


1. Devido à alta no preço dos combustíveis, em particular

da gasolina, um consumidor resolveu fazer uma pesquisa de preços referente à
variação do valor do litro da gasolina comum em alguns postos da região
metropolitana de uma determinada capital. O levantamento de preços está
representado no gráfico.
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Analisando os dados obtidos na pesquisa realizada, pode-se afirmar que o preço

médio, o preço modal e o preço mediano da gasolina, em reais, é respectivamente

igual a:

a) 4,59; 4,61; 4,59

b) 4,61; 4,59; 4,59

c) 4,61; 4,39; 4,79

d) 4,60; 4,59; 4,61

e) 4,61; 4,57; 4,39
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Moda = 4,59 Mediana
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= 4,59
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Analisando os dados obtidos na pesquisa realizada, pode-se afirmar que o preço

médio, o preço modal e o preço mediano da gasolina, em reais, é respectivamente

igual a:

a) 4,59; 4,61; 4,59

b) 4,61; 4,59; 4,59

c) 4,61; 4,39; 4,79

d) 4,60; 4,59; 4,61

e) 4,61; 4,57; 4,39

Moda = 4,59 Mediana = 4,59
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GRÁFICO DO VOLUME DE UM SÓLIDO
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2. Suponha que um líquido seja despejado, a uma vazão

constante, em um recipiente cujo formato está indicado na figura ao lado. Sabendo

que inicialmente o recipiente estava vazio, qual dos gráficos abaixo melhor descreve

a altura h, do nível do líquido, em termos do volume total V, do líquido despejado

no recipiente?
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a) b)
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e)

X
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V% < 0 = Redução

V% > 0 = Aumento
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3. (WAGNER RESOLVE) O número de quartos ocupados em um hotel varia 

de acordo com a época do ano. 
Estima-se que o número de quartos ocupados em cada mês de determinado ano 

seja dado por Q(x) 150 30cos x
6

π 
   

 
 em que x  é estabelecido da seguinte forma: 

x 1  representa o mês de janeiro, x 2  representa o mês de fevereiro, x 3  

representa o mês de março, e assim por diante. 
Em junho, em relação a março, há uma variação porcentual dos quartos 
ocupados em  
a) 20%     
b) 15%     
c) 30%     
d) 25%     
e) 50%     
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FUNÇÃO SENO ou COSSENO

Elevador

Chiclete amplitude

Imagem da função

Período
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Função seno

Função cosseno

b>0

b>0

f(x)=a+bSen(cx+d)

b<0 b=-2 a=1
c=1

f(x)=1-2Sen(x)
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A(t) 1,6 1,4 sen t
6

 
   

 

4. Um especialista, ao estudar a influência da variação da

altura das marés na vida de várias espécies em certo manguezal, concluiu que a

altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não muito

grande, poderia ser modelada de acordo com a função:

Nessa função, a variável t representa o tempo decorrido, em horas, a partir da

meia-noite de certo dia. Nesse contexto, conclui-se que a função A, no

intervalo [0,12], está representada pelo gráfico:
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c) 

d) e) 
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5. (ENEM-2018) Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do

mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-

gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras:

A partir da posição indicada, em que o

segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo,

rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em

torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo

segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a

função que descreve a altura do ponto A, em relação

ao solo, em função de t.

Após duas voltas completas, f em o seguinte gráfico:
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A expressão da função altura é dada por 

A) f(t) = 80sen(t) + 88 
B) f(t) = 80cos(t) + 88 
C) f(t) = 88 cos(t)+168 
D) f(t) = 168sen(t) + 88 cos(t) 
E) f(t) = 88 sen(t)+ 168cos(t) 

X
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Análise combinatória 

Probabilidades 

Raio X do ENEM de 2009 a 2018

23 questões

44 questões
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Princípio MultiplicativoPFC
e

“exigente” “einterseção”

Princípio aditivo ou

“ounião”
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6. (C1-H2) (WF-2018) Suponha que para ir da parte norte de uma cidade à parte sul é

necessário passar por uma ilha. A ilha está ligada à parte norte por 3 pontes de

pistas duplas e, à parte sul, por 2 pontes, também de pistas duplas. Na ilha, há

conexões de pistas duplas, ligando todas as pontes de acesso à ilha de forma que

uma pessoa possa transitar livremente de uma parte à outra por essas pontes.

Considerando essa descrição e que Ângelo esteja na parte norte da cidade, Heitor

esteja na ilha e que Vitória esteja na parte sul, de quantas maneiras distintas, Heitor

sai da ilha, visita Ângelo, volta para ilha, visita Vitória e volta para ilha, sem passar 2

vezes pela mesma ponte?

a) 5 b) 6 c) 12 d) 24 e) 36
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ILHA SULNORTE
Ângelo Heitor Vitória
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