


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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9. (Enem 2014)  A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 
novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um 
trecho da via. 
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As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo 
radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no 
percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a 
razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. 
O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no 

percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1minuto e 24 segundos.  Com isso, a 

CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima 
permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os 
que atendem às condições de condução segura observadas. 
 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 2014 (adaptado). 
 
A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é  
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A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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10. (Enem 2014)  Um show especial de Natal teve 45.000  ingressos vendidos. Esse evento 

ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5  portões de entrada, com 4  catracas 

eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2  
segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no 
ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que 
compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas 
indicados. 
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Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?  
a) 1 hora.    
b) 1 hora e 15  minutos.    
c) 5  horas.    
d) 6  horas.    
e) 6  horas e 15  minutos.    
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11. (Enem 2014)  Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, 

foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número N  é dado pela expressão 
x y z2 5 7 ,   na qual x,  y  e z  são números inteiros não negativos. Sabe-se que N  é múltiplo de 

10  e não é múltiplo de 7.  

 

O número de divisores de N,  diferentes de N,  é  

a) x y z      

b) (x 1) (y 1)       

c) x y z 1       

d) (x 1) (y 1) z        

e) (x 1) (y 1) (z 1) 1          
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