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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(ENEM/2018) A quantidade x de peças, em milhar,
produzidas e o faturamento y, em milhar de real, de
uma empresa estão representados nos gráficos,
ambos em função do número t de horas trabalhadas
por seus funcionários.

QUESTÃO 02
(ENEM/2018) Uma indústria automobilística está
testando um novo modelo de carro. Cinquenta litros
de combustível são colocados no tanque desse carro,
que é dirigido em uma pista de testes até que todo o
combustível tenha sido consumido. O segmento de
reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual
a quantidade de combustível no tanque é indicada no
eixo y (vertical), e a distância percorrida pelo
automóvel é indicada no eixo x (horizontal).

A expressão algébrica que relaciona a quantidade de
combustível no tanque e a distância percorrida pelo
automóvel é

O número de peças que devem ser produzidas para
se obter um faturamento de R$ 10 000,00 é
(A) 2 000.
(B) 2 500.
(C) 40 000.
(D) 50 000.
(E) 200 000.

(A)
(B)

𝑦 = −10𝑥 + 500.
𝑥
𝑦 = − 10 + 50.

(C)

𝑦 = − 10 + 500.

(D)

𝑦 = 10 + 50.

(E)

𝑦 = 10 + 500.

𝑥

𝑥
𝑥

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

(ENEM/2019) O gráfico a seguir mostra a evolução
mensal das vendas de certo produto de julho a
novembro de 2011.

(ENEM/2017) Em um mês, uma loja de eletrônicos
começa a obter lucro já na primeira semana. O
gráfico representa o lucro (L) dessa loja desde o
início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento
se estende até o último dia, o dia 30.

Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da
empresa em 2011 e que o número de unidades
vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi
igual à média aritmética do número de unidades
vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo
ano.
O gerente de vendas disse, em uma reunião da
diretoria, que, se essa redução no número de
unidades vendidas de novembro para dezembro de
2011 se mantivesse constante nos meses
subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores
que julho de 2011 apenas no final de 2012.

A representação algébrica do lucro (L) em função do
tempo (t) é
(𝐴)
(𝐵)
(𝐶)
(𝐷)
(𝐸)

O diretor financeiro rebateu imediatamente esse
argumento mostrando que, mantida a tendência, isso
aconteceria já em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

janeiro.
fevereiro.
março.
abril.
maio.
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𝐿(𝑡) = 20𝑡 + 3 000.
𝐿(𝑡) = 20𝑡 + 4 000.
𝐿(𝑡) = 200𝑡.
𝐿(𝑡) = 200𝑡 – 1 000.
𝐿(𝑡) = 200𝑡 + 3 000.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

(ENEM/2017) Um sistema de depreciação linear,
estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de
um bem será zero, é usado nas declarações de
imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra
essa situação.

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.
A raiva é uma doença virai e infecciosa, transmitida
por mamíferos. A campanha nacional de vacinação
antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação
do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva
humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem
de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de
2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte,
em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos
de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e
deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em
consideração que a variação na cobertura de
vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de
2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma
linear.

Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1
200 e 900 dólares, respectivamente.
Considerando as informações dadas, após 8 anos,
qual será a diferença entre os valores monetários, em
dólar, desses bens?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30.
60.
75.
240.
300.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano
de 2014?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

62,3%.
63,0%.
63,5%.
64,0%.
65,5%.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2016) Leia o texto a seguir.

Uma empresa de entregas presta serviços para outras
empresas que fabricam e vendem produtos. Os
fabricantes dos produtos podem contratar um entre
dois planos oferecidos pela empresa que faz as
entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal
no valor de R$ 500,00, além de uma tarifa de R$ 4,00
por cada quilograma enviado (para qualquer destino
dentro da área de cobertura). No plano B, cobra-se
uma taxa fixa mensal no valor de R$ 200,00, porém
a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R$
6,00. Certo fabricante havia decidido contratar o
plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao
perceber que ele precisará enviar apenas 650
quilogramas de mercadoria durante todo o período,
ele resolveu contratar o plano B.

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.

Qual alternativa avalia corretamente a decisão final
do fabricante de contratar o plano B?
(A) A decisão foi boa para o fabricante, pois o
plano B custará ao todo R$ 500,00 a menos do que o
plano A custaria.
(B) A decisão foi boa para o fabricante, pois o
plano B custará ao todo R$ 1 500,00 a menos do que
o plano A custaria.
(C) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o
plano B custará ao todo R$ 1 000,00 a mais do que o
plano A custaria.
(D) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o
plano B custará ao todo R$ 1 300,00 a mais do que o
plano A custaria.
(E) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o
plano B custará ao todo R$ 6 000,00 a mais do que o
plano A custaria.

Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi
ligada no início da segunda hora?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1 000.
1 250.
1 500.
2 000.
2 500.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

(ENEM/2016) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2015) Leia o texto a seguir.

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.

Após realizar uma pesquisa de mercado, uma
operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes
que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte
plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os
clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o
cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um
valor adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da
101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500
ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$
32,00.
Com base nos elementos apresentados, o gráfico que
melhor representa a relação entre o valor mensal
pago nesse plano e o número de ligações feitas é:

Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o
sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero
de sua capacidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 meses e meio.
3 meses e meio.
1 mês e meio.
4 meses.
1 mês.
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GABARITO:
Questão 01 – D
Questão 02 – B
Questão 03 – D
Questão 04 – D
Questão 05 – B
Questão 06 – B
Questão 07 – A
Questão 08 – C
Questão 09 – A
Questão 10 – B
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