


(Enem PPL 2018) Uma pessoa possui um terreno em forma de um 
pentágono, como ilustrado na figura.
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Sabe-se que a diagonal AD mede 50m e é paralela ao lado BC, que mede
29m. A distância do ponto B a AD é de 8m e a distância do ponto E a AD é
de 20 m. A área, em metro quadrado, deste terreno é igual a?

8 m

20 m

a) 658
b)700
c) 816
d)1.132
e)1.632
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RESOLUÇÃO
ÁREA DO TRAPÉZIO ABCD ÁREA DO TRIÂNGULO ADE

ÁREA TOTAL

RESPOSTA (LETRA C)

4



Para pintar um automóvel, cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de
fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor
tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se
ainda, que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já
possui, em seus estoques, 6 litros de tinta de tom branco, que serão
totalmente utilizados na referida composição.
A quantidade, em litro, de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para
compor essa mistura, sem que haja sobras, é
A) 2,4 B) 3,6 C) 4,0 D) 9,0 E) 10,0
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Litros de tinta azul =   
Litros de tinta branca = 6 
Mistura em litros =    + 6a

a

LETRA C

RESOLUÇÃO
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A Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma transação financeira de
valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores
enviados por meio de TEDs entre cinco bancos (1, 2, 3, 4 e 5) durante um mês.
Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A=[aij] em que 1≤ i ≤ 5 e 1≤
j ≤ 5, e o elemento aij corresponde ao total proveniente das operações feitas
via TED, em milhão de real, transferidos do banco i para o banco j durante o
mês. Observe que os elementos aij = 0, uma vez que o TED é uma
transferência entre bancos distintos.
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Esta é a matriz obtida para essa análise

Com base nessas informações, o 
banco que transferiu a maior 
quantia via TED é o banco?

a)1
b)2
c) 3
d)4
e)5
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LETRA A

RESOLUÇÃO
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A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para
iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central
e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o
primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo, a 100 metros, o
terceiro, a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma
distância de vinte metros entre os postes, até que o último poste seja colocado
a uma distância de 1380 metros da praça.
Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8 000,00 por poste colocado, o
maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é?
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A) R$ 512 000,00.
B) R$ 520 000,00.
C) R$ 528 000,00.
D) R$ 552 000,00.
E) R$ 584 000,00.

80 m 100 m 120 m
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20 m 20 m ...

1.380 m

PROGRESSÃO ARITMÉTICA  (P A)

FÓRMULA DO TERMO GERAL

RESOLUÇÃO
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Se a prefeitura pode pagar, 
no máximo, R$ 8 000,00 
por poste.

LETRA C

RESOLUÇÃO
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