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QUESTÃO 02 
 

 
QUESTÃO 01 

 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 

 

Um casal planejou uma viagem e definiu como teto 

para o gasto diário um valor de até R$ 1 000,00. 

Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma 

pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as 

moedas de cinco países que desejavam visitar e 

também sobre as estimativas de gasto diário em cada 

um, com o objetivo de escolher o destino que 

apresentasse o menor custo diário em real. 

O quadro mostra os resultados obtidos com a 

pesquisa realizada. 
 

 

Nessas condições, qual será o destino escolhido para 

a viagem? 

 

(A) Austrália. 

(B) Canadá. 

(C) EUA. 

(D) França. 

(E) Reino Unido. 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 

 

A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor 

azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no 

qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com pH 

< 7) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou 

seja, com pH > 7) a flor é rosa. Considere que a 

Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada 

comercialmente numa determinada região seja 

aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe- 

se que pH = - log10x, em que x é a concentração de 

íon hidrogênio (H+). 

 

Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior 

valor comercial, deve-se preparar o solo de modo 

que x assuma 

 

(A) qualquer valor acima de 10−8. 

(B) qualquer valor positivo inferior a 10−7. 

(C) valores maiores que 7 e menores que 8. 

(D) valores maiores que 70 e menores que 80. 

(E) valores maiores que 10−8 e menores que 10−7. 

 
QUESTÃO 03 

 

(ENEM/2010) Leia o texto a seguir. 

 

Nosso calendário atual é embasado no antigo 

calendário romano, que, por sua vez, tinha como 

base as fases da lua. Os meses de janeiro, março, 

maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 

dias, e os demais, com exceção de fevereiro, 

possuem 30 dias. O dia 31 de março de certo ano 

ocorreu em uma terça-feira. 

Nesse mesmo ano, qual dia da semana será o dia 12 

de outubro? 

(A) Domingo. 

(B) Segunda-feira. 

(C) Terça-feira. 

(D) Quarta-feira. 

(E) Quinta-feira. 
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QUESTÃO 04 

 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 

 

Um grupo de países criou uma instituição 

responsável por organizar o Programa Internacional 

de Nivelamento de Estudos (PINE) com o objetivo 

de melhorar os índices mundiais de educação. Em 

sua sede foi construída uma escultura suspensa, com 

a logomarca oficial do programa, em três dimensões, 

que é formada por suas iniciais, conforme mostrada 

na figura. 

 
 

Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de 

maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é 

o mesmo, todas têm igual espessura e ficam 

dispostas em posição ortogonal ao solo, como 

ilustrado a seguir. 
 

Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam 

essa escultura projetam ortogonalmente suas 

sombras sobre o solo. 

 

A sombra projetada no solo é 

QUESTÃO 05 

 

(ENEM/2018) leia o texto a seguir. 

 

Uma torneira do tipo 1/4 de volta é mais econômica, 

já que seu registro abre e fecha bem mais 

rapidamente do que o de uma torneira comum. A 

figura de uma torneira do tipo 1/4 de volta tem um 

ponto preto marcado na extremidade da haste de seu 

registro, que se encontra na posição fechado, e, para 

abri-lo completamente, é necessário girar a haste 1/4 

de volta no sentido anti-horário. Considere que a 

haste esteja paralela ao plano da parede. 

 

 
Qual das imagens representa a projeção ortogonal, 

na parede, da trajetória traçada pelo ponto preto 

quando o registro é aberto completamente? 
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QUESTÃO 06 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

Um comerciante abrirá um supermercado, no mês de 

outubro, e precisa distribuir 5 produtos de limpeza 

em uma gôndola de cinco prateleiras que estão 

dispostas uma acima da outra (um tipo de produto 

por prateleira). Ele sabe que a terceira prateleira 

oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos 

clientes. 

Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas 

desses produtos, nos meses de agosto e setembro, em 

uma loja da concorrência (mostrada a seguir), e 

pretende incrementar suas vendas, em relação a seu 

concorrente, colocando na terceira prateleira de seu 

supermercado o produto que teve o maior índice de 

aumento nas vendas no mês de setembro em relação 

ao mês de agosto, na loja concorrente. 
 

O comerciante deve colocar na terceira prateleira o 

produto número 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

(E) V. 
 

 

 
 

QUESTÃO 07 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

A rosa dos ventos é uma figura que representa oito 

sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. 
 

 

Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um 

shopping e sua lente pode ser direcionada 

remotamente, através de um controlador, para 

qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 

inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador 

efetua três mudanças consecutivas, a saber: 

 

• 1ª mudança: 135° no sentido anti-horário; 

• 2ª mudança: 60° no sentido horário; 

• 3ª mudança: 45° no sentido anti-horário. 

 

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a 

câmera, com a menor amplitude possível, no sentido 

Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de 

um cliente. 

 

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar 

para reposicionar a câmera? 

 

(A) 75° no sentido horário. 

(B) 105° no sentido anti-horário. 

(C) 120°no sentido anti-horário. 

(D) 135° no sentido anti-horário. 

(E) 165° no sentido horário. 
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QUESTÃO 08 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

Um edifício tem a numeração dos andares iniciando 

no térreo (T), e continuando com primeiro, segundo, 

terceiro, ..., até o último andar. Uma criança entrou 

no elevador e, tocando no painel, seguiu uma 

sequência de andares, parando, abrindo e fechando a 

porta em diversos andares. A partir de onde entrou a 

criança, o elevador subiu sete andares, em seguida 

desceu dez, desceu mais treze, subiu nove, desceu 

quatro e parou no quinto andar, finalizando a 

sequência. Considere que, no trajeto seguido pela 

criança, o elevador parou uma vez no último andar 

do edifício. 

De acordo com as informações dadas, o último andar 

do edifício é o 

(A) 16º. 

(B) 22º. 

(C) 23º. 

(D) 25º. 

(E) 32º. 

 

QUESTÃO 09 

(ENEM/2013) Leia o texto a seguir. 

Uma fábrica de brinquedos educativos vende uma 

caixa com fichas pretas e fichas brancas para compor 

sequências de figuras seguindo padrões. Na caixa, a 

orientação para representar as primeiras figuras da 

sequência de barcos é acompanhada deste desenho: 
 

Qual é o total de fichas necessárias para formar a 15ª 

figura da sequência? 

(A)   45. 

(B) 87. 

(C) 120. 

(D)   240. 

(E) 360. 

QUESTÃO 10 

 

(ENEM/2012) Leia o texto a seguir. 

 

Em uma floresta, existem 4 espécies de insetos, A, 

B, C e P, que têm um ciclo de vida semelhante. Essas 

espécies passam por um período, em anos, de 

desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante 

uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o 

desenvolvimento da próxima geração e morrem. 

Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de 

vegetais e a espécie P é predadora das outras 3. Além 

disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento 

dentro dos casulos, já a espécie A passa 8 anos, a 

espécie B passa 7 anos e a espécie C passa 6 anos. 

As espécies A, B e C só serão ameaçadas de extinção 

durante uma primavera pela espécie P, se apenas 

uma delas surgirem na primavera junto com a 

espécie P. 

Nessa primavera atual, todas as 4 espécies saíram 

dos casulos juntas. 

 

Qual será a primeira e a segunda espécies a serem 

ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a 

espécie predadora numa próxima primavera? 

 

(A) A primeira a ser ameaçada é a espécie C e a 

segunda é a espécie B. 

(B) A primeira a ser ameaçada é a espécie A e a 

segunda é a espécie B. 

(C) A primeira a ser ameaçada é a espécie C e a 

segunda é a espécie A. 

(D) A primeira a ser ameaçada é a espécie A e a 

segunda é a espécie C. 

(E) A primeira a ser ameaçada é a espécie B e a 

segunda é a espécie C. 
 

 

 
 

 

GABARITO 

 

Questão 01 – A 

Questão 02 – E 

Questão 03 – B 

Questão 04 – E 

Questão 05 – A 

Questão 06 – B 

Questão 07 – E 

Questão 08 – C 

Questão 09 – E 

Questão 10 – C 
 

 


