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Exercícios de Matemática

Introdução:

Matemática pode ser considerada, por muitos, a disciplina mais difícil do Enem,

mas é importante destacar que suas questões têm um peso maior que as de

outras áreas, então vamos fazer as pazes com ela?

Antes de partir pros exercícios, vamos lembrar os assuntos que mais caem nessa

disciplina e você também pode ter acesso a outros materiais gratuitos da nossa

plataforma.

Bons estudos!

O que mais aparece em matemática:

- Porcentagem

- Funções

- Análise combinatória e probabilidade

- Estatística

- Geometria plana

- Grandezas proporcionais

- Equações elementares

- Matemática financeira

Confira o guia de como estudar Matemática

Guia completo do que mais cai no Enem

Questão 1:

Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece

a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos,

por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora,

permanentemente, o número de assentos já vendidos e compara-o com o

número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de

veículos extras.

https://prd.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF_EA_-_Guia_Como_estudar_matematica_para_o_enem.pdf
https://www.enemaction.com.br/wp-content/uploads/2020/07/material-01_-checklist-o-que-mais-cai-no-enem.pdf
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Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda

disponíveis em um determinado instante.

A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse

ônibus, no instante considerado na imagem, é

a) 16/42

b) 16/26

c) 26/42

d) 42/26

e) 42/16

Questão 2:

A caixa-d’água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto

com volume igual a 28 080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a

caixa d’água tem dimensões 2 cm x 3,51 cm x 4 cm.

Dado: 1 dm3 = 1 L

A escala usada pelo arquiteto foi

a) 1 : 10

b) 1 : 100

c) 1 : 1 000

d) 1 : 10 000

e) 1 : 100 000
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Questão 3:

O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala.

Essa sala tem formato retangular com 3,2 m de largura e 3,6 m de comprimento.

As peças do porcelanato têm formato de um quadrado com lado medindo 80 cm.

Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a

seguir.

Caixas do tipo A: 4 unidades de piso, R$ 35,00;

Caixas do tipo B: 3 unidades de piso, R$ 27,00.

Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser

assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes

feitos.

A compra que atende às necessidades do proprietário, proporciona a menor sobra

de pisos e resulta no menor preço é

a) 5 caixas do tipo A.

b) 1 caixa do tipo A e 4 caixas do tipo B.

c) 3 caixas do tipo A e 1 caixa do tipo B.

d) 5 caixas do tipo A e 1 caixa do tipo B.

e) 6 caixas do tipo B.

Questão 4:

No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a

diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino

fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação (tempo

médio), é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo

médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme

apresentado na tabela
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Considere que o incremento no tempo de estudo, a cada período, para essas

pessoas, se mantenha constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao

patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado

anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o

percentual pretendido será

a) 2018.

b) 2023.

c) 2031.

d) 2035.

e) 2043.

Questão 5:

Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último

campeonato. O troféu está representado na Figura 1 e é composto por uma base

em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão

fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que

fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluída

sua base.
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A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro,

em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua

base estão indicadas na Figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na

base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1

cm. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a

tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura

possível.

A medida da altura, em centímetro, dessa caixa de vidro deverá ser igual a

a) 12.

b) 14.

c) 16.

d) 18.

e) 20.

Questão 6:

Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No

instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A

cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, e uma gota é formada, em

média, por 5 x 10–2 mL de água.
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Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde,

partindo do instante atual?

a) 2 x 101

b) x 101

c) 2 x 10-2

d) 1 x 10-2

e) 1 x 10-3

Questão 7:

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita

anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram

entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades

profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no

gráfico.

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que

trabalha é

a) 114 708.

b) 164 076.

c) 213 444.

d) 284 592.

e) 291 582.



7
Questão 8:

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei

empírica que relaciona a frequência (f) de uma palavra em um dado texto com o

seu ranking (r). Ela é dada por

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de

frequência. Ou seja, r = 1 para a palavra mais frequente, r = 2 para a segunda

palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas.

Disponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adaptado).

Com base nos valores de X = log (r) e Y = log (f), é possível estimar valores para A e

B.

No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre Y e X é
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Questão 9:

O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda cinco diferentes tipos de

perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O

setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos

descrevendo os preços unitários de cada perfume, em real, e a quantidade

vendida de cada um deles, em percentual, ocorrida no mês de novembro.

Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende

aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior

arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro.

Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no

estoque?

a) I
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b) II

c) III

d) IV

e) V

Questão 10:

Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem “TOM MARVOLO

RIDDLE” gerou a frase “I AM LORD VOLDEMORT”.

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase “I AM POTTER”,

de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem

considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

a) 9!

b) 4!5!

c) 2×4!5!

d) 9!/2

e) 4!5!/2

Gabarito de Matemática

1 A

2 B

3 C

4 D

5 B

6 B

7 C

8 A

9 D

10 E

Visite nosso site e siga nossas redes sociais!


