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I. FUNÇÃO DO 1o GRAU 
 
01. (UEPA 2012) O treinamento físico, na dependência 

da qualidade e da quantidade de esforço realizado, 
provoca, ao longo do tempo, aumento do peso do 
fígado e do volume do coração. De acordo com 
especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem 
maior capacidade de armazenar glicogênio, 
substância utilizada no metabolismo energético 
durante esforços de longa duração. De acordo com 
dados experimentais realizados por Thörner e 
Dummler (1996), existe uma relação linear entre a 
massa hepática e o volume cardíaco de um 
indivíduo fisicamente treinado. Nesse sentido, essa 
relação linear pode ser expressa por y ax b,= +  
onde “y” representa o volume cardíaco em mililitros 
(ml) e “x” representa a massa do fígado em gramas 
(g). A partir da leitura do gráfico abaixo, afirma-se 
que a lei de formação linear que descreve a relação 
entre o volume cardíaco e a massa do fígado de 
uma pessoa treinada é: 

 

 
 

(A) y 0,91x – 585= .    
(B) y 0,92x 585= + .    
(C) y 0,93x – 585= − .    
(D) y 0,94x 585= − + .    
(E) y 0,95x – 585= .    

 
02. (UEG 2015)  Considere o gráfico a seguir de uma 

função real afim f(x).  
 

    

 A função afim f(x)  é dada por  
(A) f(x) 4x 1= − + .    
(B) f(x) 0,25x 1= − + .    
(C) f(x) 4x 4= − + .    
(D) f(x) 0,25x 3= − − .    

 
03. (G1 - CFTMG 2014)  O gráfico representa a função 

real definida por f(x) = a x + b. 
 

 
 

O valor de a + b é igual a  
(A) 0,5.    
(B) 1,0.    
(C) 1,5.    
(D) 2,0.    

 
 
04. (ESPCEX (AMAN) 2013) Na figura abaixo está 

representado o gráfico de uma função real do 1o 
grau f(x). 

 

 
 

A expressão algébrica que define a função inversa 
de f(x) é  

(A) xy 1
2

= + .    

(B) 1y x
2

= + .    

(C) y 2x 2= − .    
(D) y 2x 2= − + .    
(E) y 2x 2= + .    
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05. (ENEM 2a APLICAÇÃO 2010) Uma torneira 
gotejando diariamente é responsável por grandes 
desperdícios de água. Observe o gráfico que 
indica o desperdício de uma torneira: 

 

 
 

Se y representa o desperdício de água, em litros, e x 
representa o tempo, em dias, a relação entre x e y é  
(A) .    

(B) .    

(C) .    
(D) .    
(E) .    

 
06. (UFPR 2017) O gráfico abaixo representa o 

consumo de bateria de um celular entre as 10h e 
as 16h de um determinado dia.  

 

 
 

Supondo que o consumo manteve o mesmo 

padrão até a bateria se esgotar, a que horas o 

nível da bateria atingiu 10%?  

(A) 18h.    
(B) 19h.    
(C) 20h.    
(D) 21h.    
(E) 22h.    

   
07. (UCS 2016) O custo total C, em reais, de produção 

de x kg de certo produto é dado pela expressão 
 

 
O gráfico a seguir é o da receita R, em reais, 
obtida pelo fabricante, com a venda de x kg desse 
produto. 

 

 
 

Qual porcentagem da receita obtida com a venda 
de 1 kg do produto é lucro?  
(A) 5%.    
(B) 10%.    
(C) 12,5%.    
(D) 25%.    
(E) 50%.    

   
08. (ENEM 2016) Uma cisterna de 6 000L foi 

esvaziada em um período de 3h. Na primeira hora 
foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas 
horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de 
esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a 
primeira. O gráfico, formado por dois segmentos 
de reta, mostra o volume de água presente na 
cisterna, em função do tempo. 

 

 
 

Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que 
foi ligada no início da segunda hora?  
(A) 1 000.    
(B) 1 250.    
(C) 1 500.    
(D) 2 000.    
(E) 2 500.    
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09. (G1 - IFSP 2016) O gráfico abaixo apresenta 
informações sobre a relação entre a quantidade 
comprada (x) e o valor total pago (y) para um 
determinado produto que é comercializado para 
revendedores.  

 

 
 

Um comerciante que pretende comprar 2 350 
unidades desse produto para revender pagará, 
nessa compra, o valor total de:  
(A)     
(B)     
(C)     
(D)     
(E)     

   
10. (G1 - CFTRJ 2016) Uma pequena piscina de plástico 

estava com 10 litros de água. Num dado instante, 
abriu-se uma torneira e, em 5 minutos, a piscina 
atingiu a sua capacidade máxima. Suponha que a 
água que alimentou a piscina manteve uma vazão 
constante durante todo o tempo. A figura abaixo 
fornece, pelo segmento de reta, o gráfico que 
representa o volume (em litros) de água na piscina 
em função do tempo (em minutos). 

 

 
 

Com base nessas informações, determine a 
capacidade máxima da piscina em litros.  

   
 
 
 
 
 

11. (ESPM 2016)  O gráfico abaixo mostra a variação do 
número de unidades vendidas de uma certa 
mercadoria conforme o preço cobrado por unidade. 

 

 
 

Comparando-se as situações descritas pelos 
pontos A e B, podemos concluir que:  
(A) O aumento no preço unitário causou uma 

queda de 59% nas unidades vendidas.    
(B) Embora tenha havido uma queda nas vendas, 

o aumento do preço unitário causou um 
acréscimo de 6% na receita.     

(C) Com o aumento do preço unitário, a receita 
sofreu uma queda de 8%    

(D) Com o aumento do preço unitário, a receita 
diminuiu em 31%    

(E) Mesmo com o aumento do preço unitário, a 
receita não se alterou.     

   
12. (UERJ 2016) O resultado de um estudo para 

combater o desperdício de água, em certo 
município, propôs que as companhias de 
abastecimento pagassem uma taxa à agência 
reguladora sobre as perdas por vazamento nos 
seus sistemas de distribuição. No gráfico, mostra-
se o valor a ser pago por uma companhia em 
função da perda por habitante. 

 

 
 

Calcule o valor V, em reais, representado no gráfico, 
quando a perda for igual a 500 litros por habitante.  
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13. (EPCAR (AFA) 2016)  Para fazer uma instalação 
elétrica em sua residência, Otávio contatou dois 
eletricistas. 

 

O Sr. Luiz, 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: 
 

 
  
Já o Sr. José cobra, apenas, R$ 4,50 por metro de fio 
utilizado e não cobra a parte fixa pelo orçamento. 
 
Com relação às informações acima, é correto 
afirmar que  
(A) o valor da parte fixa cobrada pelo Sr. Luiz é 

maior do que .    
(B) o Sr. Luiz cobra mais de  por metro de 

fio instalado.    
(C) sempre será mais vantajoso contratar o 

serviço do Sr. José.    
(D) se forem gastos 20 m de fio não haverá 

diferença de valor total cobrado entre os 
eletricistas.    

   
14. (ENEM PPL 2015) No comércio é comumente 

utilizado o salário mensal comissionado. Além de 
um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, 
geralmente um percentual sobre as vendas. 
Considere um vendedor que tenha salário 
comissionado, sendo sua comissão dada pelo 
percentual do total de vendas que realizar no 
período. O gráfico expressa o valor total de seu 
salário, em reais, em função do total de vendas 
realizadas, também em reais. 

 

      
 

Qual o valor percentual da sua comissão?  
(A) 2,0%.    
(B) 5,0%.    
(C) 16,7%.    
(D) 27,7%.    
(E) 50,0%.    

   
15. (UFJF 2012)  Uma construtora, para construir o novo 

prédio da biblioteca de uma universidade, cobra um 
valor fixo para iniciar as obras e mais um valor, que 
aumenta de acordo com o passar dos meses da 
obra. O gráfico abaixo descreve o custo da obra, em 
milhões de reais, em função do número de meses 
utilizados para a construção da obra. 

 

 
 

(A) Obtenha a lei y = f(x), para x > 0, que 
determina o gráfico. 

(B) Determine o valor inicial cobrado pela 
construtora para a construção do prédio da 
biblioteca. 

(C) Qual será o custo total da obra, sabendo que 
a construção demorou 10 meses para ser 
finalizada?  

   
16. (UEMG 2010)  “Em janeiro de 2008, o Brasil tinha 

14 milhões de usuários residenciais na rede 
mundial de computadores. Em fevereiro de 2008, 
esses internautas somavam 22 milhões de 
pessoas - 8 milhões, ou 57% a mais. Deste total 
de usuários, 42% ainda não usam banda larga 
(internet mais rápida e estável). Só são atendidos 
pela rede discada”. 

Atualidade e Vestibular 2009, 1o semestre, ed Abril 
 

Baseando-se nessa informação, observe o 
gráfico, a seguir: 
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Se mantida, pelos próximos meses, a tendência 
de crescimento linear, mostrada no gráfico 
anterior, o número de usuários residenciais de 
computadores, em dezembro de 2009, será igual a  
(A) 178 x 106.    
(B) 174 x 105.    
(C) 182 x 107.    
(D) 198 x 106.    

   
17. (ENEM 2a APLICAÇÃO 2010)  As sacolas plásticas 

sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre 
acabam matando por asfixia peixes, baleias e 
outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, 
foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. 
Os supermercados brasileiros se preparam para 
acabar com as sacolas plásticas até 2016. 
Observe o gráfico a seguir, em que se considera a 
origem como o ano de 2007. 

 

 
 

De acordo com as informações, quantos bilhões 
de sacolas plásticas serão consumidos em 2011?  
(A) 4,0.    
(B) 6,5.    
(C) 7,0.    
(D) 8,0.    
(E) 10,0.    

   
18. (G1 - CFTSC 2010) O volume de água de um 

reservatório aumenta em função do tempo, de 
acordo com o gráfico abaixo: 

 

 
 

Para encher este reservatório de água com 2 500 
litros, uma torneira é aberta. Qual o tempo 
necessário para que o reservatório fique 
completamente cheio?   
(A) 7h.    
(B) 6h50min.    
(C) 6h30min.    
(D) 7h30min.    
(E) 7h50min.    

19. (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 é 968, então o número 
de favelas em 2016 será  
(A) menor que 1 150.    
(B) 218 unidades maiores que em 2004.    
(C) maior que 1 150 e menor que 1 200.    
(D) 177 unidades maiores que em 2010.    
(E) maior que 1 200.    

   
20. (ENEM 2a APLICAÇÃO 2010) Certo município 

brasileiro cobra a conta de água de seus 
habitantes de acordo com o gráfico. O valor a ser 
pago depende do consumo mensal em . 

 

 
 

Se um morador pagar uma conta de R$ 19,00, isso 
significa que ele consumiu  
(A) 16 m3 de água.    
(B) 17 m3 de água.    
(C) 18 m3 de água.    
(D) 19 m3 de água.    
(E) 20 m3 de água.    

 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
E B C C C B A C E 60 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C 65 D A * D E D C B 

*15. (A)    (B) 2 milhões,    (C) 7 milhões 
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II. ESCALAS 

 
A escala numérica é a razão entre a medida de comprimento reduzida (mapa, planta, maquete) e a medida de 
comprimento real, sendo representada sob a forma de fração. O numerador, normalmente, é a unidade (1), e o 
denominador indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. A escala é a razão de semelhança entre 
um objeto e sua representação reduzida. 
 
A escala numérica pode ser representada de três formas diferentes: 

1 : 100.000;   1/100.000;  

 
Na escala 1 : 100.000, “1 unidade de medida de comprimento” representa a distância no mapa enquanto 
“100.000 unidades de medida de comprimento” representa a distância real. Isso significa que, por exemplo, 1 cm 
no mapa corresponde a 100.000 cm na realidade, ou seja 1 km. 
 
Para calcularmos a escala na qual foi produzida uma redução devemos ter o cuidado de observar se as medidas: 
reduzida e real, estão na mesma unidade de medida de comprimento. 
 
As escalas não possuem unidade de medida, no exemplo mostrado acima de escala 1 : 100.000, não 
necessariamente significa que 1 cm no mapa corresponde a 100.000 cm reais, podemos afirmar também que: 
1 mm no mapa corresponde a 100.000 mm na realidade, 
1 cm no mapa corresponde a 100.000 cm na realidade, ou seja, 
1 u.c. (unidade de medida de comprimento qualquer) no mapa corresponde a 100.000 u.c. na realidade. 
 
Não esqueça, escala é uma fração, portanto: 
 
Menor Escala              Menor Fração              Maior denominador              Maior Redução              Menos Detalhes 
 
Maior Escala               Maior Fração               Menor denominador             Menor Redução             Mais Detalhes 
 
Os mapas de grande escala são mapas que se aproximam muito da realidade, ou seja, não foram muito 
reduzidos. Têm escalas compreendidas entre 1/10.000 e 1/100.000. Por exemplo: 1/50.000 é superior a 1/80.000. 
Esses mapas representam pequenas áreas de território, mas com uma grande riqueza de detalhes.  
 
Os mapas de pequena escala são mapas em que a realidade foi muito reduzida, servindo para representar 
grandes superfícies ou a totalidade do planeta, mas com pouca riqueza de detalhes. Como exemplo, temos os 
mapas-múndi, que têm escalas inferiores a 1/100.000. 
 
Importante 1: A escala é a razão entre duas medidas de comprimentos (larguras, alturas, diagonais, raios, entre 
outras) correspondentes na redução e no objeto real. 
 

 

 
Importante 2: A escala NÃO pode ser calculada como razão entre Áreas ou entre Volumes. Apesar disto, existe 
uma relação entre a razão entre as áreas, de uma redução e o objeto real, e a escala de redução. O mesmo 
ocorre para a razão entre os volumes. 
 

 

 
UNIDADES DE MEDIDA DE COMPRIMENTO 
 
O trabalho com escalas exige o conhecimento das transformações entre unidades de medida. Abaixo, as 
unidades de medida de comprimento:  
 

QUILÔMETRO HECTÔMETRO DECÂMETRO METRO DECÍMETRO CENTÍMETRO MILÍMETRO 
km hm dam m dm cm mm 
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Observe os exemplos de transformações e complete a tabela: 
 
6000000 cm            60 km  1,2 km                 m 
2 hm          200 m  0,04 km                 mm 
2300000 mm                 m  0,2 m                 mm 
300.000 cm                 m  2,4 hm                 cm 
4500000 dm                 km  20 m                 mm 
6800 m                 km  2,3 km                 m 
2500 cm                 km  0,23 dam                 dm 
3500000 mm                 km  0,034 km                 cm 

 
PROBLEMAS RESOLVIDOS 
 
Problema 1: Em qual escala foi desenhado  um mapa, sabendo que a distância entre duas cidades nele 
representadas é 3 mm e que na realidade essa distância é de 15 km? 
 
Resolução:  
Nesse problema, conhecemos as distâncias, no mapa e real, e pretendemos descobrir a escala. 
 

 

 
Problema 2: No mapa ao lado, a distância entre Lisboa e Londres é 
9 cm, observe a escala na qual o mapa foi construído e determina 
a distância real entre essas cidades. 
 
Resolução:  
Nesse problema, conhecemos a escala e a distância no mapa, e 
pretendemos descobrir a distância real. 
 
Observe que a escala de construção do mapa foi 

, isso significa que: 

 
 - Para calcularmos uma distância no mapa, é necessário 
dividirmos a distância real por 21.000.000, e 
- Para calcularmos uma distância real, é necessário multiplicarmos 
a distância no mapa por 21.000.000. 
 
No caso, então, para descobrirmos a distância real, é suficiente calcularmos (9 cm x 21.000.000), portanto a 
distância real entre essas cidades será 189.000.000 cm, ou seja, 1.890 km. 
 
Problema 3: Em um mapa com escala de 1 : 250.000, queremos traçar um segmento de reta, ligando as cidades 
A e B, que distam, na realidade, 30 km. Qual é o comprimento do segmento a ser desenhado no mapa? 
 
Resolução:  
Nesse problema, conhecemos a escala e a distância real, e pretendemos determinar a distância no mapa. 

Pelo enunciado da questão temos que a escala de construção do mapa foi , isso significa que: 

 
 - Para calcularmos uma distância no mapa, é necessário dividirmos a distância real por 250.000, e 
- Para calcularmos uma distância real, é necessário multiplicarmos a distância no mapa por 250.000. 
 

No caso, então, para descobrirmos a distância no  mapa, é suficiente calcularmos (30 km : 250.000), nesse caso, 
é interessante para facilitar os cálculos, mas não obrigatório, transformamos de “km” para uma unidades de 
medida menor, normalmente escolhemos “cm”, daí: 
(30 km : 250.000) equivale a (3.000.000 cm : 250.000) = 12 cm. 
A distância entre essas cidades no mapa será 12 cm. 
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Problema 4: Num mapa de escala 1 : 250.000 está desenhada uma reserva florestal de área 4 cm2. Qual é a área 
real dessa reserva, em km2? 
 
Nesse problema, sabemos a escala e a área do desenho. Queremos saber a área real. 
 
Resolução: 
Esse problema envolve áreas, nesse caso não devemos esquecer que a razão entre as áreas NÃO é igual à 
escala, porém existe uma relação, veja: 
 

 

A área da reserva é de 25 km2. 
 
EXERCÍCIOS DE SALA 
 
01. Qual é escala da planta de um terreno no qual um 

comprimento de 96 metros foi representado no 
papel por um segmento de 2,4 dm?  

 
02. Uma planta de uma casa foi feita na escala 1 : 100. 

Que dimensões (em m) devem ser atribuídas a um 
compartimento que foi desenhado com as 
dimensões de 0,5 dm por 60 mm? 

 
03. Uma bandeira brasileira oficial tem o comprimento 

de 20 metros e a largura de 14 metros. Se fizermos 
um desenho da nossa bandeira na escala 1 : 50, que 
dimensões terá o desenho? 

 
04. Num desenho cuja escala é 1 : 500, o segmento que 

representa a largura de uma sala mede 9 cm. Calcule, 
em centímetros, o comprimento do mesmo 
segmento no caso da escala do desenho ser 1 : 100.  

 
05. Sobre um mapa, com escala de 1 : 750.000, um 

geógrafo demarca uma reserva florestal com 
formato de um quadrado. Quais as dimensões 
desse quadrado no desenho, se a área real da 
reserva é de 3.600 km2? 

 
EXERCÍCIOS DE CASA 
 
01.  O laboratório de matemática da escola solicitou a 

cada aluno que confeccionasse um mapa do 
bairro onde reside com riquezas de detalhes; das 
escalas abaixo propostas, a que melhor convêm 
ser escolhida é 
(A)  1 : 2.000.    (D)  1 : 25.000. 
(B)  1 : 2.500.    (E)  1 : 500.000. 
(C) 1 : 10.000. 

02. (ENEM2010 1a APLICAÇÃO) No monte de Cerro 
Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, 
ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o 
Telescópio Europeu Extremamente Grande  
(E-ELT). O E-ELT terá um espelho primário de 42 m 
de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado para 
o céu”. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br.  
Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

 

Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma 
professora fez uma suposição de que o diâmetro 
do olho humano mede aproximadamente 2,1 cm. 
Qual é a razão entre o diâmetro aproximado do 
olho humano, suposto pela professora, e o 
diâmetro do espelho primário do telescópio citado? 
(A) 1 : 20.    (D) 1 : 1 000. 
(B) 1 : 100.    (E) 1 : 2 000. 
(C) 1 : 200. 

 
03.  Sabe-se que a distância real, em linha reta, de 

uma cidade A, localizada no estado do Ceará, a 
uma cidade B, localizada no estado do Maranhão, 
é igual a 750 km. Analisando esta distância em 
um mapa com uma régua milimetrada, verifica-se 
que essa distância é 3 mm. A partir dos dados é 
possível afirmar que o mapa foi construído em 
uma escala 
(A)  1 : 250. 
(B)  1 : 2.500. 
(C)  1 : 250.000. 
(D)  1 : 25.000.000. 
(E)  1 : 250.000.000. 

 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/
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04. (ENEM2011 1a APLICAÇÃO) Sabe-se que a distância 
real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no 
estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no 
estado de Alagoas, é igual a 2000 km. Um 
estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua 
régua que a distância entre essas duas cidades, A 
e B, era 8 cm. Os dados nos indicam que o mapa 
observado pelo estudante está na escala de  
(A) 1 : 250. 
(B)   1 : 2 500. 
(C)   1 : 25 000. 
(D)   1 : 250 000. 
(E)   1 : 25 000 000. 

 
05. (ENEM2013 1a APLICAÇÃO - ADAPTADA) A figura 

apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de 
Janeiro é visto em diferentes escalas. 

 
Há interesse em estimar o número de vezes que a 
escala desse mapa fosse aumentada. Esse 
numero é 
(A)  menor que 10. 
(B)  maior que 10 e menor que 20. 
(C)  maior que 20 e menor que 30. 
(D)  maior que 30 e menor que 40. 
(E)  maior que 40. 

 
06.  (ENEM2013 1a Aplicação) A Secretaria de Saúde de 

um município avalia um programa que 
disponibiliza, para cada aluno de uma escola 
municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no 
trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. 
Na fase de implantação do programa, o aluno que 
morava mais distante da escola realizou sempre o 
mesmo trajeto, representado na figura, na escala 
1 : 25 000, por um período de cinco dias 

 

Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase 
de implantação do programa? 
(A)  4.     (D)  20. 
(B)  8.     (E)  40. 
(C)  16. 
  

07.  Uma planta de uma casa está representada na 
escala 1 : 1.000. Que dimensões (em m) devem ser 
atribuídas a um compartimento de 0,5 dm por 60 
mm ? 
(A)  5 m x 6 m.   (D)  5 m x 60 m. 
(B)  50 m x 6 m.  (E)  50 m x 600 m. 
(C)  50 m x 60 m. 
  

 
08.  (ENEM2012 1a Aplicação/Prova Cinza) Um biólogo 

mediu a altura de cinco árvores distintas e 
representou-as em uma mesma malha 
quadriculada, utilizando escalas diferentes, 
conforme indicações na figura a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que árvore representa a maior altura real? 
(A)  I.     (D)  IV. 
(B)  II.     (E)  V. 
(C)  III. 
  

09.  A planta a seguir ilustra as dependências de um 
apartamento colocado à venda, onde cada 
quadrícula mede 0,5 cm × 0,5 cm. Se o preço do 
m2 de área construída deste apartamento é R$ 
1600,00, calcule o preço do mesmo. 

 

 
 

(A)  R$ 108.500,00.   
(B)  R$ 112.000,00.   
(C)  R$ 113.600,00.   
(D)  R$ 116.000,00.   
(E)  R$ 118.200,00.   
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10.  Uma empresa deseja fazer uma maquete de um 
prédio para um evento de vendas. A altura do bloco 
que representa o prédio (de 40 metros de altura) é 
20 cm. Na entrada do prédio há um espelho-d'água 
circular de 3 metros de raio, que deve ser 
representado na maquete por um círculo de papel 
azul na mesma proporção. O diâmetro do círculo de 
papel utilizado para representar o espelho d’água é 
(A)  0,15 cm.   (D)  1,5 cm. 
(B)  0,3 cm.     (E)  4,5 cm. 
(C)  3 cm.  

 
11. (ENEM2011 1a APLICAÇÃO) Para uma atividade 

realizada no laboratório de Matemática, um aluno 
precisa construir uma maquete da quadra de 
esportes da escola que tem 28 m de comprimento 
por 12 m de largura. A maquete deverá ser 
construída na escala de 1 : 250. Que medidas de 
comprimento e largura, em cm, o aluno utilizará 
na construção da  maquete? 
(A)   4,8 e 11,2.    (D)  28,0 e 12,0. 
(B)   7,0 e 3,0.    (E)   30,0 e 70,0. 
(C)  11,2 e 4,8. 

 
12.  (ENEM2010 2a APLICAÇÃO) As Olimpíadas de 2016 

serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma 
das modalidades que trazem esperanças de 
medalhas para o Brasil é a natação. Aliás, a 
piscina olímpica merece uma atenção especial 
devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 
50 metros de comprimento por 25 metros de 
largura. Se a piscina olímpica fosse representada 
em uma escala de 1:100, ela ficaria com as 
medidas de  
(A) 0,5 centímetro de comprimento e 0,25 centímetro 

de largura. 
(B) 5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros 

de largura. 
(C) 50 centímetros de comprimento e 25 centímetros 

de largura.  
(D) 500 centímetros de comprimento e 250 

centímetros de largura. 
(E) 200 centímetros de comprimento e 400 

centímetros de largura. 
 
13.  (ENEM2009 2a Aplicação) A figura a seguir mostra 

as medidas reais de uma aeronave que será 
fabricada para utilização por companhias de 
transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o 
desenho desse avião em escala de 1:150. 

 

Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha 
de papel, deixando uma margem de 1 cm em relação 
às bordas da folha, quais as dimensões mínimas, em 
centímetros, que essa folha deverá ter? 
(A)  2,9 cm × 3,4 cm.  
(B)  3,9 cm × 4,4 cm.  
(C)  20 cm × 25 cm. 
(D)  21 cm × 26 cm. 
(E)  192 cm × 242 cm. 

 
14.  Na planta de escala 1:10 000, um sítio de formato 

aproximadamente retangular tem 12,8 cm de 
comprimento por 6 cm de largura. Qual é, em m2, 
a área real desse sítio? 
(A)  0,768.    (D)  768 000. 
(B)   76,8.    (E)   76 800 000. 
(C)  7 680. 

 
15.  Na maquete de uma casa, construída na escala 

1:50, a piscina circular tem raio medindo 12 cm. Use 
e calcule a área real da piscina em m2. 

(A)   0,45216.   (D)  452,16. 
(B)   13,04.    (E)   1 130 400. 
(C)  113,04. 

 
16.  (ENEM2013 1a Aplicação) A figura apresenta dois 

mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto 
em diferentes escalas. 

 
Há interesse em estimar o número de vezes que 
foi ampliada a área correspondente a esse estado 
no mapa do Brasil. Esse numero é 
(A)  menor que 10. 
(B)  maior que 10 e menor que 20. 
(C)  maior que 20 e menor que 30. 
(D)  maior que 30 e menor que 40. 
(E)  maior que 40 

 
17.  A região onde encontra-se situada uma fazenda 

com 60 km2 de área foi representada em um 
mapa, e nesta representação, sua área é 15 cm2, é 
possível afirmar que a escala deste mapa é 
(A)  1 : 40.000.000.000. 
(B)  1 : 400.000. 
(C)  1 : 200.000. 
(D)  1 : 4.000. 
(E)  1 : 2.000. 
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18.  Sabe-se que um terreno tem 97.200 m2 de área. 
Para representá-la por um retângulo de 6 cm por 
2 cm, que escala deveremos utilizar? 
(A)  1 : 9.000.000. 
(B)  1 : 3.000.000. 
(C)  1 : 9.000. 
(D)  1 : 3.000. 
(E)  1 : 300. 

 
19.  Sobre um mapa, com escala de 1:300.000, um 

geógrafo demarca uma reserva florestal com 
formato de um quadrado. Qual é a área da reserva 
no mapa, em cm2, se a área real da reserva é de 
3.600km2? 
(A)  1.200 cm2.    (D)  60 cm2. 
(B)  9 cm2.     (E)  400 cm2. 
(C)  12 cm2. 

 
20. Os mapas representam as superfícies terrestres. 

A fim de que se possa visualizá-las numa folha de 
papel ou na tela de um computador, usamos 
escalas. Uma escala constitui a relação de 
redução entre as dimensões apresentadas no 
mapa e seus valores reais correspondentes no 
terreno representado. Um certo município, quando 
representado em um mapa na escala 1: 250.000 
apresenta uma área de 100 cm2. Se a população 
desse município é de 25.000 habitantes, é correto 
afirmar que a sua densidade demográfica é de 
(A)  40 hab./km2.   (D)  52 hab./km2. 
(B)  44 hab./km2.   (E)  56 hab./km2. 
(C)  48 hab./km2. 

 
21.  O condomínio de um edifício permite que cada 

proprietário de apartamento construa um armário 
em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, 
na escala 1 : 100, foi disponibilizado aos 
interessados já com as especificações das 
dimensões do armário, que deveria ter o formato 
de um paralelepípedo retângulo reto, com 
dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm. 
O volume real do armário, em centímetros 
cúbicos, será 
(A) 6.      (D) 60.000. 
(B) 600.     (E) 6.000.000. 
(C) 6.000. 

 
22.  Para verificar a possibilidade da construção de 

um tanque, no formato de um paralelepípedo, 
para a criação de peixes, um investidor solicitou a 
representação do mesmo através de uma 
maquete. Na maquete de escala 1:200, o tanque 
tinha as seguintes dimensões: 20 cm de 
comprimento, 15 cm de largura e 4 cm de altura. 
A capacidade real do tanque era de  
(Lembre de que 1 dm3 = 1 litro) 
(A) 96 x 103. 
(B) 96 x 104. 
(C) 96 x 105. 
(D) 96 x 106. 
(E) 96 x 107. 

23. A maquete de um prédio foi construída na escala 
1: 150; se para encher completamente a piscina da 
maquete, foram utilizados 400 mL, então a piscina 
real comportará, em litros,   
(A)  60.     (D)  900.000. 
(B)  1.350.    (E)  1.350.000. 
(C)  9.000. 

 
24. Uma empresa especialista em fazer bolos 

comemorativos gigantes, apresenta inicialmente 
uma miniatura do bolo solicitado a seus clientes e 
após a aprovação inicia a confecção do bolo real. 
A miniatura de uma das encomendas feitas à 
empresa foi feita na escala 1: 10 e seu “peso” era 
de aproximadamente 750 g. Baseado nesta 
informação, é possível afirmar que o peso real 
deste bolo é de   
(A)  7,5 kg.    (D)  7,5 ton. 
(B)  75 kg.    (E)  75 ton. 
(C)  750 kg. 
  

25. Após a confecção de um mapa na escala 1: 
2.000.000 na tela do computador, verificou-se que 
a figura ficou bastante reduzida e foi decidido que 
era necessário quadruplicar suas dimensões, para 
isso é necessário alterar a escala para 
(A)  1 : 250.000.   (D)  1 : 4.000.000. 
(B)  1 : 500.000.   (E)  1 : 8.000.000. 
(C)  1 : 1.000.000. 

 
26. Os donos de uma construtora solicitaram a uma 

empresa especializada que produzisse a maquete 
do prédio que pretendiam comercializar na escala 
1:50.  
Depois de analisar o projeto do prédio, a empresa 
constatou que a maquete ficaria muito grande e 
propôs aos donos da construtora que a 
reduzissem de tal forma que a área da fachada da 
nova maquete fosse 4 vezes menor que a anterior. 
Sendo aceita esta proposta, a escala da nova 
maquete será 
(A)  1 : 12,5.    (D)  1 : 200. 
(B)  1 : 25.    (E)  1 : 250.  
(C)  1 : 100. 
  

27. Jonas, aluno da turma citada na questão 01, foi 
confeccionar o mapa de seu bairro, que tem o  
formato  aproximado de um retângulo com 
dimensões 5 km x 7 km, baseado nesta 
informações e sabendo que o mapa vai ser 
desenhado em uma folha de papel A4 (210mm x 
300mm), a escala que deverá ser escolhida é 
(A)  1 : 2.000. 
(B)  1 : 2.500. 
(C)  1 : 10.000. 
(D)  1 : 25.000. 
(E)  1 : 500.000. 
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28.  (ENEM PPL 2013) Vulcão Puyehue transforma a 
paisagem de cidades na Argentina 
Um vulcão de 2 440 m de altura, no Chile, estava 
“parado” desde o terremoto em 1960. Foi o 
responsável por diferentes contratempos, como 
atrasos em viagens aéreas, por causa de sua 
fumaça. A cidade de Bariloche foi uma das mais 
atingidas pelas cinzas. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2011 
(adaptado). 

 
Na aula de Geografia de determinada escola, 
foram confeccionadas pelos estudantes 
maquetes de vulcões, a uma escala 1 : 40 000. 
Dentre as representações ali produzidas, está a 
do Puyehue, que, mesmo sendo um vulcão 
imenso, não se compara em estatura com o 
vulcão Mauna Loa, que fica no Havaí, considerado 
o maior vulcão do mundo, com 12 000 m de altura. 
Comparando as maquetes desses dois vulcões, 
qual a diferença, em centímetros, entre elas? 
(A)  1,26.    (D)  20,3. 
(B)  3,92.    (E)  23,9. 
(C)  4,92. 

 
29. (ENEM PPL 2013) Em um folheto de propaganda 

foi desenhada uma planta de um apartamento 
medindo 6 m × 8 m, na escala 1 : 50. Porém, como 
sobrou muito espaço na folha, foi decidido 
aumentar o desenho da planta, passando para a 
escala 1 : 40. 
Após essa modificação, quanto aumentou, em 
cm2, a área do desenho da planta? 
(A)  0,0108.    (D)  300. 
(B)  108.    (E)  43 200. 
(C)  191,88. 

 
30. (ENEM PPL 2012) Um jornaleiro irá receber 21 

revistas. Cada uma terá um carrinho na escala de 
1:43 do tamanho real acompanhando-a em 
caixinha à parte. Os carrinhos são embalados com 
folga de 0,5 cm nas laterais, como indicado na 
figura. Assim, o jornaleiro reservou três prateleiras 
com 95 cm de comprimento por 7 cm de largura, 
onde as caixas serão acomodadas de forma a 
caberem inteiramente dentro de cada prateleira. 
Além disso, sabe-se que os carrinhos são cópias 
dos modelos reais que possuem 387 cm de 
comprimento por 172 cm de largura.  

 

 

Quantos carrinhos, no máximo, cabem em cada 
uma das prateleiras? 
(A)  2.    (D)  9. 
(B)  3.    (E)  10. 
(C)  7. 
  

EXTRA: SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS 
 

31.  Na figura a seguir, , BC = 2 cm, AB = 4 cm, 
DE = 6 cm e AE = 9 cm. Calcule AC = x e AD = y. 

 

 
 

02.  Os triângulos ABC e AED, representados na figura 
a seguir, são semelhantes, sendo o ângulo ADE 
congruente ao ângulo ACB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se BC = 16 cm, AC = 20 cm, AD = 10 cm e  
AE = 10,4 cm, o perímetro do quadrilátero BCED, 
em centímetros, é  
(A)  32,6.      (D)  42,6.    
(B)  36,4.      (E)  44,4.    
(C)  40,8.    
  

33.  Observe os dois triângulos abaixo representados, 
onde os ângulos assinalados são congruentes. 
Determine o valor de x. 

 
34.  Na figura a seguir, são dados: ,  

CD = 3 cm, AB = 6 cm, BC = 9 cm e AC = 12 cm. 
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Se os triângulos da figura são semelhantes, o 
perímetro do triângulo EDC é, em centímetros, 
(A)  8 cm.    (D)  11 cm. 
(B)  9 cm.    (E)  12 cm. 
(C)  10 cm. 
 

35.  Na figura, sabe-se que  e  são congruentes, 
AR = 7 cm, AS = 5 cm, SR = 4 cm e AB = 10 cm. 
Determine AD = x e BD = y. 

  
 
36.  (INSPER 2012) Duas cidades X e Y são 

interligadas pela rodovia R101, que é retilínea e 
apresenta 300 km de extensão. A 160 km de X, à 
beira da R101, fica a cidade Z, por onde passa a 
rodovia R102, também retilínea e perpendicular à 
R101. Está sendo construída uma nova rodovia 
retilínea, a R103, que ligará X à capital do estado. 
A nova rodovia interceptará a R102 no ponto P, 
distante 120 km da cidade Z. 

 

 
 

O governo está planejando, após a conclusão da 
obra, construir uma estrada ligando a cidade Y 
até a R103. A menor extensão, em quilômetros, 
que esta ligação poderá ter é  
(A)  250.    
(B)  240.    
(C)  225.    
(D)  200.    
(E)  180.    

 
 

 

 

 

 

 

 

GABARITO CLASSE 

01 02 03 04 05 
1 : 400 5 m x 6 m 40 cm x 28 cm 45 cm 64 cm2 

 
GABARITO CASA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A E E E A E C D D C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C D D C D C C E A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
E C E C B C D E B D 

 
GABARITO EXTRA 

31 32 33 34 35 36 
3 cm e 12 cm E 2,5 B 14 e 8 E 
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III. PROBLEMAS ENVOLVENDO CONJUNTOS E 
TABELAS 

 
01.  (G1 - IFSP 2012) Em um restaurante de uma 

empresa fez-se uma pesquisa para saber qual a 
sobremesa preferida dos funcionários: pudim ou 
gelatina. Cada funcionário poderia indicar que 
gosta das duas sobremesas, de apenas uma, ou 
de nenhuma das duas. Do total de pesquisados,  
21 declararam que gostam de pudim, 29 gostam 
de gelatina, 10 gostam dessas duas sobremesas e 
12 não gostam de nenhuma dessas duas 
sobremesas. Pode-se então afirmar que o número 
de pesquisados foi 
(A)  52.    (D)  82.  
(B)  62.    (E)  92.    
(C)  72.  

 
02.  (IMED 2015) Dos 500 alunos matriculados em uma 

escola, constatou-se que: 
-  40% do total frequenta oficinas de xadrez; 
-  35% do total frequenta oficinas de robótica; 
-  75 alunos cursam, simultaneamente, xadrez e     

robótica; 
-  x alunos cursam outras oficinas. 

Com base nessas informações, o número de 
alunos que frequentam outras oficinas é:  
(A)  75   (D)  200 
(B)  100   (E)  300 
(C)  125 
  

03. (G1 - IFSUL 2016)  Em um grupo de 60 jovens 
praticantes de vôlei, basquete e futsal, sabe-se que: 
- 3 praticam os três esportes citados; 
- 1 não pratica nenhum esporte; 
- 7 jogam vôlei e basquete; 
- 25 jogam vôlei; 
- 27 praticam basquete; 
- 10 praticam basquete e futsal; 
- 30 jogam futsal; 
- 8 praticam vôlei e futsal. 

Quantos jovens praticam apenas dois esportes?    
(A)  16     (D)  21    
(B)  17     (E)  23    
(C)  19 

 
04.  (G1 - IFAL 2016) Em uma enquete realizada com 

2016 candidatos a uma das vagas nos cursos do 
IFAL, para saber em quais matérias, entre 
Matemática, Física e Química, eles sentiam mais 
dificuldade, obteve-se o seguinte resultado:  
920 sentiam dificuldade em Matemática, 720 em 
Física, 560 em Química, 400 em Matemática e 
Física, 360 em Matemática e Química, 320 em 
Física e Química e 200 nas três matérias.  
O número de candidatos que afirmaram não ter 
dificuldade em nenhuma matéria é  
(A)  136      (D)  576    
(B)  336      (E)  696    
(C)  416     

05.  (FATEC 2013) Em uma pesquisa de mercado sobre 
o uso de notebooks e tablets foram obtidos, entre 
os indivíduos pesquisados, os seguintes 
resultados: 
- 55 usam notebook; 
- 45 usam tablet e 
- 27 usam apenas notebook. 

Sabendo que todos os pesquisados utilizam pelo 
menos um desses dois equipamentos, então, 
dentre os pesquisados, o número dos que usam 
apenas tablet é  
(A)  8       (D)  36    
(B)  17      (E)  45    
(C)  27    
  

06.  (G1 - IFSP 2012) Em uma determinada empresa, 
os trabalhadores devem se especializar em pelo 
menos uma língua estrangeira, Francês ou Inglês. 
Em uma turma de 76 trabalhadores, têm-se: 
-  49 que optaram somente pela língua inglesa; 
-  12 que optaram em se especializar nas duas 

línguas estrangeiras. 
 

O número de trabalhadores que optaram por se 
especializar em língua francesa foi  
(A)  15.      (D)  44.    
(B)  27.      (E)  64.     
(C)  39.    

 
07.  (UERN 2015) Uma empresa de software aloca 

seus funcionários em duas equipes de trabalho: 
manutenção e atendimento. Sabe-se que 80% de 
seus funcionários trabalham na equipe de 
manutenção e 35% na equipe de atendimento. 
Sabendo-se que essa empresa possui 500 
funcionários e que um funcionário não precisa 
necessariamente trabalhar em uma única equipe, 
então o número de funcionários que trabalham 
nas equipes de atendimento e de manutenção é  
(A)  50.     (D)  75.    
(B)  60.      (E)  80.   
(C)  65.    

 
08.  (UFPA 2016)  Em uma turma de cinquenta alunos 

de Medicina, há dezoito cursando Anatomia, 
quinze cursando Citologia e treze cursando 
Biofísica. Seis alunos cursam simultaneamente 
Anatomia e Citologia, cinco cursam 
simultaneamente Citologia e Biofísica e quatro 
cursam simultaneamente Anatomia e Biofísica. 
Dezesseis alunos não cursam nenhuma destas 
disciplinas. 
O número de alunos que cursam, simultaneamente, 
exatamente duas disciplinas é  
(A)  31. 
(B)  15. 
(C)  12. 
(D)  8. 
(E)  6. 
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09.  (ESPM 2010) Numa empresa multinacional, sabe- 
-se que 60% dos funcionários falam Inglês, 45% 
falam Espanhol e 30% deles não falam nenhuma 
daquelas línguas. Se exatamente 49 funcionários 
falam Inglês e Espanhol, podemos concluir que o 
número de funcionários dessa empresa é igual a:  
(A)  180      (D)  165    
(B)  140      (E)  127    
(C)  210    

 
10.  (UEL 2008) Um instituto de pesquisas entrevistou 

1.000 indivíduos, perguntando sobre sua rejeição 
aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas 
rejeitavam o partido A; que 500 pessoas 
rejeitavam o partido B e que 200 pessoas não têm 
rejeição alguma. O número de indivíduos que 
rejeitam os dois partidos é:  
(A)  120 pessoas.    (D)  300 pessoas.    
(B)  200 pessoas.    (E)  800 pessoas.    
(C)  250 pessoas.    

 
11.  Dos 17 carros que estavam em um estacionamento, 

12 eram da marca Ford e 8 foram fabricados no ano 
de 2007. Quantos carros eram, no máximo, ao 
mesmo tempo, da marca Ford produzidos no ano de 
2007? 
(A)  5    (D)  8 
(B)  6     (E)  9 
(C)  7 

 
12.  Numa sala de aula com 30 alunos observou-se 

que 10 eram meninas, 12 tinham olhos azuis e  
5 meninos tinhas olhos azuis. 
Quantas eram as meninas que NÃO tinham olhos 
azuis? 
(A)  2    (D)  5 
(B)  3    (E)  6 
(C)  4 
  

13.  (G1 - CFTCE 2005)  Numa escola mista, existem 
30 meninas, 21 crianças ruivas, 13 meninos não 
ruivos e 4 meninas ruivas. A quantidade de 
meninos na escola é 
(A)  30    (D)  60 
(B)  34    (E)  68 
(C)  40 

 
14. (G1 - CPS 2005) Numa pesquisa realizada com 

todos os pacientes de um hospital os resultados 
foram: 50 homens, 26 pacientes tuberculosos,  
14 homens tuberculosos e 28 mulheres não 
tuberculosas. O número de pacientes pesquisados 
foi  
(A)  118      (D)  90    
(B)  110     (E)  78     
(C)  104    
  

15.  (MACKENZIE 1999) Num grupo constituído de K 
pessoas, das quais 14 jogam xadrez, 40 são 
homens. Se 20% dos homens jogam xadrez e 80% 
das mulheres não jogam xadrez, então o valor de 
K é:  

(A)  62   (D)  84 
(B)  70   (E)  90 
(C)  78 
  

 
16.  (CEFET MG 2013)  Em uma enquete realizada com 

pessoas de idade superior a 30 anos, pesquisou- 
-se as que estavam casadas ou não, se tinham ou 
não filhos. Constatou-se que 45 pessoas não 
eram casadas, 49 não tinham filhos e 99 estavam 
casadas e com filhos. Sabendo-se que 180 
pessoas responderam a essa enquete, o número 
das que se declararam não casadas e sem filhos 
foi de  
(A)  13.     (D)  32.    
(B)  23.    (E)  36.      
(C)  27.    
  

17.  (EPUSP - 1966)  Depois de n dias de férias, um 
estudante observa que: 
- choveu 7 vezes, de manhã ou à tarde; 
- quando chove de manhã, não chove à tarde; 
- houve cinco tardes sem chuva; 
- houve seis manhãs sem chuva. 

Então, n é igual a 
(A)  7   (D)  10 
(B)  8   (E)  11 
(C)  9 

 
18.  (FGV 1995) Em certo ano, ao analisar os dados 

dos candidatos ao Concurso Vestibular para o 
Curso de Graduação em Administração, nas 
modalidades Administração de Empresas e 
Administração Pública, concluiu-se que 
- 80% do número total de candidatos optaram 
pela modalidade Administração de Empresas. 
- 70% do número total de candidatos eram do 
sexo masculino. 
- 50% do número de candidatos à modalidade 
Administração Pública eram do sexo masculino. 
- 500 mulheres optaram pela modalidade 
Administração Pública. 
 

O número de candidatos do sexo masculino à 
modalidade Administração de Empresas foi  
(A)  4 000      (D)  1 500    
(B)  3 500     (E)  1 000     
(C)  3 000    
  

19.  (UNIRIO 1997) Tendo sido feito o levantamento 
estatístico dos resultados do CENSO 
POPULACIONAL 96 em uma cidade, descobriu-se, 
sobre a população, que: 
I.  44% têm idade superior a 30 anos; 
II.  68% são homens; 
III.  37% são homens com mais de 30 anos; 
IV.  25% são homens solteiros; 
V.  4% são homens solteiros com mais de 30 anos; 
VI.  45% são indivíduos solteiros; 
VII.  6% são indivíduos solteiros com mais de 30 anos. 
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Com base nos dados anteriores, pode-se afirmar 
que a porcentagem da população desta cidade 
que representa as mulheres casadas com idade 
igual ou inferior a 30 anos é de:  
(A)  6%      (D)  9%    
(B)  7%      (E)  10%    
(C)  8%    
  

20.  (G1 - CFTMG 2007)  Numa classe de 30 alunos, 16 
gostam de Matemática e 20 de História. O número 
de alunos que gostam de Matemática e História é  
(A)  no máximo 6.  (D)  12. 
(B)  no mínimo 6.  (E)  16. 
(C)  10. 
  

21.  (UNICAMP 2017) Sabe-se que em um grupo de 10 
pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B 
foi lido por 4 pessoas. Podemos afirmar 
corretamente que, nesse grupo,  
(A)  pelo menos uma pessoa leu os dois livros.    
(B)  nenhuma pessoa leu os dois livros.    
(C)  pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos 

dois livros.    
(D)  todas as pessoas leram pelo menos um dos 

dois livros.    
(E)  exatamente um pessoa leu os dois livros. 

 
 

GABARITO CASA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
A D A E B B D E B D D 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
B A D B A C C B B C  

 
 
 
 

ANOTAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. SISTEMAS LINHARES 
 

01.  Se  o valor de a + b + c é 

igual a  
 

(A) 3.    (D) 12. 
(B) 6.    (E) 14. 
(C) 9.  

 
02.  (UFBA) Uma pessoa retira R$ 70,00 de um banco, 

recebendo 10 notas, algumas de R$ 10,00 e outras 
de R$ 5,00. Calcule quantas notas de R$ 5,00 a 
pessoa recebeu. 
(A) 4.    (D) 7. 
(B) 5.    (E) 8. 
(C) 6. 
  

03. A soma das idades de um pai e de seu filho é  
32 anos. Quantos anos eles têm, se a idade do 
pai, quando o filho nasceu, era 28 anos? 
(A) 30 e 2.   (D) 24 e 8. 
(B) 28 e 4.   (E) 22 e 10. 
(C) 26 e 6. 

 
04.  (VUNESP) Uma lapiseira, três cadernos e uma 

caneta custam, juntos, 33 reais. Duas lapiseiras, 
sete cadernos e duas canetas custam, juntos, 76 
reais. O custo de uma lapiseira, um caderno e uma 
caneta, juntos, em reais, é 
(A) 11.    (D) 17.  
(B) 12.    (E) 38.  
(C) 13.  

 
05.  (FATEC) Um pai dividiu a quantia de R$ 750,00 

entre seus três filhos. A quantia recebida por 
Carlos correspondeu a 10/7 da recebida por André 
e esta correspondeu a 7/8 da recebida por Bruno. 
É verdade que 
(A) Carlos recebeu R$ 60,00 a mais que Bruno.  
(B) André recebeu R$ 100,00 a menos que Carlos.  
(C) Bruno recebeu R$ 70,00 a menos que Carlos.  
(D) Carlos recebeu R$ 100,00 a mais que André.  
(E) André recebeu R$ 40,00 a menos que Bruno. 

 
06.  Resolvendo o sistema de equações abaixo, 

obtemos quais valores para x e y, 
respectivamente? 

 

(A)     (C)  

 

(B)    (D)  
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07.  Resolvendo o sistema de equações , o 

valor de (x + y)2 é 
(A) 36. 
(B) 16. 
(C) 4. 
(D) 0. 
(E) –1. 

08.  (MACK) Se (x, y) é solução do sistema  

e x.y ≠ 0, o valor de 3x – y é 
(A) 1/2. 
(B) 1. 
(C) 0. 
(D) –2. 
(E) –1.  

09.  (FGV) Resolvendo o sistema  

obtém-se para z que valor?  
(A) –3. 
(B) –2. 
(C) 0. 
(D) 2. 
(E) 3.  

 
10.  (FGV) Num escritório há 3 impressoras: A, B e C. 

Em um período de 1 hora:  
I.  A e B juntas imprimem 150 folhas;  
II.  A e C juntas imprimem 160 folhas;  
III.  B e C juntas imprimem 170 folhas.  

 
Em 1 hora, a impressora A imprime sozinha 
(A) 60 folhas.  
(B) 65 folhas. 
(C) 75 folhas.  
(D) 70 folhas.  
(E) 80 folhas. 

 
11.  (FATEC) Sabe-se que (a + b – 3)2 + (c – 5)2 = 0 com 

a є R, b є R e c є R. Então, é verdade que a + b + c é 
igual a 
(A) 3.  
(B) 5.  
(C) 6.  
(D) 7.  
(E) 8. 

 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
D C A C A A A C D D E 

 
 
 
 

V. DÍZIMAS PERIÓDICAS E FRAÇÕES GERATRIZES 
 
01. Calcule a dízima periódica e diga se ela é simples 

ou composta: 

(A)  .      (G)  .  

(B)  .      (H)  .                                

(C) .       (I) . 

(D)  .     (J) . 

(E) .         (K) . 

(F)  .          (L) . 

 
02. Transforme as dízimas periódicas em frações 

irredutíveis. 
(A)  .    (D)  .  
(B) .     (E) .                                
(C)  .    (F) . 

 
03. Transforme as dízimas periódicas em frações 

irredutíveis. 
(A) .      (F) . 
(B) .            (G) . 
(C) .           (H) . 
(D) .              (I) . 
(E) .             (J) . 

 
04. Transforme as dízimas periódicas em frações 

irredutíveis. 
(A) .         (H)  .                  
(B) .       (I)   .                     
(C) .     (J) .  
(D) .    (K) . 
(E) .    (L) . 
(F) .     (M) . 
(G)  .                          

 
05. Sejam x = 1 e y = 0,999.... Determine o valor de (x – y). 

(A)  –1.        (D)  0,00000.....1.        
(B)  0.         (E)  0,1.  
(C)  1.        
  

06. (ENEM) Um estudante se cadastrou em uma rede 
social na internet que exibe o índice de 
popularidade do usuário. Esse índice é a razão 
entre o número de admiradores do usuário e o 
número de pessoas que visitam seu perfil na rede. 
Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu 
que seu índice de popularidade é 0,3121212... O 
índice revela que as quantidades relativas de 
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admiradores do estudante e pessoas que visitam 
seu perfil são 
(A)  103 em cada 330. 
(B)  104 em cada 333. 
(C)  104 em cada 3.333. 
(D)  139 em cada 330. 
(E)  1.039 em cada 3.330. 

 
07. (G1 – CFTMG 2014) Um grupo de alunos cria um 

jogo de cartas, em que cada uma apresenta uma 
operação com números racionais. O ganhador é 
aquele que obtiver um número inteiro como 
resultado da soma de suas cartas. Quatro jovens 
ao jogar receberam as seguintes cartas 

 1a carta 2a carta 

Maria   

Selton   

Tadeu   

Valentina   

 
O vencedor do jogo foi  
(A)  Maria.     (C)  Tadeu.    
(B)  Selton.    (D)  Valentina.    
  

08. Três amigos foram comer em um restaurante e no 
final a conta ficou em um valor de R$ 30,00.  
Na hora do pagamento, cada um dos clientes deu 
um valor de R$ 10,00 para o garçom, o dono do 
restaurante ao receber o dinheiro de seu 
funcionário, disse o seguinte: 
– Esses três são clientes antigos do 
restaurante, então lhes vou devolver a quantia de 
R$ 5,00. 
E o dono do restaurante entregou ao seu 
funcionário cinco notas de R$ 1,00. O garçom, 
esperto, fez o seguinte: pegou R$ 2,00 para si e 
entregou R$ 1,00 para cada um dos clientes. No 
final cada um dos clientes pagou o seguinte: 
R$ 10,00 – R$ 1,00 (que foi devolvido) = R$ 9,00. 
Logo, se cada um dos amigos gastou R$ 9,00 
(cuja soma é R$ 27,00) e o garçom ficou com R$ 
2,00, tem-se a seguinte situação: 
AMIGOS: R$ 27,00 
GARÇOM: R$ 2,00 
TOTAL= R$ 29,00 
 
Mostre que a conta está certa e não está faltando 
R$ 1,00. 

 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

01. 
(A)  - simples.                 
(B)  - simples.                 
(C)   - simples.                 
(D)   - simples.                
(E)  - simples.                      
(F)    - simples.                      
(G)  - simples.                     
(H)  - composto.                
(I)    - composto. 
(J)   - composto. 
(K)    - composto. 
(L)   - composto. 

 
02. 

(A) .       (D)  .   

(B)  .        (E)  .   

(C)  .     (F)  . 

 
03. 

(A) .       (F) .    

(B)  .       (G)  .    

(C)  .      (H)  .   

(D)  .     (I)  .    

(E)  .     (J)  . 

 
04. 

(A) .           (H) .     

(B) .            (I) .           

(C) .          (J) .    

(D) .            (K) .        

(E) .      (L) . 

(F) .                  (M)     -  

(G) .         

 
05. C.   06.  A.   07.  C. 
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VI. FUNÇÃO QUADRÁTICA 
 
01.  O morro onde estão situadas as emissoras de TV 

em Porto Alegre pode ser representado 
graficamente, com algum prejuízo, em um sistema 
cartesiano, através de uma função polinomial de 
grau 2 da forma  com a base da 
montanha no eixo das abscissas. 

 

 
 
Para que fique mais adequada essa representação, 
devemos ter  
(A)   e     
(B)   e     
(C)   e     
(D)   e     
(E)   e     

 
02.  Quando estudamos Cinemática, em Física, 

aprendemos que podemos calcular a altura de 
uma bala atirada para cima pela fórmula 

 onde h é a altura, em metros, 
atingida após t segundos do lançamento. Qual o 
menor intervalo de tempo para a bala atingir 1875 
metros de altura?  
(A)  20 s    
(B)  15 s    
(C)  5 s    
(D)  11 s    
(E)  17 s    

 
03.  Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, 

ele terá que fazer um novo cercado para 
acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá 
que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o 
cercado tem forma retangular cujas dimensões 
são as raízes da equação  qual 
a quantidade mínima de arame que Pedro terá 
que comprar para fazer esse cercado?  
(A)  545 m    
(B)  225 m    
(C)  200 m    
(D)  500 m    

 (E)  450 m    
 
 
 

04.  Um professor de Matemática apresentou a 
seguinte função quadrática para os seus alunos: 

 Em seguida, começou a alterar 
os valores do termo independente de  dessa 
função, obtendo três novas funções:  

 

 

 
Sobre os gráficos de   e  em 
relação ao gráfico da função  é CORRETO 
afirmar que  
(A)  interceptarão o eixo  nos mesmos pontos.    
(B)  interceptarão o eixo  nos mesmos pontos.    
(C)  terão o mesmo conjunto imagem.    
(D)  terão a mesma abscissa (terão o mesmo  

do vértice).    
(E)  terão a mesma ordenada (terão o mesmo 

 do vértice).    
 
05.  Em um famoso jogo eletrônico de arremessar 

pássaros, a trajetória do lançamento corresponde 
a parte de uma parábola, como a da figura. 

 

 
 

Considere que um jogador fez um lançamento de um 
pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita pela 
função  com x variando entre 0 e 4. 
O gráfico mostra essa trajetória. O ponto de 
lançamento do pássaro coincide com a origem do 
plano cartesiano. 
 

 
 

Analisando o gráfico, é correto afirmar que o 
pássaro começa a  
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(A)  cair a partir do ponto     
(B)  cair a partir do ponto     
(C)  subir a partir do ponto     
(D)  subir a partir do ponto     
(E)  subir a partir do ponto     

   
06.  No Laboratório de Química do IFAL, após várias 

medidas, um estudante concluiu que a 
concentração de certa substância em uma 
amostra variava em função do tempo, medido em 
horas, segundo a função quadrática  
Determine em que momento, após iniciadas as 
medidas, a concentração dessa substância foi 
máxima nessa amostra.  
(A)  1 hora.       (D)  2,5 horas.     
(B)  1,5 hora.       (E)  3 horas.     
(C)  2 horas.     

 
07.  A temperatura, em graus Celsius, de um objeto 

armazenado em um determinado local é 

modelada pela função  com x 

dado em horas. 
A temperatura máxima atingida por esse objeto 
nesse local de armazenamento é de  
(A)  0 oC    
(B)  10 oC    
(C)  12 oC    
(D)  22 oC    
(E)  24 oC    

     
08.  Durante as competições Olímpicas, um jogador de 

basquete lançou a bola para o alto em direção à 
cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser 
representada por uma curva chamada parábola, 
que pode ser representada pela expressão: 

 (onde  é a altura da bola e  é 
a distância percorrida pela bola, ambas em 
metros) 
A partir dessas informações, encontre o valor da 
altura máxima alcançada pela bola:  
(A)  4 m    
(B)  6 m    
(C)  8 m    
(D)  10 m  
(E)  12 m 

    
09.  Jorge planta tomates em uma área de sua 

fazenda, e resolveu diminuir a quantidade Q (em 
mil litros) de agrotóxicos em suas plantações, 
usando a lei  onde t representa o 
tempo, em meses, contado a partir de  Deste 
modo, é correto afirmar que a quantidade mínima 
de agrotóxicos usada foi atingida em  
(A)  15 dias.    
(B)  1 mês e 15 dias.    
(C)  2 meses e 10 dias.    
(D)  2 meses e 15 dias.    
(E)  3 meses e 12 dias.    

10. Um técnico em administração, formado pelo IFPE 
Campus Paulista, trabalha numa empresa e que o 
faturamento e o custo dependem da quantidade x 
de peças produzidas.  
Sabendo que o lucro de uma empresa é dado pelo 
faturamento menos o custo e que, nessa 
empresa, o faturamento e o custo obedecem 
respectivamente às funções  e 

 o número de peças que 
devem ser produzidas para que a empresa 
obtenha o lucro máximo é  
(A)  3 200    
(B)  1 600    
(C)  3 600    
(D)  2 000    
(E)  1 800    

   
11.  A quantidade x de pessoas que assistem a um 

espetáculo teatral varia de acordo com o preço  
em reais, cobrado na entrada, conforme a 
expressão  Nessas condições, qual preço 
deve-se cobrar no espetáculo para que a renda 
seja máxima?  
(A)  30.    
(B)  40    
(C)  50    
(D)  60    
(E)  70    

   
12.  Um vendedor de picolés verificou que a quantidade 

diária de picolés vendidos  varia de acordo com 
o preço unitário de venda  conforme a lei 

 Seja P o preço pelo qual o picolé deve 
ser vendido para que a receita seja máxima. 
Assinale o valor de P.  
(A)  R$ 2,25    
(B)  R$ 3,25    
(C)  R$ 4,25    
(D)  R$ 5,25    
(E)  R$ 6,25    

 
13.  A única fonte de renda de um cabeleireiro é 

proveniente de seu salão. Ele cobra R$ 10,00 por 
cada serviço realizado e atende 200 clientes por 
mês, mas está pensando em aumentar o valor 
cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real 
cobrado a mais acarreta uma diminuição de  
10 clientes por mês. 
Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele 
deve cobrar por serviço o valor de   
(A)  R$ 10,00    
(B)  R$ 10,50    
(C)  R$ 11,00    
(D)  R$ 15,00    
(E)  R$ 20,00    
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14.  Uma aluna do 3o ano da EFOMM, responsável 
pelas vendas dos produtos da SAMM (Sociedade 
Acadêmica da Marinha Mercante), percebeu que, 
com a venda de uma caneca a R$ 9,00, em média 
300 pessoas compravam, quando colocadas as 
canecas à venda em um grande evento. Para cada 
redução de R$ 1,00 no preço da caneca, a venda 
aumentava em 100 unidades. Assim, o preço da 
caneca, para que a receita seja máxima, será de  
(A)  R$ 8,00    
(B)  R$ 7,00    
(C)  R$ 6,00    
(D)  R$ 5,00    
(E)  R$ 4,00    

   
15.  O Índice de Angstrom  usado para alertas de 

risco de incêndio, é uma função da umidade 
relativa do ar  em porcentagem, e da 
temperatura do ar  em  O índice é 

calculado pela fórmula  e sua 

interpretação feita por meio da tabela a seguir. 
 

 Condição de Ocorrência de 
Incêndio 

 improvável 
 desfavorável 
 favorável 

 provável 
 muito provável 

Tabela adaptada de www.daff.gov.za. 
 

A temperatura  em  ao longo das 24 horas de um 
dia, variou de acordo com a função 

 sendo x a hora do dia 
 No horário da temperatura máxima desse 

dia, a umidade relativa do ar era de 35%  
De acordo com a interpretação do índice de 
Angstrom, nesse horário, a condição de 
ocorrência de incêndio era  
(A)  improvável.    
(B)  desfavorável.    
(C)  favorável.    
(D)  provável.    
(E)  muito provável.     

   
16.  Suponha que para um trem trafegar de uma 

cidade à outra seja necessária a construção de 
um túnel com altura e largura iguais a 10m. Por 
questões relacionadas ao tipo de solo a ser 
escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer 
seção transversal seja o arco de uma 
determinada parábola, como apresentado na 
Figura 1. Deseja-se saber qual a equação da 
parábola que contém esse arco. Considere um 
plano cartesiano com centro no ponto médio da 
base da abertura do túnel, conforme Figura 2. 

 

 
 

A equação que descreve a parábola é  

(A)      

(B)      

(C)      

(D)      

(E)      
   
17.  Um fazendeiro dispõe de material para construir 

60 metros de cerca em uma região retangular, 
com um lado adjacente a um rio. 
Sabendo que ele não pretende colocar cerca no 
lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima 
da superfície que conseguirá cercar é 
(A)  430 m2     (D)  470 m2    
(B)  440 m2     (E)  450 m2    
(C)  460 m2    

   
18. A Igreja de São Francisco de Assis, obra 

arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, 
localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo 
Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na 
Figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada 
principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista 
frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas 
para simplificar os cálculos. 

 
 

Qual a medida da altura H, em metro, indicada na 
Figura 2?  

(A)       (D)      

(B)       (E)      

(C)      
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19.  Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de 
concreto. A seção transversal do túnel e a tampa 
de concreto têm contornos de um arco de 
parábola e mesmas dimensões. Para determinar o 
custo da obra, um engenheiro deve calcular a área 
sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo 
horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da 
parábola como eixo vertical, obteve a seguinte 
equação para a parábola:  sendo x e y 
medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma 

parábola como esta é igual a  da área do 

retângulo cujas dimensões são, respectivamente, 
iguais à base e à altura da entrada do túnel. 
Qual é a área da parte frontal da tampa de 
concreto, em metro quadrado?  
(A)  18     (D)  45    
(B)  20     (E)  54    
(C)  36    
  

20.  (ENEM 2a APLICAÇÃO 2016) Para evitar uma 
epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade 
dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a 
proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que 
o número f de infectados é dado pela função 

 (em que t é expresso em dia e 
 é o dia anterior à primeira infecção) e que tal 

expressão é válida para os 60 primeiros dias da 
epidemia. 
A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda 
dedetização deveria ser feita no dia em que o 
número de infectados chegasse à marca de 1 600 
pessoas, e uma segunda dedetização precisou 
acontecer. 
A segunda dedetização começou no  
(A)  19o dia.      (D)  30o dia.    
(B)  20o dia.     (E)  60o dia.    
(C) 29o dia.    
  

 
21.  (ENEM PPL 2018) Um projétil é lançado por um 

canhão e atinge o solo a uma distância de 150 
metros do ponto de partida. Ele percorre uma 
trajetória parabólica, e a altura máxima que atinge 
em relação ao solo é de 25 metros. 

 

 
 

Admita um sistema de coordenadas xy em que no 
eixo vertical y está representada a altura e no eixo 
horizontal x está representada a distância, ambas 
em metro. Considere que o canhão está no ponto 

 e que o projétil atinge o solo no ponto 
 do plano xy. 

A equação da parábola que representa a trajetória 
descrita pelo projétil é  
(A)      

(B)      

(C)      

(D)      

(E)      
   
22.  (ENEM 2014) Um professor, depois de corrigir as 

provas de sua turma, percebeu que várias 
questões estavam muito difíceis. Para compensar, 
decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau 
menor que 3, para alterar as notas x da prova 
para notas  da seguinte maneira: 
- A nota zero permanece zero. 
- A nota 10 permanece 10.  
- A nota 5 passa a ser 6.  
A expressão da função  a ser utilizada 
pelo professor é  

(A)      

(B)      

(C)      

(D)      

(E)      
 
23.  (ENEM 2017) Viveiros de lagostas são construídos, 

por cooperativas locais de pescadores, em 
formato de prismas reto-retangulares, fixados ao 
solo e com telas flexíveis de mesma altura, 
capazes de suportar a corrosão marinha. Para 
cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza 
integralmente 100 metros lineares dessa tela, que 
é usada apenas nas laterais. 

 

 
 

Quais devem ser os valores de X e de Y, em 
metro, para que a área da base do viveiro seja 
máxima?  
(A)  1 e 49    
(B)  1 e 99    
(C)  10 e 10    
(D)  25 e 25    
(E)  50 e 50    
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24.  (ENEM 2a APLICAÇÃO 2016) Dispondo de um 
grande terreno, uma empresa de entretenimento 
pretende construir um espaço retangular para 
shows e eventos, conforme a figura. 

 

 
 

A área para o público será cercada com dois tipos 
de materiais: 
-  nos lados paralelos ao palco será usada uma 

tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do 
metro linear é R$ 20,00; 

-  nos outros dois lados será usada uma tela do 
tipo B, comum, cujo metro linear custa R$ 5,00. 

 
A empresa dispõe de R$ 5 000,00 para comprar 
todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que 
obtenha a maior área possível para o público.  
A quantidade de cada tipo de tela que a empresa 
deve comprar é  
(A)  50,0 m da tela tipo A e 800,0 m da tela tipo B.    
(B)  62,5 m da tela tipo A e 250,0 m da tela tipo B.    
(C)  100,0 m da tela tipo A e 600,0 m da tela tipo B.    
(D)  125,0 m da tela tipo A e 500,0 m da tela tipo B.    
(E)  200,0 m da tela tipo A e 200,0 m da tela tipo B.    
     

25.  (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. 

 

 
 

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. Sabe-
-se 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.     (D)  5.    
(B)  2.    (E)  6.     
(C)  4.    
    

26.  (ENEM 2012) Existem no mercado chuveiros 
elétricos de diferentes potências, que representam 
consumos e custos diversos. A potência (P) de um 
chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua 
resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente 
elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia 
elétrica (E), por sua vez, é diretamente proporcional 
à potência do aparelho. 
Considerando as características apresentadas, 
qual dos gráficos a seguir representa a relação 
entre a energia consumida (E) por um chuveiro 
elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por ele?  
(A)         (B) 

                
 
 (C)               (D) 

                 
   
27.  (ENEM 2009) Um posto de combustível vende  

10 000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. 
Seu proprietário percebeu que, para cada centavo 
de desconto que concedia por litro, eram vendidos 
100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em 
que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 
10 200 litros. 
Considerando x o valor, em centavos, do desconto 
dado no preço de cada litro, e V o valor, em R$, 
arrecadado por dia com a venda do álcool, então a 
expressão que relaciona V e x é  
(A)  V = 10 000 + 50x – x2.    
(B)  V = 10 000 + 50x + x2.    
(C)  V = 15 000 – 50x – x2.    
(D)  V = 15 000 + 50x – x2.    
(E)  V = 15 000 – 50x + x2.    
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GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
D B E D A D D C D 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
E C A D C D A E D 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
C B E A D D E D D 

 
 
ANOTAÇÕES: 
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