
MATEMÁTICARAPHAELL 
MARQUES

06 QUESTÕES PAZ NA 
ESCOLA

23/03/2020



2

QUESTÕES DO ENEM 2019



3

(ENEM 2019) A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração 
causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse 
vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias 
respiratórias, incluindo os pulmões.
O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 
0,00011mm.

Disponível em: www.gripenet.pt.
Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado).

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus
influenza, em mm, é
a) 1,1x 10–1

b) 1,1x10–2

c) 1,1x 10–3

d) 1,1x 10–4

e) 1,1 x 10–5

Questão 1



• A notação científica é uma forma de escrever números usando 
potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números 
que apresentam muitos algarismos.

• Números muito pequenos ou muito grandes são 
frequentemente encontrados nas ciências em geral e escrever 
em notação científica facilita fazer comparações e cálculos.

• Um número em notação científica apresenta o seguinte 
formato:

• N . 10n

• Sendo,

• N um número real igual ou maior que 1 e menor que 10;
n um número inteiro.
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NOTAÇÃO CIENTÍFICA



a) 6 590 000 000 000 000, =

b) 0, 000000000016 =
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Exemplos

 6,59 . 10 15

1,6 . 10 - 11
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(ENEM 2019) A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração 
causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse 
vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias 
respiratórias, incluindo os pulmões.
O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 
0,00011mm.

Disponível em: www.gripenet.pt.
Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado).

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus
influenza, em mm, é
a) 1,1x 10–1

b) 1,1x10–2

c) 1,1x 10–3

d) 1,1x 10–4

e) 1,1 x 10–5

Questão 1
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Em notação científica, o diâmetro 
interno do vírus influenza (0,00011mm)
 

1,1.10-4

Letra D

SOLUÇÃO
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(ENEM 2019) Os exercícios físicos são recomendados para 
o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o 
metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de 
calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos, 
em kcal, gastos em cinco diferentes atividades físicas, em 
função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto.

Questão 2
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Qual dessas atividades físicas proporciona o maior 
consumo de quilocalorias por minuto?
A) I        B) II       C) III      D) IV      E) V

Por = Divisão 
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Observando o gráfico, é possível calcular o 
consumo de quilocalorias por minuto em cada 
um dos exercícios: I) 20/10 = 2 kcal/min

II) 100/15 = 6,66 kcal/min
III) 120/20 = 6 kcal/min
IV) 100/25 = 4 kcal/min
V) 80/30 = 2,66 kcal/min

Letra B

SOLUÇÃO
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Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em 
campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram 
que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: rolamento, 
pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br.
Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado).

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a 
codificação 1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 
5: amortecedor. Ao final obteve-se a sequência; 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 
3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, … que apresenta um padrão de formação que consiste na 
repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os 
produtos apreendidos foram cadastrados. 

Questão 3
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O 2015o item cadastrado foi um(a)
a) rolamento.
b) catalisador.
c) amortecedor.
d) pastilha de freio
e) caixa de direção.
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5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, …

8° 16° 24°
O 2015o item cadastrado foi um(a)

Logo o item cadastrado na posição 2015 se refere 
ao sétimo número da sequência de codificação (3: 
caixa de direção).

Letra E

1: rolamento
2: pastilha de freio
3: caixa de direção
4: catalisador 
5: amortecedor.

SOLUÇÃO

720088*251

875,25182015
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