
QUESTÃO 01 – HABILIDADE 06

(Enem PPL 2016) Observou-se que todas as formigas de
um formigueiro trabalham de maneira ordeira e
organizada. Foi feito um experimento com duas formigas
e os resultados obtidos foram esboçados em um plano
cartesiano no qual os eixos estão graduados em
quilômetros. As duas formigas partiram juntas do ponto O,
origem do plano cartesiana. Uma delas caminhou
horizontalmente para o lado direito, a uma velocidade de
4 km h. A outra caminhou verticalmente para cima, à
velocidade de 3 km h.

Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas
cartesianas das posições de cada formiga?
A (8;0) e (0;6).
B (4;0) e (0;6).
C (4;0) e (0;3).
D (0;8) e (6;0).
E (0;4) e (3;0).

QUESTÃO 02– HABILIDADE 10

Um vendedor recebe um salário mensal composto de um
valor fixo de R$ 1 300,00 e de uma parte variável. A parte
variável corresponde a uma comissão de 6% do valor total
de vendas que ele fez no mês. Seja y o valor do salário
mensal desse vendedor e x o valor total das vendas feita por
ele. Qual expressão representa y em função de x?
A y = 0,06x + 1 300.
B y = 0,6x + 1 300.
C y = 0,78x + 1 300.
D y = 0,6x + 1.300.
E y = 7,8x + 1 300.

QUESTÃO 03 – HABILIDADE 20

(DB) Para fazer uma instalação elétrica em sua
residência, Lucas contatou um eletricista que cobra uma
parte fixa pelo orçamento mais uma parte que depende da
quantidade de metros de fio requerida pelo serviço. O
valor total do seu serviço está descrito no seguinte
gráfico.

Qual é o valor pago por Lucas sabendo que o serviço
precisou de 30 metros de fio para ser concluido?
A R$ 110,00.
B R$ 120,00.
C R$ 145,00.
D R$ 150,00.
E R$ 155,00.

QUESTÃO 04 – HABILIDADE 26

A velocidade de um carro é medida durante 30s. O gráfico
a seguir mostra a variação dessa velocidade v (em km/h)
ao longo do tempo t (em s).

Podemos afirmar corretamente que
A o carro não se movimentou entre os instantes 12 s e

20 s.
B entre os instantes 12 s e 20 s a velocidade do

automóvel não variou.
C no instante analisado o carro chegou duas vezes à

velocidade de 60 km/h.
D o automóvel permaneceu parado somente nos

primeiros 3 s analisados.
E a velocidade que o carro atingiu no instante 10 s não

voltou a ser atingida entre os instantes 20 s e 25 s.

QUESTÃO 05 – HABILIDADE 22

Uma empresa acredita que o número de unidades
vendidas de um de seus produtos depende da quantia
investida em propaganda. Estima-se que a receita, em
milhares de reais, proveniente da venda desse produto

pode ser dada por
200R 200 x 4= −

+
onde x é a quantia

investida em propaganda, em milhares de reais, ou seja,
quando a quantia for de R$ 1 000, o x = 1; quando a
quantia for de R$ 2 000, o x = 2.
Aumentando o investimento em propaganda de R$
1 000,00 para R$ 6 000,00 a receita
A aumentará em R$ 20 000,00.
B diminuirá em R$ 22 000,00.
C aumentará em R$ 23 500,00.
D diminuirá em R$ 20 000,00.
E aumentará em R$ 25 000,00.

QUESTÃO 06 – HABILIDADE 21

Durante uma situação de emergência, o capitão de um
barco dispara um sinalizador para chamar a atenção da
guarda costeira.
A função h = 80t – 5t2 indica a altura h, em metros,
atingida pelo sinalizador “t” segundos após o lançamento.
Qual é o tempo necessário para o sinalizador chegar à
altura máxima?
A 4 s.
B 6 s.
C 8 s.
D 10 s.
E 12 s.

QUESTÃO 07 – HABILIDADE 23
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(G1 – IFPE 2016 – ADAPTADA) Estima-se que o número
de clientes C presentes em um supermercado, durante
um domingo, das 6h até às 22h, num horário h, é dado
pela função C = – 3h² + 84h – 132.
O horário em que o supermercado terá 408 clientes será
às
A 19h.
B 14h.
C 12h.
D 10h.
E 8h.

QUESTÃO 08 – HABILIDADE 21

Para a realização de uma exposição, carros e
motocicletas foram estacionados em um pátio, totalizando
40 veículos. Considerando carros (todos com 4 rodas) e
motos (todas com 2 rodas) e desconsiderando os
estepes, o número total de rodas nesse pátio é 130.
Quantos carros foram estacionados nesse pátio?
A 40.
B 30.
C 25.
D 15.
E 10.

QUESTÃO 09 – HABILIDADE 21

Quando José estava indo ao ponto de ônibus que fica a
420 m de sua casa, parou para conversar com um
amigo. Em seguida, andou o triplo do que já havia
caminhado chegando ao ponto de ônibus.

Qual é a distância entre o momento que José parou para
conversar com seu amigo e o ponto de ônibus?
A 105.
B 125.
C 150.
D 350.
E 315.

QUESTÃO 10 – HABILIDADE 08

Para medir a largura x de um lago, foi utilizado o esquema
abaixo. Nessas condições, obteve-se um triângulo ABC
semelhante a um triângulo EDC.
A largura x do lago, em metros, é
A 500.
B 520.
C 540.
D 560.
E 580.

QUESTÃO 11 – HABILIDADE 16

Os manômetros (medidores de pressão) utilizam a
pressão atmosférica como referência, medindo a
diferença entre a pressão do sistema e a pressão
atmosférica. O manômetro é utilizado em postos de
gasolina para calibração de pneus. A unidade de medida
é psi (libra por polegada ao quadrado) que corresponde a,
aproximadamente, 0,07 atm.

Assim, a pressão de 26 psi é igual a aproximadamente
A 0,18 atm.
B 0,26 atm.
C 1,82 atm.
D 1,98 atm.
E 2,6 atm

QUESTÃO 12 – HABILIDADE 10

(ENEM 2012) João decidiu contratar os serviços de uma
empresa por telefone através do SAC (Serviço de
Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para
João o número de protocolo de atendimento da ligação e
pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu
um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o
número 1 3  9 8 2 0 7, sendo que o espaço vazio é o
do algarismo que João não entendeu.
De acordo com essas informações, a posição ocupada
pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de
A centena.
B dezena de milhar.
C centena de milhar.
D milhão.
E centena de milhão.

QUESTÃO 13 – HABILIDADE 04

(G1 - IFBA 2016) De acordo com o DETRAN de uma
certa cidade, ainda estão disponíveis os prefixos de placa
de automóveis com três letras, conforme modelo a seguir:

M

Se estiverem disponíveis para o 2o espaço as letras X, Y
e Z, e para o 3o espaço as letras A, B, C, D, E, F, G e H,
então o número de prefixos disponíveis para
emplacamento é:
A 18.
B 24.
C 28.
D 36.
E 60.



3LISTA DE EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO PARALELA MATEMÁTICA

2019/SIMULADO/ENEM/9ºANO-M-MAT-12637-27-06-2019-PROVA/EBS-NGS/CHICÃO-18-06-19/MAURI

QUESTÃO 14 – HABILIDADE 03

O simulado de matemática do C7S é composto de 25
questões com itens a, b, c, d e e. De quantas maneiras
um aluno pode preencher o gabarito do simulado de
matemática?
A 25 5⋅
B

2525
C

55
D

255
E

525

QUESTÃO 15 – HABILIDADE 25

Uma escola decidiu realizar uma pesquisa entre seus
alunos para determinar a porcentagem de leitores e
também descobrir quais tipos de livros os alunos
preferiam ler. A partir do resultado dessa pesquisa,
obteve-se o seguinte gráfico.
Com base nos dados representados no gráfico,
considerando-se que essa pesquisa foi realizada com 1
200 alunos e que cada aluno somente poderia escolher
uma das opções, qual é o número de alunos dessa escola
que são leitores de romance e de humor,
respectivamente:
A 120 e 130.
B 322 e 88.
C 372 e 108.
D 310 e 90.
E 278 e 75.

QUESTÃO 16 – HABILIDADE 05

(G1 - CFTCE 2005) A caixa eletrônica do CEFET dispõe
de cédulas de R$ 5,00 e cédulas de R$ 10,00. Um usuário
deseja fazer um saque de R$ 50,00. De quantas formas
diferentes esta caixa eletrônica poderá fazer esse
pagamento?
A 4.
B 5.
C 6.
D 7.
E 8.

QUESTÃO 17 – HABILIDADE 23

O presidente de uma empresa, com o objetivo de renovar
sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa medindo
o consumo de combustível de 5 modelos de carro que
usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi:
• Carro I: deslocamento de 195 km consumindo 20

litros de combustível;
• Carro II: deslocamento de 96 km consumindo 12

litros de combustível;
• Carro III: deslocamento de 145 km consumindo 16

litros de combustível;
• Carro IV: deslocamento de 225 km consumindo 24

litros de combustível;
• Carro V: deslocamento de 65 km consumindo 8 litros

de combustível.
Para renovar a frota com o modelo mais econômico, em
relação à razão quilômetro rodado por litro, devem ser
comprados carros do modelo
A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

QUESTÃO 18 – HABILIDADE 28

(G1 - CPS 2010) A tabela apresenta a receita mensal, dos
primeiros cinco meses de 2010, de uma loja de
acessórios de informática.

Mês Receita
(R$)

Janeiro 22 000
Fevereiro 18 000
Março 38 000
Abril 44 000
Maio V

Sabendo que a receita média mensal dessa loja, de
janeiro a maio, foi de R$ 34.400,00, e a receita do mês de
maio foi de V reais, então V corresponde a
A 30 000.
B 40 000.
C 42 000.
D 46 000.
E 50 000.

QUESTÃO 19 – HABILIDADE 09

Millôr Fernandes, em uma bela homenagem à
Matemática, escreveu um poema do qual extraímos o
fragmento a seguir:

Às folhas tantas de um livro de Matemática,
um Quociente apaixonou-se um dia doidamente
por uma Incógnita.
Olhou-a com seu olhar inumerável
e viu-a do ápice à base: uma figura ímpar;
olhos romboides, boca trapezoide,
corpo retangular, seios esferoides.
Fez da sua uma vida paralela à dela,
até que se encontraram no Infinito.
"Quem és tu?" - indagou ele em ânsia radical.
Sou a soma dos quadrados dos catetos.
Mas pode me chamar de hipotenusa."

Millôr Fernandes. Trinta Anos de Mim Mesmo.

A Incógnita ao se revelar determina uma relação
matemática conhecida como
A teorema de Tales.
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B fórmula de Bhaskara.
C teorema da projeção.
D fórmula de semelhança.
E teorema de Pitágoras.

QUESTÃO 20 – HABILIDADE 08

Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12 m de
distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem
de um homem com 3 m de altura. Numa sala menor, a
projeção resultou na imagem de um homem com apenas
2 m de altura.

Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela
era de
A 9 m.
B 8 m.
C 6 m.
D 5 m.
E 4 m

QUESTÃO 21 - HABILIDADE 28

(G1 - IFAL 2018) Em uma das salas de aula do IFAL com
50 estudantes, sendo 28 do sexo masculino e 22 do sexo
feminino, foi sorteado, aleatoriamente, um estudante para
ser o representante da turma. Qual é a probabilidade de o
estudante sorteado ser do sexo feminino?
A 2%.
B 22%.
C 28%.
D 44%.
E 56%.

QUESTÃO 22 - HABILIDADE 24

(G1 - CMRJ 2018) Trezentos alunos do CMRJ
responderam a uma pesquisa sobre sua preferência em
relação aos diversos esportes praticados nas aulas de
Educação Física. Os alunos deveriam indicar o esporte
que mais gostavam, não sendo possível escolher dois ou
mais esportes. A tabela a seguir consolida o resultado da
pesquisa.

Esporte Número de Alunos
Futebol 90
Basquete 30
Natação 60
Judô 40
Handebol 40
Ginástica de Trampolim 40
Total 300

Os dados da tabela foram representados por meio de um
gráfico de colunas divididas igualmente por retas
horizontais. A opção que representa esse gráfico é
A

B

C

D

E

QUESTÃO 23 - HABILIDADE 03

A estimativa do número de indivíduos de uma população
de animais frequentemente envolve a captura, a
marcação e, então, a liberação de alguns desses
indivíduos. Depois de um período, após os indivíduos
marcados se misturarem com os não marcados, realiza-
se outra amostragem. A proporção de indivíduos desta
segunda amostragem que já estava marcada pode ser
utilizada para estimar o tamanho da população, aplicando-
se a fórmula:

2 1
2

m n
n N=

Onde:
• n1 = número de indivíduos marcados na primeira

amostragem;
• n2 = número de indivíduos marcados na segunda

amostragem;
• m2 = número de indivíduos da segunda amostragem

que foram marcados na primeira amostragem;
• N = tamanho estimado da população total.

SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia.
Porto Alegre: Artmed, 2010 (adaptado).
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Durante uma contagem de indivíduos de uma população,
na primeira amostragem foram marcados 120; na
segunda amostragem foram marcados 150, dos quais 100
já possuíam a marcação.
O número estimado de indivíduos dessa população é
A 188.
B 180.
C 125.
D 96.
E 80.

QUESTÃO 24 - HABILIDADE 10

(ENEM) As exportações de soja do Brasil totalizaram
4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e
registraram um aumento em relação ao mês de julho de
2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês
de maio de 2012. A quantidade, em quilogramas, de
soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de
A

34,129 10⋅ .

B
64,129 10⋅ .

C
94,129 10⋅ .

D
124,129 10⋅ .

E
154,129 10⋅ .

QUESTÃO 25 – HABILIDADE 28

Considere uma área muito visitada do MCT - Museu de
Ciências e Tecnologia da PUCRS -, relacionada a
interações vivas. Em um recipiente existem 12 aranhas,
das quais 8 são fêmeas. A probabilidade de se retirar uma
aranha macho para um experimento é
A 4/5.
B 1/4.
C 1/3.
D 1/2.
E 2/3.


