Os 20 testes comentados
Confira nas próximas páginas as questões escolhidas entre os
45 testes da prova de Matemática e suas Tecnologias do Exame
Nacional do Ensino Médio 2009 que vazou. Elas foram resolvidas
e comentadas pela professora Nara Regina Ribeiro da Silva, do
Grupo Unificado, e servem de estudo extra para quem se prepara para o exame marcado para os dias 5 e 6 de dezembro

Considerando o intervalo de 3 a.C a 2 d.C., o quadro que relaciona as duas contagens descritas no texto é

Questão 1
No calendário utilizado atualmente, os anos são numerados
em uma escala sem o zero, isto é, não existe o ano zero. A era
cristã se inicia no ano 1 depois de Cristo (d. C.) e designa-se o
ano anterior a esse como ano 1 antes de Cristo (a.C). Por essa
razão, o primeiro século ou intervalo de 100 anos da era cristã
terminou no dia 31 de dezembro do ano 100 d.C., quando
haviam decorrido os primeiros 100 anos após o início da era. O
século II começou no dia 1 de janeiro do ano 101 d.C., e assim
sucessivamente.
Como não existe o ano zero, o intervalo entre os anos 50
a.C. e 50 d.C., por exemplo, é de 100 anos. Outra forma de
representar anos é utilizando-se números inteiros, como fazem
os astrônomos. Para eles, o ano 1 a.C. corresponde ao ano 0, o
ano 2 a.C. ao ano -1, e assim sucessivamente. Os anos depois
de Cristo são representados pelos números inteiros positivos,
fazendo corresponder o número 1 ao ano 1 d.C.

Resposta comentada
No enunciado do problema diz que o ano 1 a.C. corresponde
ao ano zero, o ano 2 a.C. ao ano -1, 3 a.C. ao ano -2 e, como
os anos d.C. correspondem aos números inteiros positivos,
conclui-se que o ano 2 d.C. corresponde ao ano 2 e o ano 3 d.C.
ao ano 3.

Tem-se então:

Gabarito: b
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Questão 2
Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate.
Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os
fregueses escolhessem o que seria melhor para si.
Pacote 1: taxa de 40 reais por show.
Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por show.
Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 shows, e 15 reais por
cada show a mais.

João assistirá a 7 shows e Maria, a 4. As melhores opções para
João e Maria são, respectivamente, os pacotes
(A) 1 e 2.
(B) 2 e 2.
(C) 3 e1.
(D) 2 e 1.
(E) 3 e 3.

Questão 4
Resposta comentada (*)
No problema tem-se que João assistirá a 7 shows.
Se utilizar o “pacote 1”:
7 shows x 40 reais, gastará 280 reais.
Se utilizar o “pacote 2”:
Taxa fixa de 80 reais mais 7 shows x 10 reais, gastará 150 reais, ou seja: 80 +
10 x 7 = 80 + 70 = 150 reais.
Se utilizar o “pacote 3”:
60 reais por 4 shows mais 3 shows x 15 reais, gastará 105 reais, ou seja: 60 +
15 x 3 = 60 + 45 = 105 reais.
Logo, o pacote 3 é mais econômico.
Tem-se também que Maria assistirá a 4 shows.
Se utilizar o “pacote 1”:
4 shows x 40 reais, gastará 160 reais.
Se utilizar o “pacote 2”:
Taxa fixa de 80 reais mais 4 shows x 10 reais, gastará 120 reais, ou seja: 80 +
10 x 4 = 80 + 40 = 120 reais.
Se utilizar o “pacote 3”:
Gastará 60 reais.
Logo, o pacote 3 é mais econômico.

Paulo emprestou R$ 5.000,00 a um amigo, a uma taxa de
juros simples de 3% ao mês. Considere x o número de meses do
empréstimo e M(x) o montante a ser devolvido para Paulo no final de
meses.
Nessas condições, a representação gráfica correta para M(x) é

Gabarito: E

Resposta comentada

Questão 3

O problema utiliza uma taxa de
juros simples, então o montante
M(x) que será devolvido tem um
crescimento linear, ou seja, o seu
gráfico deve ser uma reta crescente.

Muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo
para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal.
Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a
quantidade dessa substância no organismo da pessoa, em relação ao tempo, pode ser melhor representada pelo gráfico.

Gabarito: A

Resposta
comentada (*)
O problema diz que
o objetivo do remédio é
“aumentar” a quantidade de
uma substância existente no
corpo do indivíduo e depois
de alcançado o objetivo,
“voltar ao normal”.
Analisando os gráficos,
temos:
Nas alternativas (A) e (B)
a quantidade da substância
A não volta ao normal; na
alternativa (C), a quantidade
da substância A é zero, logo
não possui substância A;
na alternativa (E) diminui a
quantidade de substância
A; e, na alternativa (D),
possui uma quantidade
de substância A, aumenta
depois de um determinado
tempo, atingindo uma
quantidade máxima,
retornando a quantidade
inicial, sendo então a
alternativa correta.

Gabarito: D

Questão 5
Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar, e nele cada mês tem
sincronia com a fase da lua. O calendário maia segue o ciclo de Vênus,
com cerca de 584 dias, e cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos
de 365 dias da Terra.
MATSUURA, Oscar. Calendários e o fluxo do tempo. Scientifi American Brasil.
Disponível em: http://www.uol.com.br. Acesso em 14 out. 2008 (adaptado).

Quantos ciclos teria, em Vênus, um período terrestre de 48 anos?
(A) 30 ciclos.
(B) 40 ciclos.
(C) 73 ciclos.
(D) 240 ciclos.
(E) 384 ciclos.

Resposta comentada (*)
A informação apresentada na questão é que o calendário maia segue o ciclo de Vênus, onde a cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8
anos da Terra.
Por meio de uma regra de três simples, tem-se que:

Gabarito: A
(*) Este conteúdo estava na prova do Simulão Enem

Questão 6

Resposta comentada

Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram
representadas no gráfico a seguir.

No problema, tem-se que:
Em 34 atropelamentos ocorreram 10 mortes, então 24 atropelamentos ocorreram sem morte.
Utilizando a probabilidade de um evento, tem-se que:
Sejam L o lado da base da forma quadrada, r o raio da base da
forma redonda, A1 e A2 as áreas das bases das formas 1 e
2, e V1 e V2 os seus volumes, respectivamente. Se as formas
têm a mesma altura h, para que elas comportem a mesma
quantidade de massa de bolo, qual é a relação entre r e L?

(A) L=r
(B) L=2r
(C) L=r

Gabarito: E

Questão 9
Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual
a 6,0, qual foi a porcentagem de alunos aprovados?

Resposta comentada (*)

(A) 18%
(B) 21%
(C) 36%
(D) 50%
(E) 72%

Resposta comentada (*)
Para encontrar o número total de alunos devemos analisar o
gráfico:
4 alunos obtiveram média 4,0; 10 alunos obtiveram a média 5,0;
18 alunos, a média 6,0; 16 alunos, a média 7,0 e 2 alunos, a média
8,0.
Assim, temos um total de 50 alunos, ou seja, 4 + 10 + 18 + 16
+ 2 = 50.
Logo, 50 alunos correspondem a 100%.
O problema diz que, nesse curso, a média de aprovação é maior
ou igual a 6,0.
Analisando o gráfico, tem-se que:
18 alunos possuem média 6,0; 16 alunos, média 7,0 e 2 alunos
possuem média 8,0, totalizando 36 alunos com média maior ou
igual a 6,0.
Por meio de uma regra de três simples, tem-se que:

Gabarito: D

Questão 8
Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA) revelaram que no biênio 2004/2005, nas rodovias
federais, os atropelamentos com morte ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidentes. A
cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. Cerca de
4 mil atropelamentos/ano, um a cada duas horas, aproximadamente
Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 6 jan. 2009.

De acordo com os dados, se for escolhido aleatoriamente
para investigação, mais detalhada um dos atropelamentos
ocorridos no biênio 2004/2005, a probabilidade de ter sido
um atropelamento sem morte é

Gabarito: E

Questão 7
Em uma padaria, há dois tipos de forma de bolo, formas 1 e 2,
como mostra figura abaixo.

A importância do desenvolvimento da atividade turística no
Brasil relaciona-se especialmente com os possíveis efeitos na
redução da pobreza e das desigualdades por meio da geração
de novos postos de trabalho e da contribuição para o desenvolvimento sustentável regional.
No gráfico são mostrados três cenários – pessimistas, previsível, otimista – a respeito da geração de empregos pelo desenvolvimento de atividades turísticas.

De acordo com o gráfico, em 2009, o número de empregos gerados
pelo turismo será superior a
(A) 602.900 no cenário previsível.
(B) 660.000 no cenário otimista.
(C) 316.000 e inferior a 416.000 no cenário previsível.
(D) 235.700 e inferior a 353.800 no cenário pessimista.
(E) 516.000 e inferior a 616.000 no cenário otimista.

Resposta comentada (*)
Analisando as alternativas por meio do gráfico, tem-se que:
(A) Pelo gráfico, temos 516.000 empregos no cenário previsível
(B) Aproximadamente 600.000 no cenário otimista
(C) É superior a 416.000 no cenário previsível
(D) 416.000 é inferior a 516.000 no cenário pessimista
A alternativa correta é a E, pois pelo que foi dito na alternativa (B),
o cenário otimista é de aproximadamente 600.000 empregos.

Gabarito: E
(*) Este conteúdo estava na prova do Simulão Enem

Questão 10
Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores, com custos fixos de R$ 1.000,00 e custos variáveis de R$ 100,00 por unidade
de jogo produzida. Desse modo, o custo total para x jogos produzidos é dado por C (x) = 1 + 0,1x (em R$ 1.000,00).

Uma empresa precisa comprar uma
tampa para o seu reservatório, que tem
a forma de um tronco de cone circular
reto, conforme mostrado na figura.
Considere que a base do reservatório tenha raio R = 2 3 m e que
sua lateral faça um ângulo de 60º com
o solo.
Se a altura do reservatório é 12m,
a tampa a ser comprada deverá cobrir
uma área de

A gerência da empresa determina que o preço de venda do produto seja de R$ 700,00. Com isso a receita bruta para x jogos produzidos é
dada por R(x)=0,7x (em R$ 1.000,00). O lucro líquido, obtido pela venda de x unidade de jogos, é calculado pela diferença entre a receita bruta
e os custos totais.
O gráfico que modela corretamente o lucro líquido dessa empresa, quando são produzidos x jogos é

Resposta comentada (*)

Questão 13

Questão 12

A fotografia mostra uma turista aparentemente beijando a esfinge de Gizé, no Egito. A figura a seguir mostra como, na verdade, foram posicionadas a câmera fotográfica, a turista e a esfinge.

O problema diz que devemos calcular 64% de 4.974 km2,,
então por meio de uma regra de três simples, tem-se que:

Como havia sido 64% maior que no ano anterior, tem-se que:
4.974 km2 + 3.183,36 km2 = 8.157,36 km2
Logo, o total da floresta desmatada é 8.157,36 km2.
Por meio de uma regra de três simples, calcula-se 56% da área
desmatada no Estado de Mato Grosso:

(A) 12 m².
(B) 108 m².
m².

Resposta comentada
Pelos dados do problema e utilizando semelhança de triângulos, tem-se que:

Resposta comentada
Dados do problema:
C (x) = 1 + 0,1x
R (x) = 0,7x
Lucro líquido = R (x) - C (x)
Então:
Lucro líquido = 0,7x - (1 + 0,1x) = 0,7x - 1 - 0,1x = 0,6x - 1
Então: Lucro líquido = 0,6x - 1
Sabe-se que a equação da reta é y = ax + b, onde:

a coeficiente angular declividade da reta. Na equação do
lucro líquido, a = 0,6 > 0, então é uma reta crescente
b coeficiente linear ordenada do ponto onde o gráfico intercepta o eixo y e, como na equação do lucro líquido, b = -1, a reta
intercepta o eixo y em -1.
Analisando os gráficos das alternativas conclui-se que o gráfico
que possui as características da equação da reta do lucro líquido
é a alternativa B.

Medindo-se com uma régua diretamente na fotografia,
verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça
da turista é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge
até o alto da sua cabeça. Considere que essas medidas
na realidade são representadas por d e d’, respectivamente, que a distância da esfinge à lente da câmera
fotográfica, localizada no plano horizontal do queixo da
turista e da esfinge, é representada por b, e que a distância da turista à mesma lente, por a.

Resposta comentada
Por semelhança de triângulos, tem-se que:

A razão entre b e a será dada por

Qual é o número mínimo de viagens necessárias para realizar esse transporte?
(A) 10 viagens.
(B) 11 viagens.
(C) 12 viagens.
(D) 24 viagens.
(E) 27 viagens.

Gabarito: B

Resposta comentada (*)

Se a primeira moeda foi depositada em uma segundafeira, então essa pessoa conseguiu a quantia exata
de R$ 95,05 após depositar a moeda de
(A) 1 centavo no 679º dia, que caiu numa segunda-feira.
(B) 5 centavos no 186º dia, que caiu uma quinta-feira.
(C) 10 centavos no 188º dia, que caiu uma quinta-feira.
(D) 25 centavos no 524º dia, que caiu num sábado.
(E) 50 centavos no 535º dia, que caiu numa quinta-feira.

Tem-se que:
1 centavo = R$ 0,01, 5 centavos = R$ 0,05, 10 centavos = R$ 0,10, 25 centavos
= R$ 0,25 e 50 centavos = R$ 0,50.
A pessoa deposita 5 tipos de moedas diferentes começando na segunda-feira,
logo, de 5 em 5 semanas os valores se repetirão.
Em 5 semanas ele depositará R$ 6,37, ou seja, 7 x (0,01 + 0,05 + 0,10 + 0,25
+ 0,50).
Em 7 semanas tem-se 35 dias, ou seja, 7 dias x 5 semanas = 35 dias.
Se a pessoa depositar 15 vezes de 5 semanas, depositará R$ 95,55, como o
último depósito foi num domingo no valor de R$ 0,50, tem-se:
R$ 95,55 - R$ 0,50 = R$ 95,05.
Conclui-se que o último depósito foi num sábado e, como o cálculo foi de 15 x 5
semanas = 15 x 35 dias = 525 dias.
Subtraindo o domingo, que ultrapassou o valor de 95,05, tem-se que:
525 dias - 1 dia = 524 dias.

Gabarito: D

Questão 15
Considere um caminhão que tenha uma carroceria na forma
de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são
5,1 m de comprimento, 2,1 m de largura e 2,1 m de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240
caixas na forma de cubo com 1m de aresta cada uma e que
essas caixas podem ser empilhadas para o transporte.

Questão 11
Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5,
10, 25 e 50 centavos em um cofre durante certo
tempo. Todo dia da semana ela depositava uma
única moeda, sempre nesta ordem: 1, 5, 10, 25,
50, e novamente, 1, 5, 10, 25, 50, assim sucessivamente.

Gabarito: D

Gabarito: D

Resposta comentada (*)

Questão 14

Gabarito: B

A taxa anual de desmatamento na Amazônia é calculada com
dados de satélite, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), de 1º de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. No mês de julho de 2008, foi registrado que o desmatamento
acumulado nos últimos 12 meses havia sido 64% maior do que
no ano anterior, quando o INPE registrou 4.974km² de floresta
desmatada. Nesses mesmos 12 meses acumulados, somente o
estado de Mato Grosso, foi responsável por, aproximadamente,
56% da área total desmatada na Amazônia.

Jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br.
Acesso em: 30 ago. 2008 (adaptado).

De acordo com os dados, a área desmatada sob a responsabilidade
do estado do Mato Grosso, em julho de 2008, foi
(A) inferior a 2.500 km².
(B) superior a 2.500km² e inferior a 3.000km².
(C) superior a 3.000km² e inferior a 3.900km².
(D) superior a 3.900km² e inferior a 4.700km².
(E) superior a 4.700km².

No problema , tem-se que:
240 caixas cúbicas com 1 m de aresta equivalem a 240 m3.
Para calcular o volume da carroceria do caminhão despreza-se
0,1m de cada dimensão pois não é possível colocar um cubo de 1
m3.
Tem-se então que o volume da carroceria é 5 m x 2 m x 2 m = 20
m3.
Logo, um caminhão tem 20 m3 de volume.
É necessário transportar 240 m3 , então:
240 m3 / 20 m3 = 12 viagens.

Gabarito: C
(*) Este conteúdo estava na prova do Simulão Enem

Questão 16
Resposta comentada

Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base de 5 cm e altura de
30cm está parcialmente ocupado por 625 cm³ de álcool. Suponha que sobre o vasilhame
seja fixado um funil na forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de
6cm, conforme ilustra a figura 1. O conjunto, como mostra a figura 2, é virado para baixo,
sendo H a distância da superfície do álcool até o fundo do vasilhame.

Considerando-se essas informações, qual é o valor da distância H?
(A) 5cm.
(B) 7cm.
(C) 8cm.

Gabarito: B

(D) 12cm.
(E) 18cm.

Questão 17

Questão 18

No quadro seguinte, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004.

A empresa WQTU Cosméticos vende um determinado produto x, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por
3x²+232, e o seu valor de venda é expresso pela função 180x
- 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto x, contudo
a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para
obter um lucro máximo.
A quantidade máxima de unidade a serem vendidas pela empresa
WQTU para a obtenção do maior lucro é

Almanaque ABRIL: Brasil 2005. São Paulo: Abril, 2005.

(A) 10
(B) 30
(C) 58
(D) 116
(E) 232

Na região Norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no 2º turno foi, aproximadamente,
(A) 42,86%

(B) 44,44%

(C) 50,00%

(D) 57,14%

(E) 57,69%

Resposta comentada (*)
No problema, tem-se que:

Resposta comentada
Tem-se que:
Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins.
Frequência relativa: é o quociente entre a frequência absoluta da variável e o número total de observações.

C (x) = 3x2 + 232
Venda (x) = 180x - 116
Lucro (x) = Venda (x) - Custo (x)
L (x) = 180 x - 116 - 3x2 - 232
L (x) = -3x2 + 180 x - 348

Assim, no quadro tem-se que:
A Região Norte tem as seguintes capitais: 2 - Belém (PA), 4 - Boa Vista (RR), 12 - Macapá (AP), 14 - Manaus (AM), 16 - Palmas
(TO), 18 - Porto Velho (RO) e 20 - Rio Branco (AC).
Logo, são 7 capitais na Região Norte e 3 capitais no 2º turno ( 2 - Belém (PA), 14 - Manaus (AM) e 18 - Porto Velho (RO)), tem-se
então, que:

Gabarito: B
Gabarito: A
(*) Este conteúdo estava na prova do Simulão Enem

Questão 19
Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120,00 por semana, desde que
as vendas se mantivessem em torno dos R$ 600,00 semanais e, como
um estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$
1.200,00, ele receberia R$ 200,00, em vez de R$ 120,00.
Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para R$ 990,00 e foi pedir ao seu patrão um aumento
proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de
(A) R$ 160,00.
(B) R$ 165,00.
(C) R$ 172,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 198,00.

Resposta comentada (*)
No problema, tem-se que:
R$ 200,00 - R$ 120,00 = R$ 80,00
Logo, R$ 80,00 a mais para um aumento de R$ 600,00 nas vendas.
Como deveria ser R$ 1.200,00 e só conseguiu aumentar para R$
990,00, então R$ 1.200,00 - R$ 990,00 = R$ 390,00.
Por meio de uma regra de três simples, tem-se:

Logo, o patrão pagará R$ 120,00 + R$ 52,00 = R$ 172,00

Gabarito: C

Questão 20
Um casal decidiu que vai ter 3 filhos. Contudo, quer exatamente 2 filhos homens e decide que, se a probabilidade fosse inferior a 50%, iria
procurar uma clínica para fazer um tratamento específico para garantir
que teria os dois filhos homens.
Após os cálculos, o casal concluiu que a probabilidade de ter exatamente 2
filhos homens é
(A) 66,7%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
(B) 50%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
(C) 7,5%, assim ele não precisará fazer um tratamento.
(D) 25%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento.
(E) 37,5%, assim ele precisará procurar uma clínica para fazer um tratamento.

Resposta comentada
Sendo H – filho homem e M – filha mulher, o espaço amostral será:
HHH, MMM, HHM, HMH, MHH, MMH, MHM, HMM.
Logo, existem 8 maneiras distintas de um casal ter 3 filhos e em 3
delas tem-se 2 filhos homens, então:

Gabarito: E

(*) Este conteúdo estava na prova do Simulão Enem

