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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(ENEM/2019) O slogan “Se beber não dirija”,
muito utilizado em campanhas publicitárias no
Brasil, chama a atenção para o grave problema da
ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas
consequências para o trânsito. A gravidade desse
problema pode ser percebida observando como o
assunto é tratado pelo Código de Trânsito
Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de
álcool permitida no sangue do condutor de um
veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor
da multa para motoristas alcoolizados foi
aumentado. Em consequência dessas mudanças,
observou-se queda no número de acidentes
registrados em uma suposta rodovia nos anos que
se seguiram às mudanças implantadas em 2013,
conforme dados no quadro.

Suponha que a tendência de redução no número de
acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes
seja igual à redução absoluta observada de 2014
para 2015.
Com base na situação apresentada, o número de
acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

150.
450.
550.
700.
800.

QUESTÃO 02
(ENEM/2019) O gráfico a seguir mostra a evolução
mensal das vendas de certo produto de julho a
novembro de 2011.

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.
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.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

(ENEM/2018) A prefeitura de um pequeno
município do interior decide colocar postes para
iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que
inicia em uma praça central e termina numa
fazenda na zona rural. Como a praça já possui
iluminação, o primeiro poste será colocado a 80
metros da praça, o segundo, a 100 metros, o
terceiro, a 120 metros, e assim sucessivamente,
mantendo-se sempre uma distância de vinte metros
entre os postes, até que o último poste seja
colocado a uma distância de 1 380 metros da praça.

(ENEM/2014) Um ciclista participará de uma
competição e treinará alguns dias da seguinte
maneira: no primeiro dia, pedalará 60 km; no
segundo dia, a mesma distância do primeiro mais r
km; no terceiro dia, a mesma distância do segundo
mais r km; e, assim, sucessivamente, sempre
pedalando a mesma distância do dia anterior mais r
km. No último dia, ele deverá percorrer 180 km,
completando o treinamento com um total de 1 560
km.
A distância r que o ciclista deverá pedalar a mais a
cada dia, em km, é

Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8
000,00 por poste colocado, o maior valor que
poderá gastar com a colocação desses postes é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

R$ 512 000,00.
R$ 520 000,00.
R$ 528 000,00.
R$ 552 000,00.
R$ 584 000,00.

3.
7.
10.
13.
20.

QUESTÃO 06
(ENEM/2014) Ao elaborar um programa de
condicionamento para um atleta, um preparador
físico estipula que ele deve correr 1 000 metros no
primeiro dia e, nos dias seguintes, 200 metros a
mais do que correu no dia anterior. O treinador
deseja que, ao final dos dias de treinamento, o atleta
tenha percorrido, em média, 1 700 m por dia.

QUESTÃO 04
(ENEM/2017) 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.

Esse atleta deve participar desse programa por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o número de andares desse edifício?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40
60
100
115
120

2

9 dias.
8 dias.
5 dias.
4 dias.
2 dias.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

(ENEM/2014) A cada dia que passa, um aluno
resolve 2 exercícios a mais do que resolveu no dia
anterior. Ele completou seu 11º dia de estudo e
resolveu 22 exercícios. Seu objetivo é resolver, no
total, pelo menos 272 exercícios.

(ENEM/2018) Na música, usam-se sinais gráficos
chamados figuras de duração para indicar por
quanto tempo se deve emitir determinado som.
As figuras de duração usadas atualmente são:
semibreve,
mínima,
semínima,
colcheia,
semicolcheia, fusa e semifusa.
Essas figuras não possuem um valor (tempo) fixo.
Elas são proporcionais entre si. A duração de tempo
de uma semibreve é equivalente à de duas mínimas,
a duração de uma mínima é equivalente à de duas
semínimas, a duração de uma semínima equivale à
de duas colcheias e assim por diante, seguindo a
ordem dada.
Considere que a semibreve tem a duração de tempo
de uma unidade.

Mantendo seu padrão de estudo, quantos dias ele
ainda precisa para atingir sua meta?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.
6.
9.
16.
20.

QUESTÃO 08
(ENEM) Com o avanço em ciência da computação,
estamos próximos do momento em que o número
de transistores no processador de um computador
pessoal será da mesma ordem de grandeza que o
número de neurônios em um cérebro humano, que é
da ordem de 100 bilhões.
Uma das grandezas determinantes para o
desempenho de um processador é a densidade de
transistores, que é o número de transistores por
centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa
fabricava um processador contendo 100 000
transistores distribuídos em 0,25 cm2 de área. Desde
então, o número de transistores por centímetro
quadrado que se pode colocar em um processador
dobra a cada dois anos (Lei de Moore).

Disponível em: www.portaledumusicalcp2.mus.br.Acesso em: 11 nov. 2013
(adaptado).

A sequência que indica a duração de tempo de uma
mínima, de uma semínima, de uma colcheia, de
uma semicolcheia, de uma fusa e de uma semifusa
é
(A) 2, 4, 8, 16, 32, 64.
(B) 1, 2, 4, 8, 16, 32.
(C) 1, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 .

Disponível em: www.pocket-lint.com.Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).

(D)
Considere 0,30 como aproximação para log102.
Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a
densidade de 100 bilhões de transistores?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

1999
2002
2022
2026
2146

3

1
2
1
2

2 4 8 16 32
, 3 , 7 , 15 , 31 , 63
4 8 16 32 64
1 1
, , , 1 , 1 , 1
4 8 16 32 64

.
.

QUESTÃO 10
(ENEM/2016) O padrão internacional ISO 2016
define os tamanhos de papel utilizados em quase
todos os países, com exceção dos EUA e Canadá. O
formato-base é uma folha retangular de papel,
chamada de A0, cujas dimensões são 84,1 cm 
118,9 cm. A partir de então, dobra-se a formatos,
conforme o número de dobraduras. Observe a
figura: A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao
meio uma vez, A2 tem o formato da folha A0
dobrada ao meio duas vezes, e assim
sucessivamente.

Disponível em: http://pt.wikipedia.org.Acesso em: 4 abr. 2012 (adaptado).

Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir
de uma folha A0.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8
16
64
128
256

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