes termos: a cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 

máquinas, em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 

20 hectares de milho por dia, ao custo de R$ 10,00 por trabalhador por dia de 

trabalho, e R$ 1.000,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro 

argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de 

milho em 6 dias, com gasto inferior a R$ 25.000,00. 

 

Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos 

trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria  

a) manter sua proposta.    
b) oferecer 4 máquinas a mais.    
c) oferecer 6 trabalhadores a mais.    
d) aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias.    
e) reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário de uma máquina.    
   
221. (ENEM 2009)  

 A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade 

de medida que representa um milhão de pontos. As informações sobre cada 

um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para 

evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a 

algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de bytes 

necessários para armazená-las. Considere 1 KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 

KB, 1 GB = 1.000 MB. 

Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo algoritmo de compressão é de 

95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja 

armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor 

espaço possível, ele deve utilizar  

a) um CD de 700 MB.    
b) um pendrive de 1 GB.    
c) um HD externo de 16 GB.    
d) um memory stick de 16 MB.    
e) um cartão de memória de 64 MB.    
   
222. (ENEM 2003)   

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o 

processo de devastação sofrido pela Região Amazônica entre agosto de 1999 

e agosto de 2000. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram 

que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20000 quilômetros quadrados 

de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: 

O assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada oito 

segundos. 

Considerando que um ano tem aproximadamente 32 x 106s (trinta e dois 
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milhões de segundos) e que a medida da área oficial de um campo de futebol é 

aproximadamente 10-2 km2 (um centésimo de quilômetro quadrado), as 

informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de 

desmatamento, em um ano, implica a destruição de uma área de  

a) 10000 km2, e a comparação dá a ideia de que a devastação não é tão grave 
quanto o dado numérico nos indica.    

b) 10000 km2, e a comparação dá a ideia de que a devastação é mais grave do 
que o dado numérico nos indica.    

c) 20000 km2, e a comparação retrata exatamente o ritmo da destruição.    
d) 40000 km2, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa 

impressão de gravidade a um fenômeno natural.    
e) 40000 km2 e, ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor 

da notícia exagerou na comparação.    
 

RAZÃO 

 
223. (ENEM 2016)   
O LlRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, 
consiste num mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LlRAa 
é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito, entre os 
escolhidos de uma região em avaliação. 
O serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano 
corrente, analisou o LlRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de 
infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram: 
 

I. 14  imóveis com focos de mosquito em 400  imóveis no bairro; 

II. 6  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro; 

III. 13  imóveis com focos de mosquito em 520  imóveis no bairro; 

lV. 9  imóveis com focos de mosquito em 360  imóveis no bairro; 

V. 15  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro. 

 
O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações 
de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LlRAa. 
 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015. 
 
 
As ações de controle iniciarão pelo bairro  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
 
224. (ENEM 2014)  

 A Figura 1 representa uma gravura retangular com 8m  de comprimento e 

6m  de altura. 

 

 
 

Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42cm  de 

comprimento e 30cm  de altura, deixando livres 3cm  em cada margem, 

conforme a Figura 2. 
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A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, 
mantendo-se as proporções da Figura 1. 
 
PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 (adaptado). 
 
A escala da gravura reproduzida na folha de papel é  

a) 1: 3.     

b) 1: 4.     
c) 1: 20.     

d) 1: 25.     

e) 1: 32.     
 
 
225. (ENEM 2013)   
Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta 
a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas 
e as claras não foram vendidas. 
 

 
 
A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em 
relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é  

a) 
17

70
    

b) 
17

53
    

c) 
53

70
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d) 
53

17
    

e) 
70

17
    

 
226. (ENEM 2011)  
 Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no 
estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual 
a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que 
a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm.  
Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de  
a) 1:250.    
b) 1:2500.    
c) 1:25000.    
d) 1:250000.    
e) 1:25000000.    
 
   
227. (ENEM 2010)   
No monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficara o 
maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente 
Grande (E-ELT). O E-ELT terá um espelho primário de 42 m de diâmetro, “o 
maior olho do mundo voltado para o céu”. 
 
Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 

(adaptado). 
 
Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de 
que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 cm. 
Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela 
professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado?  
a) 1 : 20     
b) 1 : 100     
c) 1 : 200    
d) 1 : 1 000     
e) 1 : 2 000    
 
228. (ENEM 2015)  
A expressão “Fórmula de Young” é utilizada para calcular a dose infantil de um 
medicamento, dada a dose do adulto: 
 

idade da criança (em anos)
dose de criança dose de adulto

idade criança (em anos) 12

 
  

 
 

 

Uma enfermeira deve administrar um medicamento X  a uma criança 

inconsciente, cuja dosagem de adulto e de 60 mg.  A enfermeira não 

consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas 
identifica que, algumas horas antes, foi administrada a ela uma dose de 

14 mg  de um medicamento Y,  cuja dosagem de adulto é 42 mg.  Sabe-se 

que a dose da medicação Y  administrada à criança estava correta. 

 

Então, a enfermeira devera ministrar uma dosagem do medicamento X,  em 

miligramas, igual a  

a) 15.     

b) 20.     

c) 30.     

d) 36.     

e) 40.     
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229. (ENEM 2014) 
  A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 
novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por 
um veículo em um trecho da via. 
 

 
 
As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao 
se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, 
considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que 

a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância 
percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. 
O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de 
deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 

1minuto e 24 segundos.  Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes 

do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse 
trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre 
os que atendem às condições de condução segura observadas. 
 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 2014 (adaptado). 
 
A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições 
é  

a)    b)    c)     

d)    e)     

 
230. (ENEM 2014)   
De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 
1. 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.  
2. 33% são utilizados em descarga de banheiro.  
3. 27% são para cozinhar e beber.  
4. 15% são para demais atividades.  
 
No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por 
dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, 
por dia, em algumas atividades.  
 

Atividade 
Consumo total de água na 
atividade (em litros) 

Tomar banho 24,0  

Dar descarga 18,0  

Lavar as mãos 3,2  

Escovar os dentes 2,4  

Beber e cozinhar 22,0  
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Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o 
mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em 
média, em litros de água,  

a) 30,0.     

b) 69,6.     

c) 100,4.     

d) 130,4.     

e) 170,0.     

 

PROPORÇÃO 

 
231. (ENEM 2016)  

 No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 L  de combustível, e o 

rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km L  de combustível. Ao 

sair para uma viagem de 600 km  o motorista observou que o marcador de 

combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do 
medidor, conforme figura a seguir. 
  

 

Como o motorista conhece o percurso, 
sabe que existem, até a chegada a seu 
destino, cinco postos de abastecimento 
de combustível, localizados a 

150 km,187 km, 450 km, 500 km  e 

570 km  do ponto de partida. 

 
Qual a máxima distância, em 
quilômetro, que poderá percorrer até 
ser necessário reabastecer o veículo, 
de modo a não ficar sem combustível 
na estrada?  
 

a) 570    b) 500    c) 450    d) 187    e) 150     

   
232. (ENEM 2016) 
  De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo 

abc deRfg,  como 185 65R15.  Essa marcação identifica as medidas do pneu 

da seguinte forma: 
 

- abc  é a medida da largura do pneu, em milímetro; 

- de  é igual ao produto de 100  pela razão entre a medida da altura (em 

milímetro) e a medida da largura do pneu (em milímetro); 

- R  significa radial; 

- fg  é a medida do diâmetro interno do pneu, em polegada. 

 
A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados. 
 

 
 
O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus de seu carro e, ao chegar 
a uma loja, é informado por um vendedor que há somente pneus com os 
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seguintes códigos: 175 65R15,  175 75R15,  175 80R15,  185 60R15 e 

205 55R15.  Analisando, juntamente com o vendedor, as opções de pneus 

disponíveis, concluem que o pneu mais adequado para seu veículo é o que 
tem a menor altura. 
Desta forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com a 
marcação  

a) 205 55R15.     

b) 175 65R15.     

c) 175 75R15.     

d) 175 80R15.     

e) 185 60R15.     

   
233. (ENEM 2016) 
  Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas 

dimensões 220 cm  de altura, 120 cm  de largura e 50 cm  de 

profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na 

escala 1: 8,  entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No 

momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na 
folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a 

impressora para que a figura fosse reduzida em 20%.  
 
A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a 
apresentação serão, respectivamente,  

a) 22,00 cm,12,00 cm  e 5,00 cm.     

b) 27,50 cm,15,00 cm  e 6,50 cm.     

c) 34,37 cm,18,75 cm  e 7,81cm.     

d) 35,20 cm,19,20 cm  e 8,00 cm.     

e) 44,00 cm, 24,00 cm  e 10,00 cm.     

 
234. (ENEM 2014)  
 Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo 
material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, 

aumentou sua altura em 
1

,
8

 preservando suas espessuras. A fim de manter o 

custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. 
 
A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é  

a) 
1

8
    

b) 
7

8
    

c) 
8

7
    

d) 
8

9
    

e) 
9

8
    

   
235. (ENEM 2016)  
 Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 

4 h  da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas 

presentes em cada instante. Para cada 2.000  pessoas se faz necessária a 

presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de quatro 

pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 h  da manhã, 

o organizador verifica que a área de terreno já ocupada equivale a um 

quadrado com lados medindo 500 m.  Porém, nas horas seguintes, espera-se 

que o público aumente a uma taxa de 120.000  pessoas por hora até o início 

do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. 
 
Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a 
segurança?  
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a) 360     

b) 485     

c) 560     

d) 740     

e) 860     

 
236. (ENEM 2016)  

 Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 
29 m ,  

sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 m  do plano da parede, o custo é de 

R$ 500,00.  Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a 

parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte 
sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do 
revestimento. 
 

Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A  (em 

metro quadrado), situada a D  metros da fonte sonora, é  

a) 
2

500 81

A D




    

b) 
2

500 A

D


    

c) 

2500 D

A


    

d) 

2500 A D

81

 
    

e) 

2500 3 D

A

 
    

 
237. (ENEM 2015) 
  A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o 
controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma “caneta” 

na qual pode ser inserido um refil contendo 3mL de insulina, como mostra a 

imagem. 
 

 
 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01mL.  

Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2  unidades de insulina, de 

forma a retirar possíveis bolhas de ar. 

A um paciente foram prescritas duas aplicações diárias: 10  unidades de 

insulina pela manhã e 10  à noite. 

 
Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar 
com a dosagem prescrita?  

a) 25     

b) 15     

c) 13     

d) 12     

e) 8     
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238. (ENEM 2014) 

  Diariamente, uma residência consome 20.160Wh.  Essa residência possui 

100  células solares retangulares (dispositivos capazes de converter a luz 

solar em energia elétrica) de dimensões 6cm 8cm.  Cada uma das tais 

células produz, ao longo do dia, 24Wh  por centímetro de diagonal. O 

proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma 
quantidade de energia que sua casa consome. 
 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo?  

a) Retirar 16  células.    

b) Retirar 40  células.    

c) Acrescentar 5  células.    

d) Acrescentar 20  células.    

e) Acrescentar 40  células.    

 
239. (ENEM 2014) 

  Um show especial de Natal teve 45.000  ingressos vendidos. Esse evento 

ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5  portões de entrada, 

com 4  catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, 

passará uma única pessoa a cada 2  segundos. O público foi igualmente 

dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso para o 
show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que 
compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e 
catracas eletrônicas indicados. 
 
Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?  

a) 1 hora.    

b) 1 hora e 15  minutos.    

c) 5  horas.    

d) 6  horas.    

e) 6  horas e 15  minutos.    

   
240. (ENEM 2012)   
A resistência mecânica S do uma viga de madeira, em forma de um 
paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura (b) e ao 
quadrado de sua altura (d) e inversamente proporcional ao quadrado da 
distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento (x), 
conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade k e chamada de 
resistência da viga. 
 

 
 
A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é  
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a) 

2

2

k.b.d
S

x
     

b) 
2

k.b.d
S

x
     

c) 

2k.b.d
S

x
     

d) 

2k.b .d
S

x
     

e) 
k.b.2d

S
2x

     

 
   
241. (ENEM 2005)   

O gás natural veicular (GNV) pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos 

automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem sido explorada, 

principalmente, pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente curto 

o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada 

pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor 

de um automóvel que utiliza a gasolina custa R$ 3.000,00.  Um litro de 

gasolina permite percorrer cerca de 10km  e custa R$ 2,20,  enquanto um 

metro cúbico de GNV permite percorrer cerca de 12km  e custa R$ 1,10.  

Desse modo, um taxista que percorra 6.000km  por mês recupera o 

investimento da conversão em aproximadamente:  

a) 2 meses.     
b) 4 meses.     
c) 6 meses.     
d) 8 meses.     
e) 10 meses.    
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MÉDIA ARITMÉTICA 

 
242. (ENEM 2016)   
Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou 
consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma 
ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais 
orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos 
confirmados, por região da cidade. 
 

Região Casos confirmados 

Oeste 237  

Centro 262  

Norte 158  

Sul 159  

Noroeste 160  

Leste 278  

Centro-Oeste 300  

Centro-Sul 278  

 
A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem 
contratados: 

I. 10  funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja 

maior que a média dos casos confirmados. 

II. 7  funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja 

menor ou igual à média dos casos confirmados. 
 
Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação?  

a) 59     

b) 65     

c) 68     

d) 71    

e) 80     

   
243. (ENEM 2016)  
 A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua 
produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal 

do semestre. Se a média for, no mínimo, de 30  mil reais, o gerente 

permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o 
lucro mensal, em milhares de reais, dessa empresa, de janeiro a maio do ano 
em curso. 
 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

21  35  21  30  38  

 
Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de 
reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre?  

a) 26     

b) 29     

c) 30     

d) 31    

e) 35     
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244. (ENEM 2016)       
 Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre 
amarela nos últimos cinco meses: 

- 1º mês: 21;  

- 2º mês: 22;  

- 3º mês: 25;  

- 4º mês: 31;  

- 5º mês: 21.  
No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228  vacinas contra 

febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a 
aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal forma que a 

quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12  vezes a 

média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos cinco 
meses. 
 
Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra febre amarela 
que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é  

a) 156.     

b) 180.     

c) 192.     

d) 264.     

e) 288.     

   
245. (ENEM 2016)  
 Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros 
obtidos nos últimos sete meses, conforme dados do quadro. 

 
Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 
dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no 
mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa 
empresa nesse período de sete meses. 
 
Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade 
de matéria-prima comprada no mês  
a) I.    
b) II.    
c) IV.    
d) V.    
e) VII.    
 
246. (ENEM 2015) 

  Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100  pontos. A 

pontuação final de cada candidato e a média de suas notas nas cinco etapas. A 
classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de 
desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. 
 

Candidato 
Média nas quatro 
primeiras etapas 

Pontuação na quinta 
etapa 

A 90  60  

B 85  85  

C 80  95  

D 60  90  

E 60  100  

 
A ordem de classificação final desse concurso é  
a) A, B, C, E, D.    
b) B, A, C, E, D.    
c) C, B, E, A, D.     
d) C, B, E, D, A.    
e) E, C, D, B, A.    
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247. (ENEM 2014)  
 Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns 
reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um 
determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 
cinco experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado 
naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus 
experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a 
realização de cinco séries de experimentos, o pesquisador encontrou os 
seguintes resultados: 

   
Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende 
às expectativas do pesquisador é o  
a) 1.   b) 2.   c) 3.   d) 4.   e) 5. 
 
248. (ENEM 2011)  
 A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP) aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual 

de medalhistas de ouro, por região, nas edições da OBMEP de 2005 a 2009: 
 

Região 2005 2006 2007 2008 2009 

Norte 2% 2% 1% 2% 1% 

Nordeste 18% 19% 21% 15% 19% 

Centro-Oeste 5% 6% 7% 8% 9% 

Sudeste 55% 61% 58% 66% 60% 

Sul 21% 12% 13% 9% 11% 

Disponível em: http://www.obmep.org.br.  
Acesso em: abr. 2010 (adaptado). 

 
Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de 
medalhistas de ouro da região Nordeste?  
a) 14,6%    
b) 18,2%    
c) 18,4%    
d) 19,0%    
e) 21,0%    
   
249. (ENEM 2010)   
Em sete de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, 
conforme gráfico, da chamada Amazônia Legal, integrada por nove estados. 
 

 
 
Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação 
aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre  
a) 100 km2 e 900 km2.    
b) 1 000 km2 e 2 700 km2.    
c) 2 800 km2 e 3 200 km2.    
d) 3 300 km2 e 4 000 km2.    
e) 4 100 km2 e 5 800 km2.    
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250. (ENEM 2009) 

  Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a 

França é a 5.ª nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se 

destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, 

o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, 

como mostra a tabela seguinte, referente ao período 2003-2007. 

 

Investimentos Bilaterais 

(em milhões de dólares) 

Ano Brasil na França França no Brasil 

2003 367 825 

2004 357 485 

2005 354 1.458 

2006 539 744 

2007 280 1.214 

 

Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acesso em: 7 jul. 2009. 

 

Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios 

dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do 

Brasil na França em um valor  

a) inferior a 300 milhões de dólares.    
b) superior a 300 milhões de dólares, mas inferior a 400 milhões de dólares.    
c) superior a 400 milhões de dólares, mas inferior a 500 milhões de dólares.    
d) superior a 500 milhões de dólares, mas inferior a 600 milhões de dólares.    
e) superior a 600 milhões de dólares.    
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PORCENTAGEM  

 
251. (ENEM 2016)  
 Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de cinco 

frascos de soro durante 24 h.  Cada frasco tem um volume de 800 mL  de 

soro. Nas primeiras quatro horas, deverá receber 40%  do total a ser 

aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 12  gotas. 

 
O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as quatro 
primeiras horas será  

a) 16.     

b) 20.     

c) 24.     
d) 34.     

e) 40.     
 
252. (ENEM 2016) 
  A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas 
pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao 
índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando 
padrões de crescimento estipulados pela OMS. 
 
O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto 
de intersecção entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em mês 
completo e ano, da criança. 
 

 
 

Uma menina aos 3  anos de idade tinha altura de 85  centímetros e aos 4  

anos e 4  meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto 

exatamente sobre a curva p50.  

 
 
Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma 
casa decimal, no período considerado?  

a) 23,5%     

b) 21,2%     

c) 19,0%     

d) 11,8%     

e) 10,0%     
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253. (ENEM 2016)   
Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela comprou 

4  caixas de picolés, pagando R$ 16,00  a caixa com 20  picolés para 

revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma 
quantidade de picolés, pagando a mesma quantia, e obtendo um lucro de 

R$ 40,00  (obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o 

de compra dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía. 
Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia 

que será possível obter um lucro 20%  maior do que o obtido com a venda no 

primeiro dia do evento. 
 
Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram 
vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no segundo dia, 
deve ser  

a) R$ 0,96.     

b) R$ 1,00.     

c) R$ 1,40.     

d) R$ 1,50.     

e) R$ 1,56.    

 
254. (ENEM 2014) 
  O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos 

recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola 

do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões  de hectares do país, 

as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo 

florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões  de hectares. 

Aproximadamente 280 milhões  se destinam à agropecuária, 200 milhões  

para pastagens e 80 milhões  para a agricultura, somadas as lavouras anuais 

e as perenes, como o café e a fruticultura. 
 
FORTES, G. “Recuperação de pastagens é alternativa para ampliar cultivos”. 
Folha de S. Paulo, 30 out. 2011. 
 
De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área 
utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro é mais 
próximo de  

a) 32,8%     

b) 28,6%     

c) 10,7%     

d) 9,4%     

e) 8,0%     

   
255. (ENEM 2014)  
 Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter três pontos de 

sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12t.  

O ponto de sustentação central receberá 60%  da carga da ponte, e o restante 

da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de 
sustentação. 
 
No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três pontos de 
sustentação serão, respectivamente,  

a) 1,8t;  8,4t;  1,8t.     

b) 3,0t;  6,0t;  3,0t.     

c) 2,4t;  7,2t;  2,4t.     

d) 3,6t;  4,8t;  3,6t.     

e) 4,2t;  3,6t;  4,2t.     
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256. (ENEM 2012)  
 O losango representado na Figura 1 foi formado pela união dos centros das 
quatro circunferências tangentes, de raios de mesma medida. 
 

 
 
Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos 
do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se 
uma situação conforme ilustrada pela Figura 2. 
 

 
 
O perímetro do losango da Figura 2, quando comparado ao perímetro do 
losango da Figura 1, teve um aumento de  
a) 300%.    
b) 200%.    
c) 150%.    
d) 100%.    
e) 50%.    
 
257. (ENEM 2010)  
 Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios. 
 

 
 
Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram entrevistados nessa 
pesquisa, quantos deles possuíam telefone móvel celular?  
a) 5513    b) 6556    c) 7450   d) 8344    e) 9536    
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FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU  

 
 
358. (ENEM 2012)   
As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, 
respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão 
dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, 
essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades 
de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas 
pelas equações: 
 
QO = –20 + 4P 
QD = 46 – 2P 
 
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o 
preço do produto. 
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram 
o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 
Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?  
a) 5    
b) 11    
c) 13    
d) 23    
e) 33    

 
   
359. (ENEM 2009)   

Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro 

idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, 

conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, 

concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são 

colocadas dentro do copo. 

 

 
 
O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. 

 

número de bolas (x) nível da água (y) 

5  6,35 cm  

10  6,70 cm  

15  7,05 cm  

 

Disponível em: www.penta.ufrgs.br. Acesso em: 13 jan. 2009 (adaptado). 

 

Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água (y)  em função 

do número de bolas (x)?   

a) y 30x.     

b) y 25x 20,2.      

c) y 1,27x.     

d) y 0,7x.     

e) y 0,07x 6.      
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260. (ENEM 2008)   

A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma 

escola, referente ao mês de junho de 2008. 

 

Se M(x)  é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x  é o 

número de dias em atraso, então  

a)  M(x) 500 0,4x.      

b)  M(x) 500 10x.     

c)  M(x) 510 0,4x.     

d)  M(x) 510 40x.     

e)  M(x) 500 10,4x.     

   
261. (ENEM 2004)   

Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio 

eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. 

Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se vendessem 500 m  de 

tecido com largura de 1,40 m,  e no segundo mês, se vendessem o dobro. 

Foram bem sucedidos os jovens que responderam, respectivamente,   

a) R$ 300,00 e R$ 500,00.    
b) R$ 550,00 e R$ 850,00.    
c) R$ 650,00 e R$ 1000,00.    
d) R$ 650,00 e R$ 1300,00.    
e) R$ 950,00 e R$ 1900,00.    
 
262. (ENEM 2016)   

Uma cisterna de 6.000 L  foi esvaziada em um período de 3 h.  Na primeira 

hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de 
reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a 

primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de 
água presente na cisterna, em função do tempo. 
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Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da 
segunda hora?  

a) 1.000     

b) 1.250     

c) 1.500     

d) 2.000     

e) 2.500     

   
263. (ENEM 2016)   
Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos 
naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por 
água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de 
um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no 
gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se 
prolongue pelos próximos meses. 
 

 
 
Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o 
reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?  

a) 2  meses e meio.    

b) 3  meses e meio.    

c) 1 mês e meio.    

d) 4  meses.    

e) 1 mês.    

   

FUNÇÃO DO SEGUNDO GRAU  

 
264. (ENEM 2016)   
Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do 
túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas 
dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a 
área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do 
chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte 
equação para a parábola: 

2y 9 x ,   sendo x  e y  medidos em metros. 

Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 
2

3
 da área do 

retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da 
entrada do túnel. 
 
Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?  

a) 18     

b) 20     

c) 36     

d) 45     

e) 54     
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265. (ENEM 2014)   
Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias 
questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função 

polinomial f,  de grau menor que 3,  para alterar as notas x  da prova para 

notas y f(x),  da seguinte maneira: 

 
- A nota zero permanece zero.  

- A nota 10  permanece 10.   

- A nota 5  passa a ser 6.   

 

A expressão da função y f(x)  a ser utilizada pelo professor é  

a) 
21 7

y x x.
25 5

       

b) 
21

y x 2x.
10

       

c) 
21 7

y x x.
24 12

      

d) 
4

y x 2.
5

      

e) y x.     

   
266. (ENEM 2013)   
A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um 
sistema a partir do instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo 

com a expressão 

2t
T(t) 400,

4
    com t em minutos. Por motivos de 

segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 
a temperatura de 39°. 
 
Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para 
que a porta possa ser aberta?  
a) 19,0    
b) 19,8    
c) 20,0    
d) 38,0    
e) 39,0    
 
267. (ENEM 2004)   
Para medir o perfil de um terreno, um mestre-de-obras utilizou duas varas 

I(V  e IIV ),  iguais e igualmente graduadas em centímetros, às quais foi 

acoplada uma mangueira plástica transparente, parcialmente preenchida por 
água (figura abaixo). 

Ele fez 3  medições que permitiram levantar o perfil da linha que contém, em 

sequência, os pontos 1 2 3P , P , P  e 4P .  Em cada medição, colocou as varas em 

dois diferentes pontos e anotou suas leituras na tabela a seguir. A figura 

representa a primeira medição entre 1P  e 2P .  

 
 

 
Medição 

Vara I Vara II  
Diferença 
(LI - LII) (cm) Ponto 

Leitura 
LI (cm) 

Ponto 
Leitura 
LII (cm) 

1ª P1 239 P2 164 75 

2ª P2 189 P3 214 -25 

3ª P3 229 P4 174 55 

 
Ao preencher completamente a tabela, o mestre-de-obras determinou o 
seguinte perfil para o terreno:  
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a)    b)    c)     

d)    e)     

 
   
268. (ENEM 2003)   

Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença 

no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após 

a ingestão. 

O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos 

de mesmo peso que beberam três latas de cerveja cada um, em diferentes 

condições: em jejum e após o jantar. 

Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida 

pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 g/L, o indivíduo que bebeu após 

o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após, aproximadamente, 

 

  
 
a) uma hora e uma hora e meia, respectivamente.    
b) três horas e meia hora, respectivamente.    
c) três horas e quatro horas e meia, respectivamente.    
d) seis horas e três horas, respectivamente.    
e) seis horas, igualmente.    
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269. (ENEM 2015)   
Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma 
concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem 

acessíveis. Nas locadoras P  e Q,  o valor da diária de seus carros depende 

da distância percorrida, conforme o gráfico. 
 

 

O valor pago na locadora Q  é menor ou igual àquele pago na locadora P  

para distâncias, em quilômetros, presentes em qual(is) intervalo(s)?  

a) De 20  a 100.     

b) De 80  a 130.     

c) De 100  a 160.     

d) De 0  a 20  e de 100  a 160.     

e) De 40  a 80  e de 130  a 160.     

   

 

FUNÇÃO EXPONENCIAL E LOGARITMO 

 
 
270. (ENEM 2016) 

  Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 C  e diminui 

1%  de sua temperatura a cada 30 min.  

Use 0,477  como aproximação para 10log (3)  e 1,041 como aproximação 

para 10log (11).  

 

O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30 C  é mais próximo de  

a) 22.     
b) 50.     

c) 100.     

d) 200.     

e) 400.     
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271. (ENEM 2015)   
Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras 
foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas 

pela curva de equação y log(x),  conforme a figura. 

 

 
 
A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x  sempre divida ao meio a 

altura h  do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x.  Obedecendo a 

essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura 

h  do vidro em função da medida n  de sua base, em metros. 

 
A expressão algébrica que determina a altura do vidro é  

a) 

2 2n n 4 n n 4
log log

2 2

         
   
   

    

b) 
n n

log 1 log 1
2 2

   
     

   
    

c) 
n n

log 1 log 1
2 2

   
     

   
    

d) 

2n n 4
log

2

   
 
 

    

e) 

2n n 4
2 log

2

   
 
 

    

 
272. (ENEM 2016)   
Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter causou um 
devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de 
Fukushima. Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 na mesma 
escala, sacudiu Sichuan (sudoeste da China), deixando centenas de 
mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala 
Richter pode ser calculada por 

                                                  

Sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e E0 uma constante 
real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos 
terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. 

                     Disponível em: www.terra.com.br. Acesso em: 15 ago. 
2013 (adaptado).  

Qual a relação entre E1 e E2?  
 
a) E1 = E2 + 2  
b) E1 = 102  ⋅ E2  

c) E1 = 103  ⋅ E2  

d) E1 = 10
9

7⋅ E2  

e) E1 = 
9

7
  ⋅ E2 
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273. (ENEM 2016)   
 O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de 
uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que 
medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em 
experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 
mil unidades, obteve-se a fórmula para a população: 
p(t) = 40 • 23t em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, em 
milhares de bactérias. 
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a população 
será  
 
a) reduzida a um terço. 
b) reduzida à metade. 
c) reduzida a dois terços. 
d) duplicada. 
e) triplicada. 
 
274. (ENEM 2015)   
O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo 
reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de 
funcionamento, uma indústria fabricou 8 000 unidades de um determinado 
produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas 
e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se 
repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. 
Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano t de 
funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão 
que determina o número de unidades produzidas P em função de t, para t ≥ 
1? 

a) P(t)= 0,5 ⋅ 𝑡−1 + 8000  

b) P(t)= 50 ⋅ 𝑡−1 + 8000 

c) P(t)= 4000 ⋅ 𝑡−1 + 8000 

d) P(t)=8000 ⋅ (0,5)t-1 

e) P(t)= 8000 ⋅ (1,5)t-1 

 
275. (ENEM 2013)   
Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido 
no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de 
radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da 
população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para 
que a massa desse material se reduza a metade. A meia-vida do césio-137 é 
30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após t 
anos, é calculada pela expressão o M(t) = A . (2,7)𝑘𝑡, onde A é a massa inicial 

e k uma constante negativa. 
Considere 0,3 como aproximação para log10 2 

 
Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa do césio-137 se 
reduza a 10% da quantidade inicial? 
 
a) 27 
b) 36 
c) 50 
d) 54 
e) 100 
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INEQUAÇÃO  

 
276. (ENEM 2016)  
 O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações 
para adequar-se ao artigo 93 da Lei nº. 8.213/91, que dispõe: 
 

Art. 93. A empresa com 100  (cem) ou mais empregados está obrigada a 

preencher de 2%  (dois por cento) a 5%  (cinco por cento) dos seus cargos 

com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na 
seguinte proporção: 
 

I. até 200  empregados ..................................... 2%;  

II. de 201  a 500  empregados ........................ 3%;  

III. de 501  a 1.000  empregados ..................... 4%;  

IV. de 1.001  em diante ..................................... 5%.  
 
Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2015. 

 

Constatou-se que a empresa possui 1.200  funcionários, dos quais 10  são 

reabilitados ou com deficiência, habilitados. 
Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que 
atendem ao perfil indicado no artigo 93. 
 
O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência, habilitados, 
que deverá ser contratado pela empresa é  

a) 74.    b) 70.    c) 64.    d) 60.    e) 53.     

   
277. (ENEM 2015) 

  Uma padaria vende, em média, 100  pães especiais por dia e arrecada com 

essas vendas, em média, R$ 300,00.  Constatou-se que a quantidade de pães 

especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de 
acordo com a equação 
 

q 400 100 p,   

 

na qual q  representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e 

p,  o seu preço em reais. 

A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma 
promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a 
quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a 
média de arrecadação diária na venda desse produto. 
 

O preço p,  em reais, do pão especial nessa promoção deverá estar no 

intervalo  

a) R$ 0,50 p R$ 1,50      

b) R$ 1,50 p R$ 2,50      

c) R$ 2,50 p R$ 3,50      

d) R$ 3,50 p R$ 4,50      

e) R$ 4,50 p R$ 5,50      
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278. (ENEM 2014)  
 Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas três 
candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que 
obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas 

disciplinas química e física, considerando, respectivamente, os pesos 4  e 6  

para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o 
candidato II ainda não fez a prova final de química. No dia em que sua 
avaliação for aplicada, as notas dos outros dois candidatos, em ambas as 
disciplinas, já terão sido divulgadas. 
O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. 
 

Candidato Química Física 

I 20  23  

II X  25  

III 21  18  

 
A menor nota que o candidato II deverá obter na prova final de química para 
vencer a competição é  

a) 18.     

b) 19.     

c) 22.     
d) 25.     

e) 26.     
   
 
 
 
279. (ENEM 2011) 
  Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que 
produz. O custo total para fabricar uma quantidade q de produtos é dado por 

uma função, simbolizada por CT , enquanto o faturamento que a empresa 

obtém com a venda da quantidade q também é uma função, simbolizada por 

FT . O lucro total (LT) obtido pela venda da quantidade q de produtos é dado 

pela expressão LT(q) FT(q) CT(q)  . Considerando-se as funções 

FT(q) 5q  e CT(q) 2q 12   como faturamento e custo, qual a quantidade 

mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo?  
a) 0    
b) 1    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

143 

 

 

MATEMÁTICA DOIS 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS  

 
280. (ENEM 2016) 
  O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês 
subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades: 
 
- a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior 

a 50 mm;  

- a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 C;  

- ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 C  na 

temperatura máxima. 
 
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez 
uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as 

condições previstas para os 12  meses seguintes nessa região. 

 

 
 
Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia 
plantar essa flor rara. 
 
O mês escolhido para o plantio foi  
a) janeiro.    
b) fevereiro.    

c) agosto.    
d) novembro.    
e) dezembro.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


 MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

144 

 
281. (ENEM 2015)  
 Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes 

sociais A,  B,  C  e D  que costumam participar de promoções tipo sorteio ou 

concurso. Os dados comparativos, expressos no gráfico, revelam a 
participação desses consumidores em cinco categorias: via Correios (juntando 
embalagens ou recortando códigos de barra), via internet (cadastrando-se no 
site da empresa/marca promotora), via mídias sociais (redes sociais), via SMS 
(mensagem por celular) ou via rádio/TV. 
 

 
 
Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas 

classes A  e B  (A B)  e uma categoria nas classes C  e D  (C D).  

De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de 

consumidores das classes A B  e C D,  a empresa deve realizar a promoção, 

respectivamente, via  
a) Correios e SMS.    
b) internet e Correios.    
c) internet e internet.    
d) internet e mídias sociais.    
e) rádio/TV e rádio/TV.    
 
282. (ENEM 2015)   
O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais 
reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre 
elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos 
mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o 

total de PET reciclado foi de 282 kton  (quilotoneladas). 

 

 
 
De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas 

destinadas a produção de tecidos e malhas, em kton,  é mais aproximada de  

a) 16,0.     

b) 22,9.     

c) 32,0.     

d) 84,6.     

e) 106,6.     
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283. (ENEM 2014)   
Um cientista trabalha com as espécies l e II de bactérias em um ambiente de 

cultura. Inicialmente, existem 350  bactérias da espécie l e 1.250  bactérias 

da espécie II. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada 
espécie, em função do dia, durante uma semana. 

 
 
Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de 
cultura foi máxima?  
a) Terça-feira.    
b) Quarta-feira.    
c) Quinta-feira.    
d) Sexta-feira.    
e) Domingo.    
   
284. (ENEM 2014)  
 O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o 
primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de 
desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. 
 

 
 
Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 
tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de 
desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro 
de 2011. 
Disponível em: www.dieese.org.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (fragmento). 
 
Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido, em 
termos percentuais, de  

a) 1,1.     

b) 3,5.     

c) 4,5.     

d) 6,8.     

e) 7,9.     
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285. (ENEM 2013)   
A cidade de Guarulhos (SP) tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior 
aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais 
cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. 
 

 
 
Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o 
menor centro em crescimento no polo das indústrias?  
a) 75,28    
b) 64,09    
c) 56,95    
d) 45,76    
e) 30,07    
   
286. (ENEM 2012)   
O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo, em milhões 
de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 1995, 1998, 2000, 
2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O 
Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de 
setembro. O gelo do mar atua como o sistema de resfriamento da Terra, 
refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos 
escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do 
Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. 
 

 
 
Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve 
maior aquecimento global em  
a) 1995.    
b) 1998.    
c) 2000.    
d) 2005.    

e) 2007.    
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287. (ENEM 2012)  
 O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico 
mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas (em Reais) de 
certo medicamento ao longo do ano de 2011. 
 

 
 
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a 
maior e a menor venda absolutas em 2011 foram  
a) março e abril.    
b) março e agosto.    
c) agosto e setembro.    
d) junho e setembro.    
e) junho e agosto.    
   
288. (ENEM 2012)   
O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o 
CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. 
 

 
 
Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos 
formais surgidos no período é  
a) 212 952.    
b) 229 913.    
c) 240 621.    
d) 255 496.    
e) 298 041.    
   
289. (ENEM 2011)   
Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se 
eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. 
Eram três alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, 
como mostra o gráfico. 
 

 
 
Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam “Não” à 
enquete?  
a) Menos de 23.    
b) Mais de 23 e menos de 25.    
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c) Mais de 50 e menos de 75.    
d) Mais de 100 e menos de 190.    
e) Mais de 200.    
   
290. (ENEM 2011)   
O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as 
atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, 
serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos.  
O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB 
brasileiro:  
 

 
 
Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda 
da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação 
dessa participação, em termos percentuais.  
 
Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de  
a) 1998 e 2001.    
b) 2001 e 2003.    
c) 2003 e 2006.    
d) 2003 e 2007.    
e) 2003 e 2008.     
 
291. (ENEM 2007)   

O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, 

mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas 

de extinção. 

 

 
 
Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no 

gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a  

a) 465.     
b) 493.     
c) 498.     
d) 538.     
e) 699.    
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MEDIDAS DE POSIÇÃO: MÉDIA, MODE E MEDIANA 

 
292. (ENEM 2016)  
 Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de 
pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em 
cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os 
registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem 
ele e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício. 
 

 
 
Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador 
durante a subida do térreo ao quinto andar?  

a) 2     

b) 3     

c) 4     

d) 5     

e) 6     

 
293. (ENEM 2012)   
O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o 
CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. 
 

 
 
Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos 
formais surgidos no período é  
a) 212 952.    
b) 229 913.    
c) 240 621.    
d) 255 496.    
e) 298 041.    
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294. (ENEM 2010)  
 O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das 
Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. 

 
A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols 
marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo?  
a) 6 gols     
b) 6,5 gols    
c) 7gols     
d) 7,3 gols    
e) 8,5 gols    
 
295. (ENEM 2009)   

Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco 

vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, 

em alguns meses dos anos 2007 e 2008. 

 

Mês Cotação Ano 

Outubro R$ 83,00 2007 

Novembro R$ 73,10 2007 

Dezembro R$ 81,60 2007 

Janeiro R$ 82,00 2008 

Fevereiro R$ 85,30 2008 

Março R$ 84,00 2008 

Abril R$ 84,60 2008 

 

De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo 

extra branco nesse período era igual a  

a) R$ 73,10.    
b) R$ 81,50.    
c) R$ 82,00.    
d) R$ 83,00.    
e) R$ 85,30.    
   
296. (ENEM 2009) 

  Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio 

de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova 

objetiva, e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas 

pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 pontos cada. Ao final, a 

vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe Delta, 

com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e 

última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota zero na prova. 

As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 

6,5; 7; 8; 6; 0. 

Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe  

a) teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0.    
b) seria a vencedora se ele obtivesse nota 10.    
c) seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8.    
d) permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo 
aluno.    
e) empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse 
nota 9.    
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PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM 

297. (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

ARRANJOS E COMBINAÇÕES 

298. (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!

      

299. (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!
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d) 
2 2 4!

10 26
2! 2!

 


    

e) 
2 2 4!

10 52
2! 2!

 


    

   
   
300. (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
    

 
 
   
301. (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    
   
302. (ENEM 2012)   
O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a 
participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 
personagens numa casa de 9 cômodos; um dos personagens esconde um dos 
objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar 
qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o 
objeto foi escondido. 
Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a 
sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um 

http://www.efivest.com/


MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

153 

mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno 
estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada.  
O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há   
a) 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
b) 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
c) 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
d) 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
e) 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas.    
  
303. (ENEM 2009)  

 Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de 

abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 

4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram 

sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o 

primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time 

visitante. 

 

A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total 

de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de  

a) uma combinação e um arranjo, respectivamente.    
b) um arranjo e uma combinação, respectivamente.    
c) um arranjo e uma permutação, respectivamente.    
d) duas combinações.    
e) dois arranjos.    
   
304. (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.    
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305. (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.    
 

PERMUTAÇÕES 

 
306. (ENEM 2015)  
 Uma família composta por sete pessoas adultas, após decidir o itinerário de 
sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo 
para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site 
as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas 
disponíveis são as mostradas em branco. 
 

 
 
O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado 
por  

a) 
9!

2!
    

b) 
9!

7! 2!
    

c) 7!     

d) 
5!

4!
2!
     

e) 
5! 4!

4! 3!
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PROBABILIDADE 

 
307. (ENEM 2016) 
  Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na 
reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 

1, 3, 5, 7,  e assim sucessivamente, de dois em dois andares. Pedro trabalhou 

na parte elétrica nos andares 1, 4, 7,10,  e assim sucessivamente, de três em 

três andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. 
Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o 
número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, 

em exatamente 20  andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e 

elétrica por João e Pedro. 
 
Qual é o número de andares desse edifício?  

a) 40     

b) 60     

c) 100     

d) 115     

e) 120     

   
 
 
 
 
 
 
 
308. (ENEM 2016) 

  Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 C  e diminui 

1%  de sua temperatura a cada 30 min.  

Use 0,477  como aproximação para 10log (3)  e 1,041 como aproximação 

para 10log (11).  

 

O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30 C  é mais próximo de  

a) 22.     
b) 50.     

c) 100.     

d) 200.     

e) 400.     

 
 
   
309. (ENEM 2015)  
 O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo 
reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, 

uma indústria fabricou 8.000  unidades de um determinado produto. No ano 

seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a 

produção em 50%.  Estima-se que esse aumento percentual se repita nos 

próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%.  Considere P  a 

quantidade anual de produtos fabricados no ano t  de funcionamento da 

indústria. 
 
Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de 

unidades produzidas P  em função de t,  para t 1?   

a) 
1P(t) 0,5 t 8.000       

b) 
1P(t) 50 t 8.000       

c) 
1P(t) 4.000 t 8.000       

d) 
t 1P(t) 8.000 (0,5)       

e) 
t 1P(t) 8.000 (1,5)       
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310. (ENEM 2015) 
  Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é 
de 30%. Três alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de 
intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma entrevista. 
Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, 
oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um 
dos alunos. 
 
A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta 
oralmente respondida em inglês é  

a) 23,7%     

b) 30,0%     

c) 44,1%     

d) 65,7%     

e) 90,0%     

   
311. (ENEM 2015) 
  Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam senhas numeradas 

de 1 até 100.  Uma das senhas é sorteada ao acaso. 

 

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
    

   
312 (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%     
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313. (ENEM 2014)   
O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um 
candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas 
cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo 
fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. 
Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o 

candidato errar uma resposta é 0,20.  

 
A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é  

a) 0,02048.     

b) 0,08192.     

c) 0,24000.    

d) 0,40960.     

e) 0,49152.     

   
314. (ENEM 2013)   
As projeções para a produção de arroz no período de 2012–2021, em uma 
determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento 
constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em 
toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo 

com essa projeção. 
 

Ano Projeção da produção (t) 

2012 50,25 

2013 51,50 

2014 52,75 

2015 54,00 

 
A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no 
período de 2012 a 2021 será de  
a) 497,25.    
b) 500,85.    
c) 502,87.    
d) 558,75.    
e) 563,25.    

   
315. (ENEM 2013)   
Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em 
cada ciclo completo (verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça 
acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz verde permaneça acesa igual a 

2

3
 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa, em 

cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos. 
 
Qual a expressão que representa a relação entre X e Y?  
a) 5X – 3Y + 15 = 0    

b) 5X – 2Y + 10 = 0    
c) 3X – 3Y + 15 = 0    
d) 3X – 2Y + 15 = 0    
e) 3X – 2Y + 10 = 0    
   
316. (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: 
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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
    

   
317. (ENEM 2012)   
Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é 
a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com 
as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a 
terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente 
até a sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, 
que são as cartas não utilizadas nas colunas. 
A quantidade de cartas que forma o monte é  
a) 21.    
b) 24.    
c) 26.    
d) 28.    
e) 31.    
   
318. (ENEM 2012)   
Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada uma. A 
tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna. 
 

Cor Urna 1 Urna 2 

Amarela 4 0 

Azul 3 1 

Branca 2 2 

Verde 1 3 

Vermelha 0 4 

 
Uma jogada consiste em: 
 
1º) o jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por 
ele da urna 2; 
2º) ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, 

misturando-a com as que lá estão; 
3º) em seguida ele retira, também aleatoriamente, uma bola da urna 2; 
4º) se a cor da última bolsa retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha 
o jogo. 
 
Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior 
probabilidade de ganhar?  
a) Azul    
b) Amarela    
c) Branca    
d) Verde    
e) Vermelha    
   
319. (ENEM 2012)   
Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram 
postados “Contos de Halloween”. Após a leitura, os visitantes poderiam 
opinar, assinalando suas reações em “Divertido”, “Assustador” ou “Chato”. Ao 
final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram 
esta postagem. 
O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 
 

http://www.efivest.com/


MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

159 

 
 
O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram 
na postagem “Contos de Halloween”. 
Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de 
uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o 
conto “Contos de Halloween” é “Chato” é mais aproximada por  
a) 0,09.    
b) 0,12.    
c) 0,14.    
d) 0,15.    
e) 0,18.    
   
320. (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  
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.    
   
321. (ENEM 2012)   
A Agência Espacial Norte Americana (NASA) informou que o asteroide YU 55 
cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A 

ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo 
plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está 
indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor 
distância que ele passou da superfície terrestre. 
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Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU 55 
passou da superfície da Terra é igual a  
a) 3,25   102 km.    

b) 3,25   103 km.    

c) 3,25   104 km.    

d) 3,25   105 km.    

e) 3,25   106 km.    

   
322. (ENEM 2011)   
O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea 
aumentou no ano passado nas seguintes condições: em janeiro foram 
vendidas 33 000 passagens; em fevereiro, 34 500; em março, 36 000. Esse 
padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. 
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano 
passado?  
a) 38 000    
b) 40 500    
c) 41 000    
d) 42 000    
e) 48 000    
   
323. (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
    

   
 
324. (ENEM 2011)   
Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a 
gripe suma (HIN1). Segundo um médico infectologista do Instituto Emilio 
Ribas, de São Paulo, a imunização “deve mudar”, no país, a história da 
epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar 
uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A 
tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação.  
 
Campanha de vacinação contra a gripe suína 
 

Datas da 
vacinação 

Público-alvo 
Quantidade de 
pessoas vacinadas 

8 a 19 de 
março 

Trabalhadores da saúde 
e indígenas 

42 

22 de março a 
2 de abril 

Portadores de doenças 
crônicas 

22 

5 a 23 de abril 
Adultos saudáveis entre 
20 e 29 anos 

56 

24 de abril a 
7 de maio 

População com mais 
de 60 anos 

30 

10 a 21 de 
maio 

Adultos saudáveis entre 
30 e 39 anos 

50 

 
Disponível em: http://img.terra.com.br. Acesso em 26 abr. 2010 (adaptado). 
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Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, 
a probabilidade de ela ser  portadora de doença crônica é  
a) 8%.    
b) 9%.    
c) 11%.    
d) 12%.    
e) 22%.    
   
325. (ENEM 2011)   
Em um jogo disputado em uma mesa de sinuca, há 16 bolas: 1 branca e 15 
coloridas, as quais, de acordo com a coloração, valem de 1 a 15 pontos (um 

valor para cada bola colorida).  
O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, 
com o objetivo de acertar duas das quinze bolas em quaisquer caçapas. Os 
valores dessas duas bolas são somados e devem resultar em um valor 
escolhido pelo jogador antes do início da jogada.  
Arthur, Bernardo e Caio escolhem os números 12, 17 e 22 como sendo 
resultados de suas respectivas somas. Com essa escolha, quem tem a maior 
probabilidade de ganhar o jogo é  
a) Arthur, pois a soma que escolheu é a menor.    
b) Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, 

contra 4 possibilidades para a escolha de Arthur e 4 possibilidades para a 
escolha de Caio.    

c) Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, 
contra 5 possibilidades para a escolha de Arthur e 4 possibilidades para a 
escolha de Caio.    

d) Caio, pois há 10 possibilidades de compor a soma escolhida por ele, contra 
5 possibilidades para a escolha de Arthur e 8 possibilidades para a escolha 
de Bernardo.    

e) Caio, pois a soma que escolheu é a maior.    
   
326. (ENEM 2011)   
O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no 
Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa, de 2009, realizada 
pelo Comitê Gestor da Internet (CGI).  
 

 
 
Escolhendo-se, aleatoriamente, um domicílio pesquisado, qual a chance de 
haver banda larga de conexão de pelo menos 1 Mbps neste domicílio?  
a) 0,45    
b) 0,42    
c) 0,30    
d) 0,22    
e) 0,15    
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327. (ENEM 2011)   
Um técnico em refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar de 
um escritório com várias salas.  
Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar, e 
os segmentos são as tubulações. 
 

 
 
Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F, sem passar mais de uma 
vez por cada ponto, o caminho será passando pelos pontos  
a) K, I e F.    
b) K, J, I, G, L e F.    
c) K, L, G, I, J, H e F.    
d) K, J, H, I, G, L e F.    
e) K, L, G, I, H, J e F.    
   
328. (ENEM 2011)   
O Índice de Massa Corporal (IMC) é largamente utilizado há cerca de 200 
anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a 
adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar 
o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta  o Índice de Adiposidade Corporal 
(IAC) como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura 
corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como 
calcular essas medidas, sabendo- se que, em mulheres, a adiposidade normal 
está entre 19% e 26%.  
 

 
 

Uma jovem com 
2IMC 20 kg/m , 100 cm de circunferência dos quadris e 

60 kg de massa corpórea resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos 
níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa 
jovem deve ter diante da nova medida é  
 

(Use 3 1,7 e 1,7 1,3 )  

a) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%.    
b) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%.    
c) manter seus níveis atuais de gordura.    
d) aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%.    
e) aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%.    
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329. (ENEM 2011)   
A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. 
Estrelas não muito quentes (cerca de 3 000 K) nos parecem avermelhadas. Já 
as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6 000 
K; as mais quentes são brancas ou azuis porque sua temperatura fica acima 
dos 10.000 K. 
A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas 
dessas classes. 
 

Estrelas da Sequência Principal 

Classe 
Espectral 

Temperatura Luminosidade Massa Raio 

O5 40.000 55 10  40 18 

B0 28.000 42 10  18 7 

A0 9.900 80 3 2.5 

G2 5.770 1 1 1 

M0 3.480 0,06 0,5 0,6 

Temperatura em Kelvin 
   
Luminosa, massa e raio, tomando o Sol como unidade. 
Disponível em: http://www.zenite.nu. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado). 
 
Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a 
temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade?   
a) 20 000 vezes a luminosidade do Sol.    
b) 28 000 vezes a luminosidade do Sol.    
c) 28 850 vezes a luminosidade do Sol.    
d) 30 000 vezes a luminosidade do Sol.    
e) 50 000 vezes a luminosidade do Sol.    
   
330. (ENEM 2010)   
A figura I abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a 
cidade A com a cidade B. Cada número indicado na figura II representa a 
probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa na via indicada, 
Assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar engarrafamento no 
deslocamento do ponto C ao o ponto B, passando pela estrada E4, e de 50%, 
quando se passa por E3. Essas probabilidades são independentes umas das 
outras. 

 
 
Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B usando exatamente duas 
das vias indicadas, percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de 
engarrafamento possível. 
 
O melhor trajeto para Paula é  
a) E1E3.     
b) E1E4.     
c) E2E4.    
d) E2E5.     
e) E2E6.    
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331. (ENEM 2010)   
O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam 
aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres 
era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora não fosse uma informação científica, 
ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, 
obtendo o quadro a seguir: 
 

TAMANHO DOS CALÇADOS NUMERO DE FUNCIONÁRIAS 

39,0 1 

38,0 10 

37,0 3 

36,0 5 

35,0 6 

 
Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calcado maior 
que 36,0, a probabilidade de ela calçar 38,0 é  

a) 
1

3
   b) 

1

5
   c) 

2

5
   d) 

5

7
   e) 

5

14
    

   
332. (ENEM 2010)   
Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. 
Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a 
sequência conforme mostrada no esquema a seguir. 

 
Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e 
que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer 
linha posterior as já construídas. 
A partir dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha da sequência de 
caixas empilhadas por Ronaldo?  
a) 9     
b) 45     
c) 64     

d) 81     
e) 285    
   
 
 
333. (ENEM 2009)   

O Indicador do CadÚnico (ICadÚnico), que compõe o cálculo do Índice de 

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD), é obtido por meio 

da média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada de cadastros (TC) 

e a taxa de atualização de cadastros (TA), em que 
NV NA

TC , TA ,
NF NV

   

NV  é o número de cadastros domiciliares válidos no perfil do CadÚnico, NF é 

o número de famílias estimadas como público alvo do CadÚnico e NA é o 

número de cadastros domiciliares atualizados no perfil do CadÚnico. 

Portaria n° 148 de 27 de abril de 2006 (adaptado). 

 

Suponha que o IcadÚnico de um município específico é 0,6. Porém, dobrando 

NF o IcadÚnico cairá para 0,5. Se NA + NV = 3.600, então NF é igual a  

a) 10.000.    
b) 7.500.    

c) 5.000.    
d) 4.500.    
e) 3.000.    
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334. (ENEM 2009)   

Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de 

câncer em estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito dos seus 

componentes, a cada dose administrada há uma chance de 10% de que o 

paciente sofra algum dos efeitos colaterais observados no estudo, tais como 

dores de cabeça, vômitos ou mesmo agravamento dos sintomas da doença. O 

médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do 

medicamento, de acordo com o risco que o paciente pretende assumir. 

Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chances de que 

ocorra algum dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o maior 

número admissível de doses para esse paciente?  

a) 3 doses.    
b) 4 doses.    
c) 6 doses.    
d) 8 doses.    
e) 10 doses.    
   
335. (ENEM 2009)   
As figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeças que está sendo 

montado. Observe que as peças são quadradas e há 8  peças no tabuleiro da 

figura A  e 8  peças no tabuleiro da figura B.  As peças são retiradas do 

tabuleiro da figura B  e colocadas no tabuleiro da figura A  na posição correta, 

isto é, de modo a completar os desenhos. 

 
 
É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da 

figura A  colocando a peça  

a) 1 após girá-la 90  no sentido horário.    

b) 1 após girá-la 180  no sentido anti-horário.    

c) 2  apףs girב-la 90  no sentido anti-horבrio.    

d) 2  após girá-la 180  no sentido horário.    

e) 2  após girá-la 270  no sentido anti-horário.    
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336. (ENEM 2009)   
Em Florença, Itália, na Igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão 
em que aparecem os anéis de Borromeo. Alguns historiadores acreditavam 
que os círculos representavam as três artes: escultura, pintura e arquitetura, 
pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. 

 
Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeo?  

a)     

b)     

c)      

d)     

e)     
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337. (ENEM 2009)   
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. 

 

  
 
 
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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338. (ENEM 2008)   

Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) - objeto que pode ser dividido em 

partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, 

criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais - 

objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. 

O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, 

pode ser obtido por meio dos seguintes passos: 

 

1. comece com um triângulo equilátero (figura 1); 
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do 
lado do triângulo anterior e faça três cópias; 
3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice 
comum com um dos vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme 
ilustra a figura 2; 
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos 
obtidos no passo 3 (figura 3). 
 

 
 
 
 
De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada 

acima é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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339. (ENEM 2008)   

A vida na rua como ela é 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, em 

parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na 

rua, tendo sido ouvidas 31.922  pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse 

levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever 

(74%),  que apenas 15,1%  vivem de esmolas e que, entre os moradores de 

rua que ingressaram no ensino superior, 0,7%  se diplomou. Outros dados da 

pesquisa são apresentados nos quadros a seguir. 

 

 
 

No universo pesquisado, considere que P  seja o conjunto das pessoas que 

vivem na rua por motivos de alcoolismo/drogas e Q  seja o conjunto daquelas 

cujo motivo para viverem na rua é a decepção amorosa. Escolhendo-se ao 

acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja igual a 40%  a 

probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P  ou do conjunto Q

, então a probabilidade de que ela faça parte do conjunto interseção de P  e 

Q  é igual a  

a) 12%.     

b) 16%.     

c) 20%.     
d) 36%.    

e) 52%.     

   
340. (ENEM 2008)   

O jogo-da-velha é um jogo popular, originado na Inglaterra. O nome "velha" 

surgiu do fato de esse jogo ser praticado, à época em que foi criado, por 

senhoras idosas que tinham dificuldades de visão e não conseguiam mais 

bordar. Esse jogo consiste na disputa de dois adversários que, em um tabuleiro 

3 3  devem conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou na diagonal, 

3  peças de formato idêntico. Cada jogador, após escolher o formato da peça 

com a qual irá jogar, coloca uma peça por vez, em qualquer casa do tabuleiro 

e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que alinhar 3  peças. 

 

 
 
No tabuleiro representado na figura estão registradas as jogadas de dois 

adversários em um dado momento. Observe que uma das peças tem formato 
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de círculo e a outra tem a forma de um xis. Considere as regras do jogo-da-

velha e o fato de que, neste momento, é a vez do jogador que utiliza os 

círculos. Para garantir a vitória na sua próxima jogada, esse jogador pode 

posicionar a peça no tabuleiro de  

a) uma só maneira.     
b) duas maneiras distintas.     
c) três maneiras distintas.     
d) quatro maneiras distintas.     
e) cinco maneiras distintas.    
 
   
341. (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
.    

 
  
342. (ENEM 2007)   

A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de 

material particulado na atmosfera, causa alteração do clima e contribui para o 

aumento de doenças respiratórias. A tabela adiante apresenta números 

relativos a pacientes internados em um hospital no período da queima da 

cana. 

 

pacientes 

problemas 
respiratórios 
causados pelas 
queimadas 

problemas 
respiratórios 
resultantes de 
outras causas 

outras 
doenças 

total 

idosos 50 150 60 260 

crianças 150 210 90 450 
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Escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por 

problemas respiratórios causados pelas queimadas, a probabilidade de que ele 

seja uma criança é igual a  

a) 0,26,  o que sugere a necessidade de implementação de medidas que 

reforcem a atenção ao idoso internado com problemas respiratórios.     

b) 0,50,  o que comprova ser de grau médio a gravidade dos problemas 

respiratórios que atingem a população nas regiões das queimadas.     

c) 0,63,  o que mostra que nenhum aspecto relativo à saúde infantil pode ser 

negligenciado.     

d) 0,67,  o que indica a necessidade de campanhas de conscientização que 

objetivem a eliminação das queimadas.     

e) 0,75,  o que sugere a necessidade de que, em áreas atingidas pelos efeitos 

das queimadas, o atendimento hospitalar no setor de pediatria seja 
reforçado.    

   
343. (ENEM 2007)   

A diversidade de formas geométricas espaciais criadas pelo homem, ao mesmo 

tempo em que traz benefícios, causa dificuldades em algumas situações. 

Suponha, por exemplo, que um cozinheiro precise utilizar exatamente 100mL  

de azeite de uma lata que contenha 1.200mL  e queira guardar o restante do 

azeite em duas garrafas, com capacidade para 500mL  e 800mL  cada, 

deixando cheia a garrafa maior. Considere que ele não disponha de 

instrumento de medida e decida resolver o problema utilizando apenas a lata e 

as duas garrafas. As etapas do procedimento utilizado por ele estão ilustradas 

nas figuras a seguir, tendo sido omitida a 5a etapa (ver figura).  

 

 
 
Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à 5a etapa do 

procedimento?  

a)    b)    c)     

d)    e)    

 
   
344. (ENEM 2006)   
Um time de futebol amador ganhou uma taça ao vencer um campeonato. Os 
jogadores decidiram que o prêmio seria guardado na casa de um deles. Todos 
quiseram guardar a taça em suas casas. Na discussão para se decidir com 
quem ficaria o troféu, travou-se o seguinte diálogo: 

 Pedro, camisa 6: — Tive uma ideia. Nós somos 11 jogadores e nossas 

camisas estão numeradas de 2  a 12.  Tenho dois dados com as faces 

numeradas de 1 a 6.  Se eu jogar os dois dados, a soma dos números das 

faces que ficarem para cima pode variar de 2  (1 1)  até 12  (6 6).  Vamos 

jogar os dados, e quem tiver a camisa com o número do resultado vai guardar 
a taça. 
 Tadeu, camisa 2: - Não sei não... Pedro sempre foi muito esperto... 
Acho que ele está levando alguma vantagem nessa proposta... 
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 Ricardo, camisa 12: - Pensando bem... Você pode estar certo, pois, 
conhecendo o Pedro, é capaz que ele tenha mais chances de ganhar que nós 
dois juntos... 
 

Desse diálogo conclui-se que  

a) Tadeu e Ricardo estavam equivocados, pois a probabilidade de ganhar a 
guarda da taça era a mesma para todos.     
b) Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado, pois, juntos, tinham mais 
chances de ganhar a guarda da taça do que Pedro.     
c) Tadeu tinha razão e Ricardo estava equivocado, pois, juntos, tinham a 
mesma chance que Pedro de ganhar a guarda da taça.     
d) Tadeu e Ricardo tinham razão, pois os dois juntos tinham menos chances 
de ganhar a guarda da taça do que Pedro.     
e) não é possível saber qual dos jogadores tinha razão, por se tratar de um 
resultado probabilístico, que depende exclusivamente da sorte.    
   
345. (ENEM 2006)   

A tabela a seguir indica a posição relativa de quatro times de futebol na 

classificação geral de um torneio, em dois anos consecutivos. O símbolo   

significa que o time indicado na linha ficou, no ano de 2004, à frente do 

indicado na coluna. O símbolo * significa que o time indicado na linha ficou, 

no ano de 2005, à frente do indicado na coluna. 

 
A probabilidade de que um desses quatro times, escolhido ao acaso, tenha 

obtido a mesma classificação no torneio, em 2004 e 2005, é igual a  

a) 0,00.     

b) 0,25.     

c) 0,50.     

d) 0,75.     

e) 1,00.     

   
346. (ENEM 2005)   

As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10  anos se 

encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e 

tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, 

é mostrada no gráfico a seguir. 

 

 
 
Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A 

probabilidade de que a criança premiada tenha sido um(a) filho(a) único(a) é  

a) 
1

3
.   b) 

1

4
.   c) 

7

15
.   d) 

7

23
.   e) 

7

25
.    
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347. (ENEM 2003)   

Na literatura de cordel, os textos são impressos, em geral, com 8, 16, 24 ou 

32 páginas de formato 10,5 cm x 15,5 cm. As razões históricas que explicam 

tal fato estão relacionadas à forma artesanal como são montadas as 

publicações e ao melhor aproveitamento possível do papel disponível. 

Considere, a seguir, a confecção de um texto de cordel com 8 páginas (4 

folhas): 

 

Utilizando o processo descrito anteriormente, pode-se produzir um exemplar 

de cordel com 32 páginas de 10,5 cm x 15,5 cm, com o menor gasto possível 

de material, utilizando uma única folha de  

a) 84 cm x 62 cm    
b) 84 cm x 124 cm    
c) 42 cm x 31 cm    
d) 42 cm x 62 cm    
e) 21 cm x 31 cm    
   
348. (ENEM 2001)   
Um município de 628 km2 é atendido por duas emissoras de rádio cujas 
antenas A e B alcançam um raio de 10km do município, conforme mostra a 
figura: 
 

 
 
Para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a 
probabilidade que um morador tem de, circulando livremente pelo município, 
encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. 
 
Essa probabilidade é de, aproximadamente,   
a) 20%.    
b) 25%.    
c) 30%.    
d) 35%.    
e) 40%.   
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GEOMETRIA PLANA 

 
349. (ENEM 2012)   
As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, 
respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão 
dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, 
essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as 
quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, 
representadas pelas equações: 
 
QO = –20 + 4P 
QD = 46 – 2P 
 
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o 
preço do produto. 
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram 
o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?  
a) 5    
b) 11    
c) 13    
d) 23    
e) 33    
   
350. (ENEM 2009)   

Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro 

idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, 

conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, 

concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são 

colocadas dentro do copo. 

 

 
 
O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. 

 

número de bolas (x) nível da água (y) 

5  6,35 cm  

10  6,70 cm  

15  7,05 cm  

 

Disponível em: www.penta.ufrgs.br. Acesso em: 13 jan. 2009 (adaptado). 

 

Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água (y)  em 

função do número de bolas (x)?   

a) y 30x.     

b) y 25x 20,2.      

c) y 1,27x.     

d) y 0,7x.     

e) y 0,07x 6.      
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351. (ENEM 2008)   

A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma 

escola, referente ao mês de junho de 2008. 

 

 

Se M(x)  é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x  é o 

número de dias em atraso, então  

a)  M(x) 500 0,4x.      

b)  M(x) 500 10x.     

c)  M(x) 510 0,4x.     

d)  M(x) 510 40x.     

e)  M(x) 500 10,4x.     

   
352. (ENEM 2004)   

Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio 

eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. 

Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se vendessem 500 m  de 

tecido com largura de 1,40 m,  e no segundo mês, se vendessem o dobro. 

Foram bem sucedidos os jovens que responderam, respectivamente,   

a) R$ 300,00 e R$ 500,00.    
b) R$ 550,00 e R$ 850,00.    
c) R$ 650,00 e R$ 1000,00.    
d) R$ 650,00 e R$ 1300,00.    
e) R$ 950,00 e R$ 1900,00.    
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353. (ENEM 2004)   
Para medir o perfil de um terreno, um mestre-de-obras utilizou duas varas 

I(V  e IIV ),  iguais e igualmente graduadas em centímetros, às quais foi 

acoplada uma mangueira plástica transparente, parcialmente preenchida por 
água (figura abaixo). 

Ele fez 3  medições que permitiram levantar o perfil da linha que contém, em 

sequência, os pontos 1 2 3P , P , P  e 4P .  Em cada medição, colocou as varas em 

dois diferentes pontos e anotou suas leituras na tabela a seguir. A figura 

representa a primeira medição entre 1P  e 2P .  

 

 
 

 
Medição 

Vara I Vara II  
Diferença 
(LI - LII) (cm) Ponto 

Leitura 
LI (cm) 

Ponto 
Leitura 
LII (cm) 

1ª P1 239 P2 164 75 

2ª P2 189 P3 214 -25 

3ª P3 229 P4 174 55 

 
Ao preencher completamente a tabela, o mestre-de-obras determinou o 
seguinte perfil para o terreno:  

a)    b)    c)     

d)    e)     
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354. (ENEM 2003)   

Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença 

no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após 

a ingestão. 

O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos 

de mesmo peso que beberam três latas de cerveja cada um, em diferentes 

condições: em jejum e após o jantar. 

Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida 

pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 g/L, o indivíduo que bebeu após 

o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após, aproximadamente, 

 

  
 
a) uma hora e uma hora e meia, respectivamente.    
b) três horas e meia hora, respectivamente.    
c) três horas e quatro horas e meia, respectivamente.    
d) seis horas e três horas, respectivamente.    
e) seis horas, igualmente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


 MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

178 

 
355. (ENEM 2016)   
Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão 
representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e 
perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são 
quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, 
permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere 
a largura das ruas. 
 

 
 
A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até 
o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do 
pai, na rua 2 com a rua E, e a escola das crianças, na rua 4 com a rua A. 
 
Com base nesses dados, o imóvel que atende as pretensões da família deverá 
ser localizado no encontro das ruas  
a) 3 e C.    
b) 4 e C.    
c) 4 e D.    
d) 4 e E.    
e) 5 e C.    
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356. (ENEM 2016)   
A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada 

destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10%  que 

recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um 

gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P,  cuja 

abscissa tem valor igual a 90,  como ilustrado na figura. 

No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários, ordenados 
de forma crescente pelos valores de seus salários, e no eixo vertical tem-se o 
percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. 
 

 
 
 
 
O Índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um 

determinado grupo, pode ser calculado pela razão 
A

,
A B

 em que A  e B  são 

as medidas das áreas indicadas no gráfico. 
A empresa tem como meta tornar seu Índice de Gini igual ao do país, que é 

0,3.  Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que 

representa a parcela recebida pelos 10%  dos funcionários de maior salário em 

relação ao total da massa salarial. 
 
Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 4 maio 2016 (adaptado). 
 
 
Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser  

a) 40%     

b) 20%     

c) 60%     

d) 30%     

e) 70%     
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357. (ENEM 2016)   
Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao 

encaixe de peças de madeira com 10 cm  de altura e formas geométricas 

variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração 
com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de 
madeira já possui três perfurações prontas de bases distintas: uma quadrada 

(Q),  de lado 4 cm,  uma retangular (R),  com base 3 cm  e altura 4 cm,  e 

uma em forma de um triângulo equilátero (T),  de lado 6,8 cm.  Falta realizar 

uma perfuração de base circular (C).  

O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e 
nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações e, para isso, 
escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em 
suas ferramentas uma serra copo (broca com formato circular) para perfurar 
a base em madeira, encontrando cinco exemplares, com diferentes medidas 

de diâmetros, como segue: (l) 3,8 cm;  (II) 4,7 cm;  (III) 5,6 cm;  (IV) 

7,2 cm  e (V) 9,4 cm.  

 

 
 

Considere 1,4  e 1,7  como aproximações para 2  e 3,  respectivamente. 

 

Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra copo o 
marceneiro deverá escolher?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
   
358. (ENEM 2015)  
Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com 
bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: 
inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como 
mostra a Figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio 

sobrepondo os lados BC  e AD,  de modo que C  e D  coincidam, e o mesmo 

ocorra com A  e B,  conforme ilustrado na Figura 2. Marcaram os pontos 

médios O e N,  dos lados FG  e AF,  respectivamente, e o ponto M  do lado 

AD,  de modo que AM  seja igual a um quarto de AD.  A seguir, fizeram 

cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. 
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Após os cortes, a folha e aberta e a bandeirinha esta pronta. 
 
A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é  

a)    b)    c)     

d)    e)     
 
   
359. (ENEM 2015)   
Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas 
por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão 

substituídas são círculos de raio 2 km,  cujas circunferências se tangenciam no 

ponto O,  como mostra a figura. 

 

 
 

O ponto O  indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será 

um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das 
áreas de cobertura menores. 
 
Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em 
quilômetros quadrados, foi ampliada em  

a) 8 .π     

b) 12 .π     

c) 16 .π     

d) 32 .π     

e) 64 .π     
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360. (ENEM 2015)   
O Esquema I mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios 
em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. 
 

 
 
Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional 
de Basquete (Fiba) em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi 
prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser 
retângulos, como mostra o Esquema II. 
 

 
 
Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área 
ocupada por cada garrafão, que corresponde a um(a)  

a) aumento de 
25.800 cm .     

b) aumento de 
275.400 cm .     

c) aumento de 
2214.600 cm .     

d) diminuição de 
263.800 cm .     

e) diminuição de 
2272.600 cm .     
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361. (ENEM 2015)   
O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas 
dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é 

formada por três setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 .  

O raio R  deve ser um número natural. 

 

 
 
O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com 

dimensões 50 m 24 m.  

O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a 
ocupada pela piscina já existente.  
 

Considere 3,0  como aproximação para .π  

 

O maior valor possível para R,  em metros, deverá ser  

a) 16.     

b) 28.     

c) 29.     

d) 31.     

e) 49.     
 
 
362. (ENEM 2015)   
Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de 

calorias diárias, 60%  de carboidratos, 10%  de proteínas e 30%  de 

gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas 
porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso 
em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono 
regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões 
cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou 
as seguintes figuras: 
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Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para 
representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o  
a) triângulo.    
b) losango.    
c) pentágono.    
d) hexágono.    
e) octógono.    
   
363. (ENEM 2014)   

Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5m  e 14m  no quintal 

de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar 
sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser 

plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3  

metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar 
um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas 
alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. 
 
O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço 
disponível é  

a) 4.     

b) 8.     

c) 9.     

d) 12.     

e) 20.     
  
364. (ENEM 2013)   
O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor 
firmar dois postes de comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a 
situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a 
haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado 
pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço 
que serão instalados. 
 

 
 
Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF?  

a) 1m     

b) 2 m     

c) 2,4 m     

d) 3 m     

e) 2 6 m     

 
365. (ENEM 2013)   
Em um sistema de dutos, três canos 
iguais, de raio externo 30 cm, são 
soldados entre si e colocados dentro 

de um cano de raio maior, de medida 
R. Para posteriormente ter fácil 
manutenção, é necessário haver uma 
distância de 10cm entre os canos 
soldados e o cano de raio maior. Essa 
distância é garantida por um 
espaçador de metal, conforme a 
figura: 
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Utilize 1,7 como aproximação para 3.  

O valor de R, em centímetros, é igual a  
a) 64,0.    
b) 65,5.    
c) 74,0.    
d) 81,0.    
e) 91,0.    
  
366. (ENEM 2013)  
Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com base quadradas. 
Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura: 
 

 
 

Considere que 
7

AC BD
5

  e que  é a medida de um dos lados da base da 

bandeja. 

Qual deve ser o menor valor da razão 
BD

 para que uma bandeja tenha 

capacidade de portar exatamente quatro copos de uma só vez?  

a) 2     

b) 
14

5
    

c) 4     

d) 
24

5
    

e) 
28

5
    

 
 
   
367. (ENEM 2012)   
Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas 
Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla 
em inglês para Sistema de Posicionamento Global) com longitude de 124° 3’ 0” 
a leste do Meridiano de Greenwich. 
Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 
 
PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado) 
 
A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude 
da forma decimal é  
a) 124,02°.    
b) 124,05°.    
c) 124,20°.    
d) 124,30°.    
e) 124,50°.    
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368. (ENEM 2012)   
Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de 
vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a 
seguir. 
 

 
 
Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado 
e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para 
confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a parte 
sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m2, e outro para a parte mais 
clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m2. 
 
De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na 
fabricação de um vitral?  
a) R$ 22,50    
b) R$ 35,00    
c) R$ 40,00    
d) R$ 42,50    
e) R$ 45,00    
 
369. (ENEM 2012)   
Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre 
plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura 
esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o 
equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre 
uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R 
do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base 
da estatua. 
 
Qual relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a 
exigência de segurança seja cumprida?  

a) R L/ 2     

b) R 2L/π     

c) R L/ π     

d) R L/2     

e)  R L/ 2 2       

370. (ENEM 2011)   

 
 
O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno 
de seu centro, de  
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a) 45°.    
b) 60°.    
c) 90°.    
d) 120°.    
e) 180°.    
   
371. (ENEM 2011)   
O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. 
A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por oito raias e tem 
largura de 9,76 m. As raias são numeradas do centro da pista para a 
extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de 
circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. 

 

 
 
Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual 
das raias o corredor estaria sendo beneficiado?  
a) 1    
b) 4    
c) 5    
d) 7    
e) 8    
   
372. (ENEM 2010)   
Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores 
realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por 
onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas 
algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis estacas 
colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram 
os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, 
em que as estacas foram indicadas por letras. 
 

 
 
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com 
concreto. 
Nessas condições, a área a ser calcada corresponde  
a) a mesma área do triângulo AMC.    
b) a mesma área do triângulo BNC.    
c) a metade da área formada pelo triângulo ABC.    
d) ao dobro da área do triângulo MNC.    
e) ao triplo da área do triângulo MNC.    
   
373. (ENEM 2010)   
Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande 
quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, 
cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm e cuja altura é 10 cm. Tal 
peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro 

circular reto seja tangente as suas faces laterais, conforme mostra a figura. 
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O raio da perfuração da peça é igual a  
a) 1 cm.     
b) 2 cm.     
c) 3 cm.    
d) 4 cm.     
e) 5 cm.    
   
374. (ENEM 2009)   

A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 

metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 

metros e alcançou uma altura de 0,8 metro.  

A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o 

ponto mais alto da rampa é  

a) 1,16 metros.    
b) 3,0 metros.    
c) 5,4 metros.    
d) 5,6 metros.    

e) 7,04 metros.    
   
 
 
 
375. (ENEM 2000)   

Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5  degraus, de 

forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais 

a 60 cm  e a 30 cm,  conforme a figura: 

 

 
 
Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo 

comprimento mínimo, em cm,  deve ser:   

a) 144.     
b) 180.     

c) 210.     

d) 225.     

e) 240.  
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GEOMETRIA ESPACIAL 

 
376. (ENEM 2016)   
Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular 

com as dimensões dadas por 60 m 10 m  de base e 10 m  de altura. Com o 

objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse 

reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B  e C,  de mesmo 

volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m  de altura 

e 10 m  de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme 

a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma 
parte de sua carga vazará. 
 

 
 
Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua 
carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do 

compartimento C.  
Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. 
 
Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de  

a) 
3 31,4 10 m     

b) 
3 31,8 10 m     

c) 
3 32,0 10 m     

d) 
3 33,2 10 m     

e) 
3 36,0 10 m     

   
377. (ENEM 2016)   
É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para 
produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um 
artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos 
obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base 
quadrada. 
 
Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem 
obtidos pelo artista plástico?  
a) Quadrados, apenas.    
b) Triângulos e quadrados, apenas.    
c) Triângulos, quadrados e trapézios, apenas.    
d) Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, apenas.    
e) Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, 

apenas.    
   
378. (ENEM 2016)   
Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e 
secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por 
um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos 

grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 
320 m .  Uma 

região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos 
para a usina de beneficiamento. 
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Utilize 3  como aproximação para .π  

 
O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar 
todo o volume de grãos armazenados no silo é  

a) 6.     

b) 16.     

c) 17.     

d) 18.     

e) 21.     
   
379. (ENEM 2015)   

Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P,  obtido a partir de 

cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos 
do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que 

metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P,  então, é pintada usando 

uma cor distinta das demais faces. 
 
Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas 
na pintura das faces do troféu?  

a) 6     

b) 8     

c) 14     

d) 24     

e) 30     

 
 
 
 
   
380. (ENEM 2015)   
O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro 
que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de 
um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero com lados medindo 

30 cm.   

Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares com cortes já 

padronizados, cujos raios medem 18 cm,  26 cm,  30 cm,  35 cm  e 

60 cm.  O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor 

diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. 

Considere 1,7  como aproximação para 3.  

 
O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio, em centímetros, é igual a  

a) 18.     

b) 26.     

c) 30.     

d) 35.     

e) 60.     
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381. (ENEM 2015)   
Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de 

paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm  de 

altura e base de 20 cm  por 10 cm.  No processo de confecção do sorvete, 

uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao 

congelador, tem seu volume aumentado em 25%,  ficando com consistência 

cremosa. 
Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com 

volume de 
31.000 cm  e, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada 

uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de 
congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, 
sem transbordar. 
 

O volume máximo, em 
3cm ,  da mistura sabor morango que deverá ser 

colocado na embalagem é  

a) 450.     

b) 500.     

c) 600.     

d) 750.     

e) 1.000.     

   
382. (ENEM 2015)   
Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa reunião 
do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem 

formato cilíndrico, com 3 m  de altura e 2 m  de diâmetro, e estimou-se que a 

nova cisterna deverá comportar 
381m  de água, mantendo o formato cilíndrico 

e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna a antiga será 
desativada. 
 

Utilize 3,0  como aproximação para .π  

 
Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume 
desejado?  

a) 0,5     

b) 1,0     

c) 2,0     

d) 3,5     

e) 8,0     

  
 
383. (ENEM 2014)   
O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento 
construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na 

escala 1:100,  foi disponibilizado aos interessados já com as especificações 

das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo 

retângulo reto, com dimensões, no projeto, iguais a 3cm,  1cm  e 2cm.  

 
O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será  

a) 6.     

b) 600.     

c) 6.000.     

d) 60.000.     

e) 6.000.000.     
   
384. (ENEM 2014)   
Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o 

passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de 
mão, contudo a soma das dimensões da bagagem (altura + comprimento + 

largura) não pode ser superior a 115cm.  

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um 
paralelepípedo retângulo. 
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O maior valor possível para x,  em centímetros, para que a caixa permaneça 

dentro dos padrões permitidos pela Anac é  

a) 25.     

b) 33.     

c) 42.     
d) 45.     

e) 49.     
   
385. (ENEM 2014)   
Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas 
partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte 
cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte 
cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão 

constante e levou 8  minutos para encher metade da parte de baixo. 

 

 
 
Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante 
do depósito?  

a) 8.     

b) 10.     

c) 16.     

d) 18.     

e) 24.     
   
386. (ENEM 2014)   
Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la 
no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os 
silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto 
trapezoidal, conforme mostrado na figura. 
 

 
 

Considere um silo de 2m  de altura, 6m  de largura de topo e 20m  de 

comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5m  
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a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem 

ocupa 
32m  desse tipo de silo. 

 
EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 
1 ago. 2012 (adaptado). 
 
Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em 
toneladas, é  

a) 110.     

b) 125.     

c) 130.     

d) 220.     

e) 260.     

   
387. (ENEM 2014)   
Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as 
dimensões, em centímetros, mostradas na figura. 
 

 
 
Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, de tal modo 
que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. 
 
Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em  

a) 14,4%     

b) 20%     

c) 32,0%     

d) 36,0%     

e) 64,0%     

   
388. (ENEM 2014)   
Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de 
diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos 
fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de 

diâmetro d  em centímetros, sem folga, dando-se 5  voltas completas em 

torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem 
ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. 
 

 
 
Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, 
finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de 
papel original seja desprezível. 
 
Qual é a medida, em centímetros, do lado da folha de papel usado na 
confecção do diploma?  

a) dπ     

b) 2 dπ     

c) 4 dπ     

d) 5 dπ     

e) 10 dπ     
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389. (ENEM 2014)   
Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na 
forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em 
cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma 

máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10mm  de 

comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. 

Um medicamento é produzido em pílulas com 5mm  de raio. Para facilitar a 

deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 

4mm,  e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da 

máquina que produz essas pílulas. 

Use 3  como valor aproximado para .π  

 
A redução do volume da pílula, em milímetros cúbicos, após a reprogramação 
da máquina, será igual a  

a) 168.    b) 304.    c) 306.    d) 378.    e) 514.     

   
390. (ENEM 2014)   
Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O 
sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, 
desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, para sinalização 
noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do 
material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte 
da superfície lateral a ser revestida. 
 
Qual deverá ser a forma do adesivo?  

a)     b)     

c)    d)     

e)     

  
391. (ENEM 2012)   
Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo 
de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de 
resfriamento, como mostrado na figura. 
 

 
 
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto 
cujo volume fosse de 2 400 cm3?  
a) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura.    
b) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura.    
c) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura.    
d) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar.    
e) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar.    
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392. (ENEM 2012)   
Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com 
diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas 
caixas. 
 

 
 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas 
planificações?  
a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
c) Cone, tronco de pirâmide e prisma.    
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.    
e) Cilindro, prisma e tronco de cone.    
   
393. (ENEM 2012)   

O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma 
espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde 
motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se, na Figura 1, 
uma foto de um globo da morte e, na Figura 2, uma esfera que ilustra um 
globo da morte. 
 

 
 
Na Figura 2, o ponto A está no plano do chão onde está colocado o globo da 

morte e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano 
do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão colocado no 
ponto B e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo 
uma circunferência que passa pelos pontos A e B. 
 
Disponível em: www.baixaki.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012. 
 
A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor 
representada por  

a)    b)    c)    d)    e)     
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394. (ENEM 2010)  
Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o 
modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro e vazio. A aresta do cubo maior 
mede 12 cm e a do cubo menor, que e interno, mede 8 cm. 

 

O volume de madeira utilizado na confecção desse 
objeto foi de  
a) 12 cm3.     
b) 64 cm3.     
c) 96 cm3.    
d) 1 216 cm3.     
e) 1 728 cm3.    
 

   
 
395. (ENEM 2010)   
Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 
m de altura (de espessura desprezível), foi envolvido homogeneamente por 
uma camada de concreto, contendo 20 cm de espessura. 
Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,00 e tomando 3,1 
como valor aproximado de ð, então o preço dessa manilha é igual a  
a) R$ 230,40.     
b) R$ 124,00.    
c) R$ 104,16.     
d) R$ 54,56.    
e) R$ 49,60.    
   
396. (ENEM 2010)  
 Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir 
as vinte pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, 
Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também 
cilíndricos. 
 

 
 
Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a 
quantidade mínima de água na leiteira para encher os vinte copinhos pela 
metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá  
a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que 
o volume do copo.    
b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que 
o volume do copo.    
c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que 
o volume do copo.    
d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que 

o volume do copo.    
e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que 
o volume do copo.    
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397. (ENEM 2009)  

 Uma empresa que fabrica esferas de aço, de 6 cm de raio, utiliza caixas de 

madeira, na forma de um cubo, para transportá-las. 

Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 cm3, então o número máximo 

de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a  

a) 4.    b) 8.    c) 16.    d) 24.    e) 32.    
   
 
 
 
 
398. (ENEM 2006)  

Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de 

moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20cm 10cm  (conforme 

ilustram as figuras abaixo). Unindo dois lados opostos do cartão, de duas 

maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente 

com parafina. 

 

Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de 

parafina empregado, o custo da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do 

tipo II, será  

a) o triplo.     
b) o dobro.     
c) igual.     
d) a metade.     
e) a terça parte.    

 
399. (ENEM 2013)   
As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, 
construídas numa avenida de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 
15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura de 114 m (a altura é 
indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de 
um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na 
imagem. 

 

Utilizando 0,26 como valor aproximado para 
tangente de 15º e duas casas decimais nas 
operações, descobre-se que a área da base 
desse prédio ocupa na avenida um espaço  
a) menor que 100m2.    
b) entre 100m2 e 300m2.    
c) entre 300m2 e 500m2.    
d) entre 500m2 e 700m2.    

e) maior que 700m2.    
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400. (ENEM 2009)   

Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno 

retangular de 3 km 2 km  que contém uma área de extração de ouro 

delimitada por um quarto de círculo de raio 1km  a partir do canto inferior 

esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os 

irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse 

com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. 

 

 
 

Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do 

terreno que coube a João corresponde, aproximadamente, a  

Considere: 
3

0,58.
3

   

a) 50%.    b) 43%.    c) 37%.    d) 33%.    e) 19%.     
 

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS  

EM UM TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 
400A. (ENEM 2010)   
Um satélite de telecomunicações, t minutos após ter atingido sua órbita, está 
a r quilômetros de distância do centro da Terra. Quando r assume seus 
valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, 
respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de r em função de t 
seja dado por 
 

 
 

5865
r t

1 0,15.cos 0,06t



 

 
 
Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu 
afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos 
valores de r, no apogeu e no perigeu, representada por S. 
 
 
O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de  
a) 12 765 km.     
b) 12 000 km.    
c) 11 730 km.     
d) 10 965 km.    
e) 5 865 km.    
   
400B. (ENEM 2009)   

Considere um ponto P em uma circunferência de raio r no plano cartesiano. 

Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo x, como mostra a figura, e 

suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, uma distância d ≤ r 

sobre a circunferência. 
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Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma distância dada por  

a) 
d

r 1 sen .
r

 
 

 
    b) 

d
r 1 cos .

r

 
 

 
    c) 

d
r 1 tg .

r

 
 

 
    

d) 
r

rsen .
d

 
 
 

     e) 
r

rcos .
d

 
 
 

    

  
 
400C. (ENEM 2004)   

Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, 

apelidado "Mineirinho", conseguiu realizar a manobra denominada "900", na 

modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir 

esse feito. A denominação "900" refere-se ao número de graus que o atleta 

gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a  

a) uma volta completa.    
b) uma volta e meia.    
c) duas voltas completas.    
d) duas voltas e meia.    
e) cinco voltas completas.    
   
400D. (ENEM 2015)  
 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos 
sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, 
consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua 
disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, 
ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção 

máxima da safra. 

A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P,  em reais, do 

quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função 

x
P(x) 8 5cos ,

6

π π 
   

 
 onde x  representa o mês do ano, sendo x 1  

associado ao mês de janeiro, x 2  ao mês de fevereiro, e assim 

sucessivamente, até x 12  associado ao mês de dezembro. 

 
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado). 
 
 
Na safra, o mês de produção máxima desse produto é  
a) janeiro.    
b) abril.    
c) junho.    
d) julho.    
e) outubro.    
 

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS  

EM UM TRIÂNGULO QUALQUER 

 
400E. (ENEM 2011)   
Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o 
seguinte procedimento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo visual a 
fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo 
sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo 

ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2 . A figura ilustra essa 

situação:  
 

 
 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 30º   e, ao chegar ao 

ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB 2000 m . 
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Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do 
barco até o ponto fixo P será  

a) 1000 m .    

b) 1000 3 m .    

c) 
3

2000 m
3

.    

d) 2000 m .    

e) 2000 3 m .    

   
400F. (ENEM 2010)   
O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em 
um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com 
impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o 
mesmo pé que deu a impulsão; na passada ele cairá com o outro pé, do qual 
o salto é realizado. 
 
Disponível em: www.cbat.org.br (adaptado). 
 
Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de estudar seus movimentos, 
percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 
m, e, do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 m. Querendo 
atingir a meta de 17,4 m nessa prova e considerando os seus estudos, a 
distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre  
a) 4,0 m e 5,0 m.     
b) 5,0 m e 6,0 m.    
c) 6,0 m e 7,0 m.     
d) 7,0 m e 8,0 m.    
e) 8,0 m e 9,0 m.    
 
400G. (ENEM 2010)   

Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São 
Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá 
Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. 
O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, 
Franca, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da 
camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo 
previsto de medição. 
 
Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em: 02 maio 2010. 
 

 
 
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km 
da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60°; a outra estava 
a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo 
sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30°. 
 
Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão?  
a) 1,8 km    b) 1,9 km    c) 3,1 km   d) 3,7 km    e) 5,5 km    
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