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Resumo de Matemática para o ENEM
1. (Enem 2014) Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez.
Quando os devolve, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a
videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama
e, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente
alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as
possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os
lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido.
De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática?
a)
b)
c)
d)
e)

2. (Enem 2013) Numa escola com 1200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento
desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa constatou-se que 600
alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas.
Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a
probabilidade de que esse aluno fale espanhol?
a)
b)
c)
d)
e)

3. (Enem 2010) Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no
concurso o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em
caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a
seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de Matemática, Português e
Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos.
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Dados dos candidatos no concurso:

Marco
Paulo

Matemática

Português

14
8

15
19

Conhecimentos
Gerais
16
18

Média

Mediana

15
15

15
18

Desvio
Padrão
0,32
4,97

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, é
a) Marco, pois a média e a mediana são iguais.
b) Marco, pois obteve menor desvio padrão.
c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Português
d) Paulo, pois obteve maior mediana.
e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão.

4. (Enem 2012) As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente,
as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do
preço do produto.
Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades
de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações:
QO = –20 + 4P
QD = 46 – 2P
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto.
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de
equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam.
Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?
a) 5
b) 11
c) 13
d) 23
e) 33

5. (Enem 2013) A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de
um eixo z, conforme mostra a figura.
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A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei
onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabese que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x.
Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é
a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 5.
e) 6.
6. (Enem 2007) “A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo
necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada
intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no
organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo.”

F. D. Fuchs e Cher l. Wannma. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1992,
p. 40.
O gráfico anterior representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no
organismo humano ao longo do tempo.
A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for
injetada às 12h em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h
30min será aproximadamente de
a) 10%.
b) 15%.
c) 25%.
d) 35%.
e) 50%.
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7. (Enem 2014) Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes
cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem
medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para
encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo.

Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?
a) 8.
b) 10.
c) 16.
d) 18.
e) 24.

8. (Enem 2012) Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de
vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP
e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois
tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m2, e outro para a
parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m 2.
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De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?
a) R$ 22,50
b) R$ 35,00
c) R$ 40,00
d) R$ 42,50
e) R$ 45,00
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Gabarito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
A
B
B
E
D
B
B
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