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Questões de Matemática do Enem 2019

Questão 1:

Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com

diâmetro medindo 6m, é cercado por grama. A administração do condomínio

deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, e aumentando, em 8m,

o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O

condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100

m² de área.

O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para

pavimentar a região a ser ampliada.

Utilize 3 como aproximação para π.

A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser

pavimentada, é a de que o material disponível em estoque:

a) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 m².

b) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 m².

c) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 m².

d) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108

m².

e) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120

m².

Questão 2:

Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo,
pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias.
No gráfico, estão registrados os valores calóricos, em kcal, gastos em cinco
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diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado
em minuto.

Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por
minuto?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Questão 3:

Um professor aplica, durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com

quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram

representados na matriz.

Nessa matriz os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de

questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica,

respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de

segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados.
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O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na:

a) segunda-feira.

b) terça-feira.

c) quarta-feira.

d) quinta-feira.

e) sexta-feira.

Questão 4:

Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na

parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que

é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse

movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta.

As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas,

que são medidos conforme indicação na figura.



4

O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 cm de diâmetro e pretende incluir uma

segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a

bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira

catraca, a cada volta completa dos pedais.

O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro

e com uma casa decimal, é:

a) 2,3.

b) 3,5.

c) 4,7.

d) 5,3.

e) 10,5.

Questão 5:

O serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão

do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite três tipos de alertas

para a população:

• Alerta cinza: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a

temperatura será inferior a 10 °C, e a umidade relativa do ar for inferior a 40%;
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• Alerta laranja: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a

temperatura deve variar entre 35 °C e 40 °C, e a umidade relativa do ar deve ficar

abaixo de 30%;

• Alerta vermelho: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar

que a temperatura será superior a 40 ºC, e a umidade relativa do ar for inferior a

25%.

Um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi

apresentado no gráfico.

Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no

período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas:

• Dia 1: alerta cinza;

• Dia 12: alerta laranja;

• Dia 13: alerta vermelho.

Em qual(is) desses dias o(s) aviso(s) foi(ram) emitido(s) corretamente?

a) 1.
b) 12.
c) 1 e 12.
d) 1 e 13.
e) 1, 12 e 13.

Gabarito:
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1 E

2 B

3 A

4 C

5 A

Visite nosso site e siga nossas redes sociais!


