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QUESTÃO 01

(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.

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.    
  
QUESTÃO 02 

(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:

Pesquisa ó N N

P1 0,5 1.764 42

P2 0,4 784 28

P3 0,3 576 24

P4 0,2 441 21

P5 0,1 64 8

O erro e  pode ser expresso por

| e | 1,96
N

ó
<

em que ó  é um parâmetro e N  é o número de 
pessoas entrevistadas pela pesquisa.

Qual pesquisa deverá ser utilizada? 

A P1   
B P2   
C P3   
D P4   
E P5   
  
QUESTÃO 03 

(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    
  
QUESTÃO 04 

(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.

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.    
  
QUESTÃO 05 

(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×    
  
QUESTÃO 06 

(Enem 2015) Para economizar em suas contas 
mensais de água, uma família de 10  pessoas deseja 
construir um reservatório para armazenar a água 
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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.  
  
QUESTÃO 07  

(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

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   
  
QUESTÃO 08

(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.    
  
QUESTÃO 09 

(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.

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).
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A placa de sinalização que informa a velocidade que 
atende a essas condições é 

A    B    C    

D    E    
  

QUESTÃO 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.

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.   
  
QUESTÃO 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+ ⋅ + ⋅ + −    
  
QUESTÃO 12 

(Enem 2014)  Os incas desenvolveram uma 
maneira de registrar quantidades e representar 
números utilizando um sistema de numeração 
decimal posicional: um conjunto de cordas com nós 
denominado quipus. O quipus era feito de uma corda 
matriz, ou principal (mais grossa que as demais), na 
qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de 
diferentes tamanhos e cores (cordas pendentes). 
De acordo com a sua posição, os nós significavam 
unidades, dezenas, centenas e milhares. Na Figura 
1, o quipus representa o número decimal 2.453.  Para 
representar o “zero” em qualquer posição, não se 
coloca nenhum nó.

O número da representação do quipus da Figura 2, 
em base decimal, é 

A 364.    
B 463.    
C 3.064.    
D 3.640.    
E 4.603.    
  
QUESTÃO 13  

(Enem 2014)  Um executivo sempre viaja entre 
as cidades A e B, que estão localizadas em fusos 
horários distintos. O tempo de duração da viagem 
de avião entre as duas cidades é de 6  horas. Ele 
sempre pega um voo que sai de A às 15h  e chega à 
cidade B às 18h  (respectivos horários locais).
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Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava 
estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13h  do 
dia seguinte (horário local de A).

Para que o executivo chegue à cidade A no horário 
correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve 
pegar um voo saindo da cidade B, em horário local 
de B, no máximo à(s) 

A 16h.    
B 10h.    
C 7h.    
D 4h.    
E 1h.    
  

QUESTÃO 14 

(Enem 2014)  A maior piscina do mundo, registrada 
no livro Guiness, está localizada no Chile, em San 
Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8  hectares 
de área.
Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro 
quadrado.

Qual é o valor, em metros quadrados, da área coberta 
pelo terreno da piscina? 

A 8    
B 80    
C 800    
D 8.000    
E 80.000    
  
QUESTÃO 15  

(Enem 2013)  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   
  
QUESTÃO 16 

(Enem 2013)  A Secretaria de Saúde de um município 
avalia um programa que disponibiliza, para cada 
aluno de uma escola municipal, uma bicicleta, que 
deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua 
casa e a escola. Na fase de implantação do programa, 
o aluno que morava mais distante da escola realizou 
sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na 
escala 1: 25000,  por um período de cinco dias.

Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase 
de implantação do programa? 

A 4   
B 8   
C 16   
D 20   
E 40   
  
QUESTÃO 17  

(Enem 2013)  O ciclo de atividade magnética do Sol 
tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo 
registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu 
até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de 
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atividade magnética do Sol têm sido registrados.
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2013.

No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade 
magnética de número 

A 32.   
B 34.   
C 33.   
D 35.   
E 31.   
  
QUESTÃO 18  

(Enem 2013)  Uma torneira não foi fechada 
corretamente e ficou pingando, da meia-noite às seis 
horas da manhã, com a frequência de uma gota a 
cada três segundos. Sabe-se que cada gota de água 
tem volume de 0,2mL.

Qual foi o valor mais aproximado do total de água 
desperdiçada nesse período, em litros? 

A 0,2   
B 1,2   
C 1,4   
D 12,9   
E 64,8   
  
QUESTÃO 19  

(Enem 2013)  Nos Estados Unidos a unidade 
de medida de volume mais utilizada em latas de 
refrigerante é a onça fluida (fl oz), que equivale à 
aproximadamente 2,95 centilitros (cL).
Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e 
que a lata de refrigerante usualmente comercializada 
no Brasil tem capacidade de 355 mL.

Assim, a medida do volume da lata de refrigerante 
de 355mL, em onça fluida (fl oz), é mais próxima de 

A 0,83.   
B 1,20.   
C 12,03.   
D 104,73.   
E 120,34.   
  

QUESTÃO 20  

(Enem 2012)  A capacidade mínima, em BTU/h, de 
um aparelho de ar-condicionado, para ambientes 
sem exposição ao sol, pode ser determinada da 
seguinte forma:

• 600 BTU/h por m2, considerando-se ate duas 
pessoas no ambiente;
• para cada pessoa adicional nesse ambiente, 
acrescentar 600 BTU/h;
• acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento 

eletrônico em funcionamento no ambiente.

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em 
uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 m x 
5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua 
um aparelho de televisão em funcionamento.

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de 
ar-condicionado deve ser 
A 12 000.   
B 12 600.   
C 13 200.   
D 13 800.   
E 15 000.   
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