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                                        Aula ao vivo de matemática (02/10/2013) – ENEM 2012, parte 3  
 
1. (Enem 2011)  Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do 
investimento e, no segundo mês, recuperou 20% do que havia pedido.  
Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante de gerado pela aplicação. 
A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de  
a) .    
b) .    
c) .    
d) .    
e) .    
   
2. (Enem 2010)  O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, 
considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. 
 

 
 
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de 
favelas em 2010 e 968, então o número de favelas em 2016 será  
a) menor que 1150.    
b) 218 unidades maior que em 2004.    
c) maior que 1150 e menor que 1200.    
d) 177 unidades maior que em 2010.    
e) maior que 1200.    
   
3. (Enem 2010)  O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há 
alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora não fosse uma 
informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a 
seguir: 
 

TAMANHO DOS CALÇADOS NUMERO DE FUNCIONÁRIAS 

39,0 1 

38,0 10 

37,0 3 

36,0 5 
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35,0 6 

 
Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calcado maior que 36,0, a probabilidade de ela calçar 
38,0 é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
4. (Enem 2010)  Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. 
O cubo de dentro e vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que e interno, mede 8 cm. 
 

 
 
O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de  
a) 12 cm3.     
b) 64 cm3.     
c) 96 cm3.    
d) 1 216 cm3.     
e) 1 728 cm3.    
   
5. (Enem 2010)  Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 m de altura (de 
espessura desprezível), foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 cm de 
espessura. 
Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,00 e tomando 3,1 como valor aproximado de ð, então o 
preço dessa manilha é igual a  
a) R$ 230,40.     
b) R$ 124,00.    
c) R$ 104,16.     
d) R$ 54,56.    
e) R$ 49,60.    
 
Gabarito:  1. C, 2. C, 3. D, 4. D, 5. D 


