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1. (Enem) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a
temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do
primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados
servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e
anos.
As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:
Dia do mês Temperatura (em ºC)
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21,5
27
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16
Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a
a) 17°C,17°C e 13,5°C.
b) 17°C,18°C e 13,5°C.
c) 17°C,135°C e 18°C.
d) 17°C,18°C e 21,5°C.
e) 17°C, 13,5°C e 21,5°C.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO
A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa
de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos
ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais.
Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países
desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos.
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2. (Enem) Suponha que o modelo exponencial y = 363 e0,03x, em que x = 0 corresponde ao ano
2000, x = 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em
milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de
idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e 0,3 = 1,35,
estima-se que a população com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre
a) 490 e 510 milhões.
b) 550 e 620 milhões.
c) 780 e 800 milhões.
d) 810 e 860 milhões.
e) 870 e 910 milhões.

3. (Enem) O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos, no período de 1988 a
2006.
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Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra no Iraque foi de
a) U$ 4.174.000,00.
b) U$ 41.740.000,00.
c) U$ 417.400.000,00.
d) U$ 41.740.000.000,00.
e) U$ 417.400.000.000,00.

4. (Enem) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus
produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um
catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos
com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas.
Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum;
C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também
estarão em C1.
Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três
catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:
a) 135.
b) 126.
c) 118.
d) 114.
e) 110.

5. (Enem) Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga
transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o
piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de
carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas
frequentes de acidentes.
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um
caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1500 telhas ou 1200 tijolos.
Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser
acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão?
a) 300 tijolos.
b) 360 tijolos.
c) 400 tijolos.
d) 480 tijolos.
e) 600 tijolos.

6. (Enem) O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só
pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será
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feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão; na passada ele
cairá com o outro pé, do qual o salto é realizado.
Disponível em: www.cbat.org.br (adaptado).
Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do
segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 m, e, do terceiro para o segundo salto, o
alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir a meta de 17,4 m nessa prova e considerando os seus
estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre
a) 4,0 m e 5,0 m.
b) 5,0 m e 6,0 m.
c) 6,0 m e 7,0 m.
d) 7,0 m e 8,0 m.
e) 8,0 m e 9,0 m.

7. (Enem) Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria
dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas,
faltavam R$ 510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido
que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda
contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir
com mais R$ 7,00.
De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada
uma das 55 pessoas?
a) R$ 14,00.
b) R$ 17,00.
c) R$ 22,00.
d) R$ 32,00.
e) R$ 57,00.

8. (Enem) A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como MW ),
introduzida em 1979 por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para
medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público,
a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos
da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se
relacionam pela fórmula:
2
MW  10,7  log10 (M0 )
3
Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da
superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina.cm. O terremoto de Kobe, acontecido
no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na
comunidade científica internacional. Teve magnitude MW  7,3 .
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U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Historic Earthquakes. Disponível em: http://earthquake.usgs.gov.
Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado).
U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy. Disponível em:
http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado).
Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi
o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe (em dina.cm)?
a)
b)
c)
d)
e)

105,10
100,73
1012,00
1021,65
1027,00

9. (Enem) Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela.
Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, e que poderia
calcular as medias anuais dessas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as provas
possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir.

Matemática
Português
Geografia
História

1º
bimestre
5,9
6,6
8,6
6,2

2º
bimestre
6,2
7,1
6,8
5,6

3º
bimestre
4,5
6,5
7,8
5,9

4º
bimestre
5,5
8,4
9,0
7,7

Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por
1 1 1 1
a) 

2 2 2 2

1 1 1 1
b) 

4 4 4 4

1
1
c)  
1
 
1
 1
2
 
 1
d)  2 
 
 1
2
 1
 
2
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4
 
 1
4
e)  
 1
4
 1
 
4

10. (Enem) As projeções para a produção de arroz no período de 2012–2021, em uma
determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da
produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em toneladas, que será produzida
nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção.
Ano
2012
2013
2014
2015

Projeção da
produção (t)
50,25
51,50
52,75
54,00

A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021
será de
a) 497,25.
b) 500,85.
c) 502,87.
d) 558,75.
e) 563,25.

11. (Enem) Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) - objeto que pode ser dividido em partes
que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda
as propriedades e o comportamento dos fractais - objetos geométricos formados por repetições
de padrões similares.
O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por
meio dos seguintes passos:
1. comece com um triângulo equilátero (figura 1);
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo
anterior e faça três cópias;
3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos
vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2;
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3
(figura 3).
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De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é

a)

b)

c)

d)

e)
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Gabarito
1. B
2. E
3. E
4. C
5. D
6. D
7. D
8. E
9. E
10. D
11. C
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