


1. (Enem 2017) Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas

esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que

estaria faltando esta pérola.
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Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4  
milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição, 

tinham diâmetros iguais a: 4,025 mm;  4,100 mm;  3,970 mm;  4,080 mm  e 3,099 mm.  

O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das 
pérolas originais. 
 

A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a  
a) 3,099.     

b) 3,970.     

c) 4,025.     

d) 4,080.     

e) 4,100.     
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2. (Enem 2017)  Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem 

de erro deverá ser de, no máximo, 2  pontos percentuais (0,02).  

O instituto tem 5  pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a 

que tiver o erro menor que o pedido. 
Os dados sobre as pesquisas são os seguintes: 
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Qual pesquisa deverá ser utilizada?

a) P1

b) P2

c) P3

d) P4

e) P5
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3. (Enem 2016)  A London Eye é urna enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos 
monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida 
como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o 

diâmetro (destacado na imagem) da Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443  pés. 
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Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou 

um manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12  polegadas, e que 1 

polegada equivale a 2,54 cm.  Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido 

com o resultado obtido em metros. 

Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda do Milênio, em metro?  
a) 53     
b) 94     
c) 113     
d) 135     
e) 145     
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4. (Enem 2016)  O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 
dez para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles 
é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema 
decimal e nelas são colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste representa o algarismo 
daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos 

U, D, C, M, DM  e CM  que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, 

unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade 
na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes 
(da direita para esquerda), até a haste que se encontra mais à esquerda. 
Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. 
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Nessa disposição, o número que está representado na figura é  
a) 46.171.     
b) 147.016.     
c) 171.064.     
d) 460.171.     
e) 610.741.     
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5. (Enem 2015)  As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês 
de julho de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha 
havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. 
Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012. 
 

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de  

a) 34,129 10     

b) 64,129 10     

c) 94,129 10     

d) 124,129 10     

e) 154,129 10     
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6. (Enem 2015)  Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10  pessoas 

deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha 

capacidade suficiente para abastecer a família por 20  dias. Cada pessoa da família consome, 

diariamente, 30,08 m  de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade 

mínima, em litros, do reservatório a ser construído deve ser  

a) 16.     
b) 800.     
c) 1.600.     
d) 8.000.     
e) 16.000.     
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7. (Enem 2015)  Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a 

habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir 1 

copo de água de 150  mililitros a cada meia hora, durante as 10  horas que antecederiam um 

exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos 
seguintes tipos: 
 

Garrafa I: 0,15  litro 

Garrafa II: 0,30  litro 

Garrafa III: 0,75  litro 

Garrafa IV: 1,50  litro 

Garrafa V: 3,00  litros 
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A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação 
médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. 
 
Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
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8. (Enem 2014)  Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma 

quantidade de um produto que custa R$10,00  a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, 

leva sempre R$6,00  a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o 

caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o 

preço daquele produto havia aumentado 20%.  Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro 

levado era a quantia exata para comprar duas unidades a menos em relação à quantidade 
habitualmente comprada. 
 
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era  
a) R$166,00.     

b) R$156,00.     

c) R$84,00.     

d) R$46,00.     

e) R$24,00.     
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