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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(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)
(B)
(C)
(D)
(E)

156.
180.
192.
264.
288.

DATA: ___/____/2020.

QUESTÃO 02
(ENEM-2012) - Um maquinista de trem ganha
R$100,00 por viagem e so pode viajar a cada 4 dias.
Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará
de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá
viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia primeiro
de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias.
Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível,
quantas viagens precisará fazer?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37
51
88
89
91

QUESTÃO 03
(ENEM-2015) - Um casal realiza um financiamento
imobiliário de R$ 180 000,00, a ser pago em 360
prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1%
ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a
liberação dos recursos e o valor da prestação mensal
é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo
devedor (valor devido antes do pagamento). Observe
que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em
R$ 500,00 e considere que não há prestação em
atraso
Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em
reais, a ser pago ao banco na decima prestação é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 075,00.
2 093,00.
2 138,00.
2 255,00.
2 300,00.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 06

(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 revende-los no evento. No dia anterior, ela havia
comprado a mesma quantidade de picolés, pegando
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 vende de
todos os picolés que possuía.

(ENEM-2011) - Considere que uma pessoa decida
investir uma determinada quantia e que lhe sejam
apresentadas três possibilidades de investimento,
com rentabilidades líquidas garantidas pelo período
de um ano, conforme descritas:

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.

As rentabilidades para esses investimentos, incidem
sobre o valor do período anterior. O quadro fornece
algumas aproximações para a análise das
rentabilidades

Investimento A: 3% o mês
Investimento B: 36% ao ano
Investimento C: 18/% ao semestre

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)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 0,96.
R$ 1,00.
R$ 1,40.
R$ 1,50.
R$ 1,56.

Para escolher o investimento com a maior
rentabilidade anual, essa pessoa deverá
(A) escolher qualquer um dos investimentos A, B
ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a
36%.
(B) escolher os investimentos A ou C, pois suas
rentabilidades anuais são iguais a 39%.
(C) escolher o investimento A, pois a sua
rentabilidade anual é maior que as rentabilidades
anuais dos investimentos B e C.
(D) escolher o investimento B, pois sua
rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades
de 3% do investimento A e de 18% do investimento
C.
(E) escolher o investimento C, pois sua
rentabilidade de 39% ao ano é maior que a
rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e
B.

QUESTÃO 05
(ENEM-2016) - Um paciente necessita de
reidratação endovenosa feita por meio de cinco
frascos de soro durante 24h. 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 gostas por minuto que o paciente
deverá receber após as quatro primeiras horas será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16.
20.
24.
34.
40.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

(ENEM-2010) - Um grupo de pacientes com
Hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional
em que 40% desses pacientes foram completamente
curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram
distribuídos em dois grupos de mesma quantidade e
submetidos a dois tratamentos inovadores. No
primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes
foram curados e, no segundo, 45%.

(ENEM-2016) - O censo demográfico é um
levantamento estatístico que permite a coleta de
várias informações. A tabela apresenta os dados
obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos
de 1940 e 2000, referentes à concentração da
população total, na capital e no interior, nas cinco
grandes regiões.

Em relação aos pacientes submetidos inicial, os
tratamentos inovadores proporcionaram cura de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16%.
24%.
32%.
48%.
64%.

QUESTÃO 08
O valor mais próximo do percentual que descreve o
aumento da população nas capitais da região
nordeste é

(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

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

125%.
231%.
331%.
700%.
800%.

QUESTÃO 10
(ENEM-2019) - Uma pessoa se interessou em
adquirir um produto anunciado em uma loja.
Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a
uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O
primeiro pagamento será um mês após a aquisição do
produto, e no valor de R$ 202,00. O segundo
pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e
terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra,
o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do
produto à vista negociado com o cliente,
correspondendo ao financiamento aprovado.

Com base no quadro, qual é a moda do número de
pessoas no elevador durante a subida do térreo ao
quinto andar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O valor à vista, em real, que deverá consta na nota
fiscal é de

2
3
4
5
6

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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398,02.
400,00.
401,94.
404,00.
406,02.

GABARITO
Questão 01 – B
Questão 02 – C
Questão 03 – D
Questão 04 – C
Questão 05 – D
Questão 06 – C
Questão 07 – B
Questão 08 – D
Questão 09 – D
Questão 10 – B
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