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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(ENEM/2019) Na anestesia peridural, como a usada
nos partos, o médico anestesista precisa introduzir
uma agulha nas costas do paciente, que atravessará
várias camadas de tecido até chegar a uma região
estreita, chamada espaço epidural, que envolve a
medula espinhal. A agulha é usada para injetar um
líquido anestésico, e a força que deve ser aplicada à
agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é
variável.
A figura é um gráfico do módulo F da força (em
newton) em função do deslocamento x da ponta da
agulha (em milímetro) durante uma anestesia
peridural típica.
Considere que a velocidade de penetração da agulha
deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e
que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista
em cada ponto deve ser proporcional à resistência
naquele ponto.

QUESTÃO 02
(ENEM/2019) Considere que a safra nacional de
cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, aponte
uma participação por região conforme indicado no
gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas
indicam que as duas regiões maiores produtoras
deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões
de toneladas em 2012.

De acordo com esses dados, a produção estimada, em
milhão de tonelada, de cereais, leguminosas e
oleaginosas, em 2012, na Região Sudeste do país, foi
um valor mais aproximado de

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: lTC,
2008.

Com base nas informações apresentadas, a maior
resistência à força aplicada observa-se ao longo do
segmento
(A) AB.
(B) FG.
(C) EF.
(D) GH.
(E) HI.

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

11,4
13,6
15,7
18,1
35,6

QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

(ENEM/2018) Para garantir segurança ao dirigir,
alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros
que alertam quando uma certa velocidade máxima
(vmáx), pré-programada pelo usuário de acordo com a
velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O
gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após
o final de uma viagem fornece a velocidade (km/h) do
carro em função do tempo (h).

(ENEM/2017) Os congestionamentos de trânsito
constituem um problema que aflige, todos os dias,
milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a
situação, representando, ao longo de um intervalo
definido de tempo, a variação da velocidade de um
veículo durante um congestionamento.

De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo
alertou o motorista no percurso da viagem?

Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao
longo do intervalo de tempo total analisado?

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

1
2
3
4
5

QUESTÃO 04

4
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1
0

QUESTÃO 06

(ENEM/2018) De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), o limite de ruído suportável para o
ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com
intensidade superior a este valor começam a incomodar
e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que
os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças
em uma fábrica ultrapassam este valor, é disparado um
alarme sonoro, indicando que os funcionários devem
colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a
intensidade sonora registrada no último turno de
trabalho dessa fábrica. Nele, a variável t indica o tempo
(medido em hora), e I indica a intensidade sonora
(medida em decibel).

(ENEM/2017) Dois reservatórios A e B são
alimentados por bombas distintas por um período de
20 horas. A quantidade de água contida em cada
reservatório nesse período pode ser visualizada na
figura.

Disponível em: www.crmariocovas.sp.gov.br. Acesso em: 24 abr. 2015
(adaptado).

De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário
colocar a proteção de ouvidos no último turno de
trabalho?

O número de horas em que os dois reservatórios
contêm a mesma quantidade de água é
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(D)
(E)
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

(ENEM/2015) Doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado (DRSAI) podem estar
associadas ao abastecimento deficiente de água,
tratamento inadequado de esgoto sanitário,
contaminação por resíduos sólidos ou condições
precárias de moradia. O gráfico apresenta o número
de casos de duas DRSAI de uma cidade:

(ENEM/2015) Um investidor inicia um dia com x
ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele
efetua apenas dois tipos de operações, comprar ou
vender ações. Para realizar essas operações, ele
segue estes critérios:
I.
vende metade das ações que possui, assim que
seu valor fica acima do valor ideal (Vi);
II. compra a mesma quantidade de ações que
possui, assim que seu valor fica abaixo do valor
mínimo (Vm);
III. vende todas as ações que possui, quando seu
valor fica acima do valor ótimo (Vo).
O gráfico apresenta o período de operações e a
variação do valor de cada ação, em reais, no decorrer
daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo
e ótimo.

Disponível em: http://dados.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012 (adaptado).

O mês em que se tem a maior diferença entre o
número de casos das doenças de tipo A e B é

Quantas operações o investidor fez naquele dia?

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

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

janeiro.
abril.
julho.
setembro.
novembro.

3

3
4
5
6
7

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

(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.

(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.
Participação em promoções do tipo sorteio ou
concurso em uma região

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).

Disponível em: www.sempretops.com. Acesso em: 7 ago. 2012.

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

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

De 20 a 100.
De 80 a 130.
De 100 a 160.
De 0 a 20 e de 100 a 160.
De 40 a 80 e de 130 a 160.

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

4

Correios e SMS.
internet e Correios.
internet e internet.
internet e mídias sociais.
rádio/TV e rádio/TV.
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