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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(ENEM/2020) O técnico de um time de basquete
pretende aumentar a estatura média de sua equipe de
1,93 m para, no mínimo, 1,99 m. Para tanto, dentre
os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá
substituir os quatro mais baixos, de estaturas: 1,78
m, 1,82 m, 1,84 m e 1,86 m. Para isso, o técnico
contratou um novo jogador de 2,02 m. Os outros três
jogadores que ele ainda precisa contratar devem
satisfazer à sua necessidade de aumentar a média das
estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas
para os três jogadores que ainda precisa contratar
dentro do critério inicialmente estabelecido.

QUESTÃO 02
(ENEM/2020) Com o objetivo de contratar uma
empresa responsável pelo serviço de atendimento ao
público, os executivos de uma agência bancária
realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo
cinco empresas especializadas nesse segmento. Os
procedimentos analisados (com pesos que medem
sua importância para a agência) e as respectivas
notas que cada empresa recebeu estão organizados
no quadro.

Qual deverá ser a média mínima das estaturas, em
metro, que ele deverá fixar para o grupo de três
novos jogadores que ainda irá contratar?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,96
1,98
2,05
2,06
2,08

A agência bancária contratará a empresa com a
maior média ponderada das notas obtidas nos
procedimentos analisados.
Após a análise dos resultados da pesquisa de
satisfação, os executivos da agência bancária
contrataram a empresa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

X
Y
Z
W
T

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

(ENEM/2020) Para chegar à universidade, um
estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas
opções:
• seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
• alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô,
seguindo 3,0 km pela ciclovia.

(ENEM/2019) Em uma fábrica de refrigerantes, é
necessário que se faça periodicamente o controle no
processo de engarrafamento para evitar que sejam
envasadas garrafas fora da especificação do volume
escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias,
foram anotadas as quantidades de garrafas fora
dessas especificações. O resultado está apresentado
no quadro.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e
da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô-universidade.

A média diária de garrafas fora das especificações
no período considerado é

A fim de poupar tempo no deslocamento para a
universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela
ciclovia?

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

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

QUESTÃO 05

Às segundas, quintas e sextas-feiras.
Às terças e quintas-feiras e aos sábados.
Às segundas, quartas e sextas-feiras.
Às terças, quartas e sextas-feiras.
Às terças e quartas-feiras e aos sábados.

0,1
0,2
1,5
2,0
3,0

(ENEM/2019) O preparador físico de um time de
basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com
média de altura igual a 1,80 m. No último treino
antes da estreia em um campeonato, um dos
jogadores desfalcou o time em razão de uma séria
contusão, forçando o técnico a contratar outro
jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é
0,20 m mais baixo que o anterior, qual é a média de
altura, em metro, do novo grupo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1,60
1,78
1,79
1,81
1,82

QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

(ENEM/2018) Dois amigos abriram um restaurante.
No primeiro ano, o custo total com as despesas do
restaurante chegou a 250 mil reais. A receita neste
ano foi de 325 mil reais, obtendo assim um lucro de
75 mil reais (diferença entre a receita e o custo total).
A tabela representa o custo total e a receita nos cinco
primeiros anos.

(ENEM/2010) Em uma corrida de regularidade, a
equipe campeã é aquela em que o tempo dos
participantes mais se aproxima do tempo fornecido
pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato
foi organizado em 5 etapas, e o tempo médio de
prova indicado pelos organizadores foi de 45
minutos por prova. No quadro, estão representados
os dados estatísticos das cinco equipes mais bem
classificadas.
Dados estatísticos das
classificadas (em minutos)

equipes

mais

bem

De acordo com a tabela, a média anual do lucro, em
milhar de real, ao longo dos cinco anos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã
foi a equipe

60
70
75
80
85

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

QUESTÃO 07
(ENEM/2018) Os alunos da disciplina de estatística,
em um curso universitário, realizam quatro
avaliações por semestre com os pesos de 20%, 10%,
30% e 40%, respectivamente. No final do semestre,
precisam obter uma média nas quatro avaliações de,
no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um
estudante dessa disciplina obteve os seguintes
pontos nas três primeiras avaliações: 46, 60 e 50,
respectivamente. O mínimo de pontos que esse
estudante precisa obter na quarta avaliação para ser
aprovado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09
(ENEM/2017) Numa turma de inclusão de jovens e
adultos na educação formal profissional (Proeja), a
média aritmética das idades dos seus dez alunos é de
32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho da
turma faltou e, com isso, a média aritmética das
idades dos nove alunos presentes foi de 30 anos.
Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29,8
71,0
74,5
75,5
84,0
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18
20
31
50
62

QUESTÃO 10
(ENEM/2017) Três alunos, X, Y e Z, estão
matriculados em um curso de inglês. Para avaliar
esses alunos, o professor optou por fazer cinco
provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno
deverá ter a média aritmética das notas das cinco
provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas
as notas que cada aluno tirou em cada prova.

Com base nos dados da tabela e nas informações
dadas, ficará(ão) reprovado(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas o aluno Y.
apenas o aluno Z.
apenas os alunos X e Y.
apenas os alunos X e Z.
os alunos X, Y e Z.

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