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Caro(a) estudante, 

 

A Álgebra do Enem é composta pelas relações de 
dependências entre grandezas, gráficos, funções, equações, 
inequações e relações no ciclo trigonométrico. 

Além disso, configura a quinta competência matemática 
exigida pelo exame e apresenta um baixo índice de acertos de 
acordo com os microdados fornecidos pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Este E-Book sobre A Álgebra do Enem vai além da simples 
listagem dos objetos algébricos do conhecimento, pois 
apresenta todas as questões – com gabarito – que foram 
utilizadas nos últimos 5 anos, incluindo o Enem, Enem PPL e 
Enem Digital. 

Nesse sentido, este e-book contribui para uma melhor 
compreensão das habilidades avaliadas pela competência 
algébrica por meio de exemplos do próprio exame nacional. 

Bons estudos! 

 

George “na torcida” Christ 
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CAPÍTULO 1: A MATRIZ DE REFERÊNCIA DE 
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 DO ENEM 
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INTRODUÇÃO 

A Matriz de Referência de Matemática do Enem (MRME) 
apresenta os 5 eixos cognitivos e 30 habilidades que estão 
distribuídas em 7 competências de acordo com a figura 1.  

Figura 1: Matriz de Referência com seus Elementos Destacados 

 
Fonte: Construído pelo autor 

Nesse documento, os objetos matemáticos de 
conhecimentos são divididos em 5 categorias: numéricos, 
geométricos, algébricos, algébricos/geométricos, além dos 
estatísticos/probabilísticos.  

Achei conveniente apresentar os objetos de conhecimento 
distribuídos ao longo das competências na tentativa de 
caracterizar nitidamente cada uma delas, porém é possível 
utilizar qualquer composição objeto–competência na 
elaboração de um item apesar da dificuldade em alguns casos. 
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EIXOS COGNITIVOS 

Os eixos cognitivos (ou competências cognitivas) 
correspondem às estruturas de pensamento necessárias para 
que os estudantes sejam capazes de ler e interpretar o mundo 
no qual estão inseridos, compreender fenômenos que 
apresentam problemas a serem solucionados, elaborar e 
avaliar possíveis soluções em busca da que melhor se adequa 
em cada caso. 

Seguem os 5 eixos cognitivos apresentados nas MRE e seus 
textos explicativos: 

a) Dominar Linguagens (DL): Dominar a norma culta da 
Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica e das línguas espanhola 
e inglesa.  

b) Compreender Fenômenos (CF): Construir e aplicar 
conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, de processos 
histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 
manifestações artísticas.  

c) Enfrentar Situações-Problema (SP): Selecionar, organizar, 
relacionar, interpretar dados e informações 
representados de diferentes formas, para tomar decisões 
e enfrentar situações-problema.  

d) Construir Argumentação (CA): Relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos 
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disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.  

e) Elaborar Proposta (EP): Recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas 
de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural. 

Uma forma interessante de perceber as matrizes de 
referência, é imaginar que os eixos cognitivos são grandes 
objetivos e para alcançá-los, precisamos apontar metas 
específicas para cada uma das 4 áreas de conhecimento.  

Essas metas específicas foram estabelecidas por meio de 
um mecanismo interessante que articula as competências de 
área, habilidades e objetos. 

Dessa maneira, torna-se mais claro como cada área de 
conhecimento deve contribuir com o desenvolvimento dos eixos 
cognitivos longo da educação básica.  

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E OBJETOS 

Cada uma das 4 áreas de conhecimento apresenta um 
conjunto específico de competências a serem desenvolvidas e 
essas por sua vez, abrigam habilidades que vão ser diretamente 
avaliadas no exame.  
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Conforme este panorama, precisamos entender que se um 
estudante desenvolve as habilidades que compõem uma 
competência, então ele possui essa competência e se isso 
ocorre para todas as competências avaliadas, então aquela 
área cumpriu com o seu papel de fortalecimento dos eixos 
cognitivos. 

Desse modo, podemos afirmar que a resolução correta de 
qualquer item contribui para indicar certo grau de 
desenvolvimento das capacidades cognitivas. 

Para entender a fundo o mecanismo de funcionamento da 
matriz vamos explorar as relações existentes entre 
competências, habilidades e objetos, além de evocar uma outra 
relação menos explicita relacionada aos níveis cognitivos. 

Na prática, os estudantes mostram que adquiriram uma 
habilidade ao acertarem um item que a avalia. Por conseguinte, 
as habilidades estão relacionadas ao saber fazer, são 
abrigadas nas competências de área específica e podem ser 
entendidas como os objetivos específicos a serem alcançados 
para que cada competência seja plenamente desenvolvida.  

Para que uma pessoa marque a alternativa correta de um 
item e mostre que possui uma habilidade é necessário que 
lance mão de seus eixos cognitivos, pois sempre fará a leitura 
e interpretação dos textos em busca da compreensão de um 
fenômeno que foi problematizado. 
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Em busca da solução do problema apresentado pelo item, o 
estudante “movimenta” um objeto de conhecimento, ou seja, o 
coloca em prática de acordo com as condições e restrições 
apresentadas pela situação. De modo geral, os objetos de 
conhecimento são agrupados em categorias e podem ser 
utilizados em qualquer uma das competências. 
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CAPÍTULO 2: A ÁLGEBRA DO ENEM NOS 5 
ÚLTIMOS ANOS DE PROVAS CLASSIFICADOS 

 POR HABILIDADES 
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ITENS DE TESTE 

Antes de apresentar as questões do Enem que avaliaram a 
álgebra nos últimos 5 anos, precisamos deixar claro que toda 
questão que figura em qualquer prova corrigida pela Teoria de 
Resposta ao Item (TRI) é tecnicamente chamada de item de 
teste. 

De acordo com a TRI, um item de teste é a unidade básica 
de um instrumento de coleta de dados, que pode ser uma prova 
e no contexto educacional, o termo item pode ser confundido 
com o termo questão. 

A matriz de referência é o instrumento norteador para a 
elaboração de itens e apesar da matéria prima para a 
construção de um item ser uma única habilidade, há uma série 
de outros elementos que coadunam para que ele cumpra seu 
papel avaliativo. 

Devemos seguir requisitos técnicos, impostos pela TRI, ao 
elaborar um item de teste, mas nesse guia vamos nos 
concentrar na estrutura básica de um item de múltipla escolha 
que são utilizados no Enem, além de algumas orientações 
acerca de sua dinâmica de funcionamento. 
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A figura a seguir mostra a estrutura de um item de múltipla 
escolha: 

Figura 2: Partes constituintes de um item de múltipla escolha 

 
Fonte: produzida pelo autor 

O texto-base apresenta um fenômeno ao participante e é 
possível utilizar mais de um texto-base de acordo com a 
necessidade de avaliação. Esse texto deve conter todas as 
informações necessárias e suficientes para a resolução do item. 

O enunciado é constituído de uma instrução clara e objetiva 
relativa à tarefa que precisa ser realizada pelo estudante, 
podendo ser uma pergunta ou frase a ser completada pela 
alternativa correta. Desse modo, podemos dizer que o 
enunciado problematiza o fenômeno apresentado no texto-
base, estabelecendo assim, uma situação-problema a ser 
resolvida. 
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As alternativas são as possibilidades de respostas para a 
situação-problema apresentada e são divididas em gabarito e 
distratores. O gabarito indica, inquestionavelmente, a única 
alternativa correta que responde a situação-problema 
proposta e os distratores, apesar de plausíveis, indicam 
alternativas incorretas. 

Como parte do protocolo de apresentação do item, o 
elaborador precisa justificar tanto o gabarito quanto os 
distratores de modo a oferecer elementos que justifiquem sua 
plausibilidade. 

As etapas de elaboração, apresentação, validação e revisão 
de um item sugerem algumas regras para que ele faça parte de 
um instrumento de avaliação. O cumprimento dessas regras é 
necessário para garantir a qualidade do item e, 
consequentemente, a qualidade do que se pretende medir com 
sua utilização.  

Agora, vamos aos tão esperados itens que avaliaram a 
competência algébrica nos últimos anos. 

 

 

 

 

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
15 

 

COMPETÊNCIA 5: A ÁLGEBRA DO ENEM 

Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 
socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 
algébricas.  

OBJETOS NUMÉRICOS DE CONHECIMENTOS  

• Relações de Dependência entre Grandezas. 

OBJETOS ALGÉBRICOS DE CONHECIMENTO 

• Gráficos e Funções; 

• Funções Algébricas do 1.º Grau; 

• Funções Algébricas do 2.º Grau; 

• Funções Polinomiais; 

• Funções Racionais; 

• Funções Exponenciais; 

• Funções Logarítmicas; 

• Equações e Inequações; 

• Relações no Ciclo Trigonométrico; 

• Funções Trigonométricas. 
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OBJETOS ALGÉBRICOS/GEOMÉTRICOS DE 
CONHECIMENTO 

• Plano Cartesiano; 

• Retas; 

• Circunferências; 

• Paralelismo e Perpendicularidade; 

• Sistemas de Equações. 

 

ITENS DE 2016 A 2020 CLASSIFICADOS POR 
HABILIDADES 

Habilidade 19 

Identificar representações algébricas que 
expressem a relação entre grandezas. 

Questão 01 (Prova Azul – Q180 – Enem 2016 – Alt C) 

Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0  na escala Richter 
causou um devastador tsunami no Japão, provocando um 
alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro 
terremoto, de magnitude 7,0  na mesma escala, sacudiu 
Sichuan (sudoeste da China), deixando centenas de mortos e 
milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala 
Richter pode ser calculada por 
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0

2 EM log ,
3 E

 
=   

 
 

 
sendo E  a energia, em kWh,  liberada pelo terremoto e 0E  

uma constante real positiva. Considere que 1E  e 2E  
representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no 
Japão e na China, respectivamente. 

Disponível em: www.terra.com.br. Acesso em: 15 ago. 2013 (adaptado). 

 
Qual a relação entre 1E  e 2E ?   
a) 1 2E E 2= +     

b) 2
1 2E 10 E= ⋅     

c) 3
1 2E 10 E= ⋅     

d) 
9
7

1 2E 10 E= ⋅     

e) 1 2
9E E
7

= ⋅     
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Questão 02 (Prova Azul – Q151 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt A) 

Um terreno retangular de lados cujas medidas, em metro, 
são x  e y  será cercado para a construção de um parque de 
diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de 
um rio. Observe a figura. 

 
Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará 

R$ 7.500,00.  O material da cerca custa R$ 4,00  por metro para 
os lados do terreno paralelos ao rio, e R$ 2,00  por metro para 
os demais lados. 

Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total 
do material podem ser relacionados pela equação  

a) 4(2x y) 7.500+ =     
b) 4(x 2y) 7.500+ =     
c) 2(x y) 7.500+ =     
d) 2(4x y) 7.500+ =     
e) 2(2x y) 7.500+ =     
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Questão 03 (Prova Azul – Q164 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt E) 

Uma região de uma fábrica deve ser isolada, pois nela os 
empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região 
está representada pela porção de cor cinza (quadrilátero de 
área S)  na figura. 

 
Para que os funcionários sejam orientados sobre a 

localização da área isolada, cartazes informativos serão 
afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, programador 
utilizará um software que permite desenhar essa região a partir 
de um conjunto de desigualdades algébricas. 

As desigualdades que devem ser utilizadas no referido 
software, para o desenho da região de isolamento, são  

a) 3y x 0; 2y x 0; y 8; x 9− ≤ − ≥ ≤ ≤     
b) 3y x 0; 2y x 0; y 9; x 8− ≤ − ≥ ≤ ≤     
c) 3y x 0; 2y x 0; y 9; x 8− ≥ − ≤ ≤ ≤     
d) 4y 9x 0; 8y 3x 0; y 8; x 9− ≤ − ≥ ≤ ≤     
e) 4y 9x 0; 8y 3x 0; y 9; x 8− ≤ − ≥ ≤ ≤     

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
20 

Questão 04 (Prova Azul – Q136 – Enem 2017 – Alt A) 

Um empréstimo foi feito a taxa mensal de i%,  usando juros 
compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P.  

O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida 
antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o 
valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª 
parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. 

 
A expressão que corresponde ao valor total pago pela 

quitação do empréstimo é  

a) 
2

1 1P 1
i i1 1100 100

 
 
 
+ + 
   +  +      

    

b) 1 1P 1
i 2i1 1

100 100

 
 
 + +    

+ +    
     

    

c) 
2 2

1 1P 1
i i1 1

100 100

 
 
 
+ + 

    
+ +    
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d) 1 1 1P 1
i 2i 3i1 1 1

100 100 100

 
 
 + + +      

+ + +      
       

    

e) 
2 3

1 1 1P 1
i i i1 1 1100 100 100

 
 
 
+ + + 
     +  + +          

    

  

Questão 05 (Prova Azul – Q166 – Enem 2017 – Alt A) 

Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão 
arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo 
P(t) A Bcos(kt)= +  em que A, B e k  são constantes reais 
positivas e t  representa a variável tempo, medida em segundo. 
Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo 
de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. 

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 
 

Pressão mínima 78 

Pressão máxima 120  

Número de batimentos 
cardíacos por minuto 

90  
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A função P(t)  obtida, por este cientista, ao analisar o caso 
específico foi  

a) P(t) 99 21cos(3 t)π= +     
b) P(t) 78 42cos(3 t)π= +     
c) P(t) 99 21cos(2 t)π= +     
d) P(t) 99 21cos(t)= +     
e) P(t) 78 42cos(t)= +     
 

Questão 06 (Prova Azul – Q139 – Enem PPL 2017 – Alt E) 

Um motorista de um carro flex (bicombustível) calcula que, 
abastecido com 45  litros de gasolina ou com 60 litros de 
etanol, o carro percorre a mesma distância. 

Chamando de x  o valor do litro de gasolina e de y  o valor 
do litro de etanol, a situação em que abastecer com gasolina é 
economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol 
é expressa por  

a) x 4
y 3
=     

b) x 3
y 4
=     

c) x 4
y 3
>     

d) x 3
y 4
>     

e) x 4
y 3
<     
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Questão 07 (Prova Azul – Q157 – Enem PPL 2017 – Alt E) 

O estado de qualquer substância gasosa é determinada pela 
medida de três grandezas: o volume (V),  a pressão (P) e a 
temperatura (T)  dessa substância. Para os chamados gases 

“ideais”, o valor do quociente P V
T
⋅  é sempre constante. 

Considere um reservatório que está cheio de um gás ideal. Sem 
vazar o gás, realiza-se uma compressão do reservatório, 
reduzindo seu volume à metade. Ao mesmo tempo, uma fonte 
de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Considere 

0P  e 1P  respectivamente, os valores da pressão do gás no 
reservatório, antes e depois do procedimento descrito. 

 
A relação entre 0P  e 1P  é  

a) 0
1

P
P

8
=     

b) 0
1

P
P

2
=     

c) 1 0P P=     
d) 1 0P 2P=     
e) 1 0P 8P=     
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Questão 08 (Prova Azul – Q148 – Enem 2018 – Alt A) 

Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária 
divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. 
Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a 
distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. 
Considera-se que a população alcançada pela distribuição de 
panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, 
enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual 
à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada 
anúncio na rádio é de R$ 120,00 e a estimativa é de que seja 
ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos 
panfletos custam R$ 180,00 cada 1.000 unidades. 
Considerando que cada pessoa será alcançada por um único 
desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em 
ambas as mídias. 

Considere X e Y os valores (em real) gastos em anúncios na 
rádio e com panfletos, respectivamente. 

O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado 
pela expressão  

a) 50X 50Y
4 9

+         d) 50 50
4X 9Y

+  

b) 50X 50Y
9 4

+       e) 50 50
9X 4Y

+  

c) 4X 4Y
50 50

+  
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Questão 09 (Prova Azul – Q170 – Enem 2018 – Alt A) 

Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a 
High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um 
esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma 
de suas cadeiras: 

 

 
Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 22 abr. 2014. (adaptado). 

 
A partir da posição indicada, em que o segmento OA  se 

encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller 
no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo 
determinado pelo segmento OA  em relação à sua posição 
inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A em relação 
ao solo, em função de t.  

 
Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico: 
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A expressão da função altura é dada por  
a) f(t) 80sen(t) 88= +  
b) f(t) 80cos(t) 88= +  
c) f(t) 88cos(t) 168= +  
d) f(t) 168sen(t) 88 cos(t)= +  
e) f(t) 88sen(t) 168 cos(t)= +  
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Questão 10 (Prova Azul – Q158 – Enem PPL 2018 – Alt E) 

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 (150; 0)  e que o projétil atinge o solo 
no ponto (0; 0)  do plano xy.  

 
A equação da parábola que representa a trajetória descrita 

pelo projétil é  
a) 2y 150x x= −     

b) 2y 3.750x 25x= −     

c) 275y 300x 2x= −     

d) 2125y 450x 3x= −     

e) 2225y 150x x= −     
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Questão 11 (Prova Azul – Q160 – Enem PPL 2018 – Alt D) 

Em certa página de um livro foi anotada uma senha. Para se 
descobrir qual é a página, dispõe-se da informação de que a 
soma dos quadrados dos três números correspondentes à 
página da senha, à página anterior e à página posterior é igual 
a um certo número k que será informado posteriormente. 

 
Denotando por n  o número da página da senha, qual é a 

expressão que relaciona n  e k?  
a) 23n 4n k 2− = −     
b) 23n 4n k 2+ = −     
c) 23n k 2= +     
d) 23n k 2= −     
e) 23n k=     
  

Questão 12 (Prova Azul – Q165 – Enem 2019 – Alt E) 

O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age 
diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no 
sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade q 
de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue, 
em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, 
considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico 
dado por 8% da massa corporal m  desse indivíduo, medida em 
quilograma. 
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De acordo com a Associação Médica Americana, uma 
concentração alcoólica superior a 0,4  grama por litro de 
sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. 

Disponível em: http://cisa.org.br. Acesso em: 1 dez. 2018 (adaptado). 

 
 
A expressão relacionando q e m  que representa a 

concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de 
acordo com a Associação Médica Americana, é  

a) q 0,4
0,8m

>     

b) 0,4m 0,8
q

>     

c) q 0,8
0,4m

>     

d) 0,08m 0,4
q

>     

e) q 0,4
0,08m

>     
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Questão 13 (Prova Azul – Q168 – Enem 2019 – Alt D) 

Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o 
gerente, que recebe R$ 1.000,00  por semana. Os outros 
funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2  dias por 
semana, recebendo R$ 80,00  por dia trabalhado. 

 
Chamando de X  a quantidade total de funcionários da 

empresa, a quantia Y,  em reais, que esta empresa gasta 
semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por  

a) Y 80X 920.= +     
b) Y 80X 1.000.= +     
c) Y 80X 1.080.= +     
d) Y 160X 840.= +     
e) Y 160X 1.000.= +     
 

Questão 14 (Prova Azul – Q158 – Enem PPL 2019 – Alt A) 

Os movimentos ondulatórios (periódicos) são representados 
por equações do tipo Asen(wt ),θ± +  que apresentam 
parâmetros com significados físicos importantes, tais como a 

frequência 2w ,
T
π

=  em que T  é o período; A  é a amplitude ou 

deslocamento máximo; θ  é o ângulo de fase 20 ,
w
πθ≤ <  que 

mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem 
no instante inicial do movimento. 
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O gráfico representa um movimento periódico, P P(t),=  em 
centímetro, em que P  é a posição da cabeça do pistão do motor 
de um carro em um instante t,  conforme ilustra a figura. 

 
A expressão algébrica que representa a posição P(t),  da 

cabeça do pistão, em função do tempo t  é  
a) P(t) 4sen(2t)=     
b) P(t) 4sen(2t)= −     
c) P(t) 4sen(4t)= −     

d) P(t) 4sen 2t
4
π 

= + 
 

    

e) P(t) 4sen 4t
4
π 

= + 
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Questão 15 (Prova Azul – Q160 – Enem PPL 2019 – Alt B) 

Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com 
exemplares de uma bactéria, em uma lâmina, a fim de 
determinar o comportamento dessa população. Após alguns 
dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos: 

 
- a cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um 

círculo; 
- o raio do círculo formado pela cultura de bactérias 

aumentou 10%  a cada dia; 
- a concentração na cultura era de 1.000  bactérias por 

milímetro quadrado e não mudou significativamente com o 
tempo. 

 
Considere que r  representa o raio do círculo no primeiro dia, 

Q  a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do 
tempo e d o número de dias transcorridos. 

 
Qual é a expressão que representa Q  em função de r  e d?   

a) ( )23 d 1Q 10 (1,1) r π−=     

b) ( )23 d 1Q 10 (1,1) r π−=     

c) ( )23Q 10 1,1(d 1)r π= −     

d) 3 d 1Q 2 10 (1,1) rπ−= ×     

e) ( )3Q 2 10 1,1(d 1)r π= × −     

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
33 

Questão 16 (Prova Azul – Q149 – Enem 2020 – Alt A) 

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano 
George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência (f)  
de uma palavra em um dado texto com o seu ranking (r).  Ela é 
dada por 

B
Af
r

=  

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras 
por ordem de frequência. Ou seja, r 1=  para a palavra mais 
frequente, r 2=  para a segunda palavra mais frequente e assim 
sucessivamente. A e B são constantes positivas. 

 
Disponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adaptado). 

 
Com base nos valores de X log(r)=  e Y log(f),=  é possível 

estimar valores para A e B. 
No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a 

relação entre Y  e X  é  
a) Y log(A) B X= − ⋅     

b) log(A)Y
X log(B)

=
+

    

c) log(A)Y X
B

= −     

d) log(A)Y
B X

=
⋅

    

e) 
B

log(A)Y
X

=     
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Questão 17 (Prova Azul – Q152 – Enem 2020 – Alt A) 

Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar 
num líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira 
o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que 
aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo 
aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao 
final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a 
figura. 

 
Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, 

sendo que a base de T1 tem comprimento c  e largura L,  e a 

base de T2 tem comprimento c
2

 e largura 2L. 

Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do 
líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura 
da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por x,  e a 
altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por y.  

Disponível em: www.dec.ufcg.edu.br. Acesso em: 21 abr. 2015. 

A equação que relaciona as medidas das alturas y  e x  é 
dada por  

a) y 1,265x=       c) y 1,150x=     e) y x=  
b) y 1,250x=        d) y 1,125x=  
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Questão 18 (Prova Azul – Q142 – Enem PPL 2020 – Alt E) 

Um imposto é dito cumulativo se incide em duas ou mais 
etapas da circulação de mercadorias, sem que na etapa 
posterior possa ser abatido o montante pago na etapa 
anterior. PIS e Cofins são exemplos de impostos cumulativos e 
correspondem a um percentual total de 3,65%, que incide em 
cada etapa da comercialização de um produto. 

Considere um produto com preço inicial C. Suponha que ele 
é revendido para uma loja pelo preço inicial acrescido dos 
impostos descritos. Em seguida, o produto é revendido por essa 
loja ao consumidor pelo valor pago acrescido novamente dos 
mesmos impostos. 

 
Disponível em: www.centraltributaria.com.br. Acesso em: 15 jul. 2015 (adaptado). 

 
Qual a expressão algébrica que corresponde ao valor pago 

em impostos pelo consumidor?  
a) C 0,0365×     
b) 2C 0,0365×     
c) 2C 1,0365×     
d) C (1 2 0,0365)× + ×     
e) 22C 0,0365 C 0,0365× + ×     
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Questão 19 (Prova Azul – Q164 – Enem Digital 2020 – Alt A) 

O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal 
de uma empresa ao longo de um ano. 

 

 
 
Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da 

empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano?  
a) 6    
b) 7    
c) 8    
d) 9    
e) 10    
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Questão 20 (Prova Azul – Q170 – Enem Digital 2020 – Alt B) 

Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial 
entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os 
anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento 
da produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço: o 
alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de 
venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200,00 
por hectare plantado, e vendia por R$ 50,00 cada saca de 
60 kg.  Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, 
determinar uma relação do lucro L  que obteve em função das 
sacas de 60 kg  vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares 
de soja em sua propriedade, na qual colheu x  sacas de 60 kg  
e todas as sacas foram vendidas. 

 
Disponível em: www.cnpso.embrapa.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 
 
Qual é a expressão que determinou o lucro L  em função de 

x  obtido por esse produtor nesse ano?  
a) L(x) 50x 1200= −     
b) L(x) 50x 12000= −     
c) L(x) 50x 12000= +     
d) L(x) 500x 1200= −     
e) L(x) 1200x 500= −     
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Habilidade 20 

Interpretar gráfico cartesiano que represente 
relações entre grandezas. 

Questão 21 (Prova Azul – Q139 – Enem 2016 – Alt C) 

Uma cisterna de 6.000 L  foi esvaziada em um período de 
3 h.  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        d) 2.000  
b) 1.250        e) 2.500  
c) 1.500     
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Questão 22 (Prova Azul – Q176 – Enem 2016 – Alt B) 

Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e 
um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos 
representam as vazões Q,  em litro por minuto, do volume de 
água que entra no reservatório pela torneira e do volume que 
sai pelo ralo, em função do tempo t,  em minuto. 

 

 
 
Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem 

uma vazão constante de enchimento?  
a) De 0 a 10.    
b) De 5  a 10.    
c) De 5  a 15.    
d) De 15  a 25.    
e) De 0 a 25.    
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Questão 23 (Prova Azul – Q154 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt D) 

O sódio está presente na maioria dos alimentos 
industrializados, podendo causar problemas cardíacos em 
pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. 
Os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o 
consumo de sódio. 

Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de 
biscoitos (A, B, C, D  e E),  construiu-se o gráfico, que relaciona 
quantidades de sódio com porções de diferentes biscoitos. 

 

 
 

Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor 
quantidade de sódio por grama do produto?  

a) A     
b) B     
c) C     
d) D     
e) E     
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Questão 24 (Prova Azul – Q176 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt B) 

Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de 
crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, 
modelado pela função t 1y(t) a ,−=  na qual y  representa a altura 
da planta em metro, t  é considerado em ano, e a é uma 
constante maior que 1. O gráfico representa a função y.  

 

 
 

Admita ainda que y(0)  fornece a altura da muda quando 
plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas 
crescerem 7,5 m após o plantio. 

O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual a  
a) 3.     
b) 4.    
c) 6.     
d) 2log 7.     
e) 2log 15.    
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Questão 25 (Prova Azul – Q139 – Enem 2017 – Alt C) 

Os congestionamentos de trânsito constituem um problema 
que aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. O 
gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um 
intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um 
veículo durante um congestionamento. 

 

 
 
Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do 

intervalo de tempo total analisado?  
a) 4     
b) 3     
c) 2     
d) 1    
e) 0     
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Questão 26 (Prova Azul – Q140 – Enem PPL 2017 – Alt D) 

GH é a sigla que denomina o hormônio do crescimento (do 
inglês growth hormone), indispensável para retardar o processo 
de envelhecimento. À medida que envelhecemos, a liberação 
desse hormônio na corrente sanguínea vai diminuindo. Estudos 
têm demonstrado, porém, que alguns métodos de treinamento 
aumentam a produção de GH. Em uma pesquisa, dez homens 
foram submetidos a sessões de 30 minutos de corrida, em uma 
esteira, em diferentes intensidades: muito leve, leve, moderada 
e máxima. As dosagens de GH, medidas por coletas de sangue 
feitas antes e logo após as sessões, e também 1 hora e 2 horas 
após o término, são fornecidas no gráfico. 

 

 
 
Em qual(is) medição(ões) a liberação de GH na corrente 

sanguínea em uma sessão de intensidade máxima foi maior 
que a liberação de GH ocorrida nas demais intensidades?  

a) Apenas na medição feita logo após a sessão de 
treinamento.    
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b) Apenas na medição deita 1 hora após a sessão de 
treinamento.    

c) Apenas na medição feita após 2 horas após a sessão de 
treinamento.    

d) Nas medições feitas logo após e 1 hora após a sessão de 
treinamento.     

e) Nas medições feitas logo após, 1 hora após e 2 horas após 
a sessão de treinamento.     

  

Questão 27 (Prova Azul – Q180 – Enem PPL 2017 – Alt D) 

Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já 
na primeira semana. O gráfico representa o lucro (L)  dessa loja 
desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento 
se estende até o último dia, o dia 30. 

 

 
 

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
45 

A representação algébrica do lucro (L)  em função do tempo 
(t)  é  

a) L(t) 20t 3.000= +     
b) L(t) 20t 4.000= +     
c) L(t) 200t=     
d) L(t) 200t 1.000= −     
e) L(t) 200t 3.000= +     
  

Questão 28 (Prova Azul – Q142 – Enem 2018 – Alt E) 

De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por 
Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a 
Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional 
à massa m  do satélite e inversamente proporcional ao 
quadrado do raio r da órbita, ou seja, 

 

2
kmF
r

=  

 
No plano cartesiano, três satélites, A, B e C, estão 

representados, cada um, por um ponto (m; r) cujas 
coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio 
da sua órbita em torno da Terra. 
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Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, 

deseja-se comparar as intensidades A BF , F  e CF  da força 
gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C,  
respectivamente. 

 
As intensidades A BF , F  e CF  expressas no gráfico satisfazem 

a relação  
a) C A BF F F= <     
b) A B CF F F= <     
c) A B CF F F< <     
d) A C BF F F< <     
e) C A BF F F< <     
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Questão 29 (Prova Azul – Q152 – Enem 2018 – Alt B) 

Para criar um logotipo, um profissional da área de design 
gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do 
plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a 
imagem. 

 

 
 
Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta 

gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto 
que representa os pontos desse gráfico. 

 
Esse conjunto é dado pelos pares ordenados (x; y) ,∈ ×   

tais que  
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a) 0 x y 10≤ ≤ ≤     
b) 0 y x 10≤ ≤ ≤     
c) 0 x 10, 0 y 10≤ ≤ ≤ ≤     
d) 0 x y 10≤ + ≤     
e) 0 x y 20≤ + ≤     
  

Questão 30 (Prova Azul – Q137 – Enem PPL 2018 – Alt B) 

Uma indústria automobilística está testando um novo 
modelo de carro. Cinquenta litros de combustível são colocados 
no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes 
até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento 
de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a 
quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y  
(vertical), e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no 
eixo x  (horizontal). 
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A expressão algébrica que relaciona a quantidade de 
combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel 
é  

a) y 10x 500= − +     

b) xy 50
10
−

= +     

c) xy 500
10
−

= +     

d) xy 50
10

= +     

e) xy 500
10

= +     

  

Questão 31 (Prova Azul – Q173 – Enem PPL 2018 – Alt D) 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 
decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor 
começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão 
disto, toda vez que a os ruídos oriundos do processo de 
fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é 
disparado um alarme sonoro. Indicando que os funcionários 
devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a 
intensidade sonora registrada no último turno de trabalho 
dessa fábrica. Nele, a variável t  indica o tempo (medido em 
hora), e I  indica a intensidade sonora (medida em decibel). 
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De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário 

colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho?  
a) 7     
b) 6     
c) 4     
d) 3     
e) 2     

Questão 32 (Prova Azul – Q143 – Enem 2019 – Alt B) 

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. 
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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    
  

Questão 33 (Prova Azul – Q179 – Enem 2019 – Alt A) 

Nos seis cômodos de uma casa há sensores de presença 
posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim 
que uma pessoa nele adentra, e apaga assim que a pessoa se 
retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o 
desligamento sejam instantâneos. 

O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, 
ficando exatamente um minuto em cada um deles. O gráfico 
descreve o consumo acumulado de energia, em watt ×  minuto, 
em função do tempo t,  em minuto, das lâmpadas de LED dessa 
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casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na 
qual os cômodos estão numerados de 1 a 6,  com as potências 
das respectivas lâmpadas indicadas. 

 

 
 
A sequência de deslocamento pelos cômodos, conforme o 

consumo de energia apresentado no gráfico, é  
a) 1 4 5 4 1 6 1 4→ → → → → → →     
b) 1 2 3 1 4 1 4 4→ → → → → → →     
c) 1 4 5 4 1 6 1 2 3→ → → → → → → →     
d) 1 2 3 5 4 1 6 1 4→ → → → → → → →     
e) 1 4 2 3 5 1 6 1 4→ → → → → → → →     
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Questão 34 (Prova Azul – Q142 – Enem PPL 2019 – Alt D) 

Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico 
anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do 
paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar 
a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a 
medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido 
anestésico, e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-
la avançar através dos tecidos é variável. 

A figura é um gráfico do módulo F  da força (em newton) em 
função do deslocamento x  da ponta da agulha (em milímetro) 
durante uma anestesia peridural típica. 

Considere que a velocidade de penetração da agulha deva 
ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força 
aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve 
ser proporcional à resistência naquele ponto. 
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Com base nas informações apresentadas, a maior 
resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento  

a) AB.     
b) FG.    
c) EF.     
d) GH.     
e) HI.     
  

Questão 35 (Prova Azul – Q173 – Enem PPL 2019 – Alt E) 

O modelo predador-presa consiste em descrever a interação 
entre duas espécies, sendo que uma delas (presa) serve de 
alimento para a outra (predador). A resposta funcional é a 
relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade 
populacional de sua presa. A figura mostra três respostas 
funcionais (f, g, h),  em que a variável independente representa 
a densidade populacional da presa. 
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Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f(x)  é 

menor que as respostas funcionais g(x)  e h(x),  
simultaneamente?  

a) (0; B)     
b) (B; C)     
c) (B; E)     
d) (C; D)     
e) (C; E)     
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Questão 36 (Prova Azul – Q175 – Enem 2020 – Alt A) 

A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos 
em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos 
musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de 
audição, entre outras enfermidades. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que 
ultrapasse os 55 decibéis (unidade de intensidade do som) já 
pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi 
elaborado a partir da medição do ruído produzido, durante um 
dia, em um canteiro de obras. 

 

 
 

Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 
55 decibéis?  

a) 5    
b) 8    
c) 10    
d) 11    
e) 13    
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Questão 37 (Prova Azul – Q164 – Enem 2020 – Alt E) 

Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, 
para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de 
seus itens, em real, em função da quantidade de itens 
produzidos. 

 
O lucro é determinado pela diferença: Receita – Custo. 
 
O gráfico que representa o lucro dessa empresa, em função 

da quantidade de itens produzidos, é 
a) 
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b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 
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Questão 38 (Prova Azul – Q138 – Enem PPL 2020 – Alt B) 

O índice pluviométrico é uma medida, em milímetro, que 
fornece a quantidade de precipitação de chuva num 
determinado local e num intervalo de tempo (hora, dia, mês 
e/ou ano). Os valores mensais do índice pluviométrico de uma 
cidade brasileira, no primeiro semestre, são mostrados no 
gráfico. 

 
De acordo com a previsão meteorológica, o índice 

pluviométrico no mês de julho será igual ao índice do mês de 
junho somado à variação correspondente ao maior acréscimo, 
em milímetro, do índice pluviométrico entre dois meses 
consecutivos do semestre apresentado. 

O índice pluviométrico, em milímetro, previsto para o mês de 
julho, na cidade considerada, será igual a  

a) 30.    
b) 50.    
c) 70.    
d) 80.    
e) 90.    
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Questão 39 (Prova Azul – Q163 – Enem PPL 2020 – Alt B) 

Um reservatório de água é abastecido por uma torneira ao 
mesmo tempo que, por um ralo, escoa água de seu interior. Os 
gráficos representam as vazões Q, em litro por minuto, da 
torneira e do ralo, em função do tempo t,  em minuto. 

 
Nos primeiros 25 minutos, o(s) intervalo(s) de tempo em que 

o volume de água nesse reservatório decresce é(são)  
a) entre 15 e 20 minutos.    
b) entre 15 e 25 minutos.    
c) entre 0 e 5 minutos e entre 15 e 20 minutos.    
d) entre 5 e 15 minutos e entre 20 e 25 minutos.    
e) entre 0 e 5 minutos, entre 10 e 15 minutos e entre 20 e 25 

minutos.    
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Questão 40 (Prova Azul – Q146 – Enem Digital 2020 – Alt B) 

Prever a dinâmica populacional de um país é de extrema 
importância, pois com esse conhecimento as políticas públicas 
em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser 
executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no 
gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 
até 2010, e a extrapolação (previsão) até o ano 2050, 
representada pela linha tracejada, foi feita com base nos 
censos demográficos realizados até 2010. 

 

 
 

Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa 
aumento da população é  

a) 1950 a 2010.    
b) 1950 a 2040.    
c) 1950 a 2050.    
d) 2010 a 2040.    
e) 2040 a 2050.    
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Questão 41 (Prova Azul – Q155 – Enem Digital 2020 – Alt E) 

O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma 
determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 
metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore, em metro, 
é descrita em função do tempo, medido em ano. 

 

 
 
No período de 1 ano, contado a partir do instante em que a 

árvore tinha dois anos e meio de plantio, a variação da altura 
dessa árvore, em metro, teve valor compreendido entre  

a) 0,55 e 0,65.    
b) 0,65 e 0,75.    
c) 1,05 e 1,15.    
d) 1,25 e 1,35.    
e) 1,45 e 1,55.    
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Habilidade 21 

Resolver situação-problema cuja modelagem 
envolva conhecimentos algébricos. 

Questão 42 (Prova Azul – Q160 – Enem 2016 – Alt D) 

Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 
3.000 C°  e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 min.  

Use 0,477 como aproximação para 10log (3)  e 1,041  como 
aproximação para 10log (11).  

 
O tempo decorrido, em hora, até que a liga atinja 30 C°  é 

mais próximo de  
a) 22.    
b) 50.     
c) 100.     
d) 200.    
e) 400.     
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Questão 43 (Prova Azul – Q167 – Enem 2016 – Alt C) 

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: 

 
2y 9 x ,= −  sendo x  e y  medidos em metros. 

 
Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 

2
3

 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    
b) 20    
c) 36    
d) 45     
e) 54     
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Questão 44 (Prova Azul – Q161 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt D) 

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. 
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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.     
  

Questão 45 (Prova Azul – Q161 – Enem 2017 – Alt D) 

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. 
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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    
  

Questão 46 (Prova Azul – Q168 – Enem 2017 – Alt D) 

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?  
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a) 16
3

    

b) 31
5

    

c) 25
4

    

d) 25
3

    

e) 75
2

    

 

Questão 47 (Prova Azul – Q136 – Enem PPL 2017 – Alt C) 

Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 
duas vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, 
conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na 
segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 
fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem 
entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja 
armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos, com 
a mesma qualidade das anteriores. 

Disponível em: www.techlider.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é  
a) 200.    
b) 209.     
c) 270.    
d) 340.    
e) 475.     
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Questão 48 (Prova Azul – Q151 – Enem PPL 2017 – Alt D) 

Uma escola organizou uma corrida de revezamento 4 400×  
metros, que consiste em uma prova esportiva na qual os atletas 
correm 400 metros cada um deles, segurando um bastão, 
repassando-o de um atleta para outro da mesma equipe, 
realizando três trocas ao longo do percurso, até o quarto atleta, 
que cruzará a linha de chegada com o bastão. A equipe 
ganhadora realizou a prova em um tempo total de 325  
segundos. 

 
O segundo corredor da equipe ganhadora correu seus 400  

metros 15  segundos mais rápido do que o primeiro; já o 
terceiro realizou seus 400  metros 5  segundos mais rápido que 

o segundo corredor, e o último realizou seu percurso em 3
4

 do 

tempo realizado pelo primeiro. 
 
Qual foi o tempo, em segundo, em que o último atleta da 

equipe ganhadora realizou seu percurso de 400  metros?  
a) 58    
b) 61    
c) 69    
d) 72    
e) 96     
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Questão 49 (Prova Azul – Q175 – Enem 2018 – Alt B) 

Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. 
No momento de contratar o financiamento, caso o cliente 
queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5  parcelas, o 
valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200,00,  ou se ele 
quiser diminuir o prazo, com 4  parcelas a menos, o valor de 
cada uma das parcelas sobe R$ 232,00.  Considere ainda que, 
nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é 
o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em 
nenhuma das situações. 

Nessas condições, qual é a quantidade N  de parcelas a 
serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja?  

a) 20    
b) 24     
c) 29    
d) 40     
e) 58    

Questão 50 (Prova Azul – Q178 – Enem 2018 – Alt D) 

Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos 
organizou uma rifa. Oitenta alunos faltaram à festa e não 
participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns 
compraram três bilhetes, 45  compraram 2  bilhetes, e muitos 
compraram apenas um. O total de alunos que comprou um 
único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos, e 
o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de 
alunos do colégio. 
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Quantos alunos compraram somente um bilhete?  
a) 34     
b) 42    
c) 47    
d) 48    
e) 79    
  

Questão 51 (Prova Azul – Q148 – Enem PPL 2018 – Alt D) 

Visando atingir metas econômicas previamente 
estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas 
colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada 
loja de departamentos colocou em oferta os seguintes 
produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão 
mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800,00.  Se ele levasse o sofá 
mais a estante, pagaria R$ 3.400,00.  A televisão mais a estante 
sairiam por R$ 4.200,00.  Um cliente resolveu levar duas 
televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo 
ainda mais 5%  de desconto pelo pagamento à vista. 

 
O valor total, em real, pago pelo cliente foi de  
a) 3.610,00.     
b) 5.035,00.    
c) 5.415,00.    
d) 5.795,00.     
e) 6.100,00.     
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Questão 52 (Prova Azul – Q163 – Enem PPL 2018 – Alt D) 

Em março de 2011, um terremoto de 9,0  graus de 
magnitude na escala Richter atingiu o Japão matando milhares 
de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele 
ano, um terremoto de 7,0  graus na escala Richter atingiu a 
cidade de Santiago Del Estero, na Argentina. A magnitude de 

um terremoto, medida pela escala Richter, é 
0

AR log ,
A

 
=   

 
 em 

que A  é a amplitude do movimento vertical do solo, informado 
em um sismógrafo, 0A  é uma amplitude de referência e log 
representa o logaritmo na base 10. 

Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado). 

 
A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos 

terremotos do Japão e da Argentina é  
a) 1,28     
b) 2,0     

c) 
9
710     

d) 100     
e) 9 710 10−     
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Questão 53 (Prova Azul – Q137 – Enem 2019 – Alt E) 

A Hydrangea macrophyila é uma planta com flor azul ou cor-
de-rosa, dependendo do pH do solo no qual estį plantada. Em 
solo įcido (ou seja, com pH 7)<  a flor é azul, enquanto que em 
solo alcalino (ou seja, com pH 7)>  a flor é rosa. Considere que 
a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente 
numa determinada regićo seja aquela produzida em solo com 
pH inferior a 8. Sabe-se que 10pH log x,= −  em que x  é a 

concentraēćo de ķon hidrogźnio . (H ).+ . 
 
Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor 

comercial, deve-se preparar o solo de modo que x  assuma  
a) qualquer valor acima de 810 .−     
b) qualquer valor positivo inferior a 710 .−     
c) valores maiores que 7  e menores que 8.    
d) valores maiores que 70 e menores que 80.    
e) valores maiores que 810−  e menores que 710 .−     
 

Questão 54 (Prova Azul – Q154 – Enem 2019 – Alt C) 

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala 
Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala 
pode variar de 0  a 10,  com possibilidades de valores maiores. 
O quadro mostra a escala de magnitude local S(M )  de um 
terremoto que é utilizada para descrevê-lo. 
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Descrição 

Magnitude 
local S(M )  

( m Hz)μ ⋅  

Pequeno S0 M 3,9≤ ≤  

Ligeiro S4,0 M 4,9≤ ≤  

Moderado S5,0 M 5,9≤ ≤  

Grande S6,0 M 9,9≤ ≤  

Extremo SM 10,0≥  
 

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula 

SM 3,30 log(A f),= + ⋅  em que A  representa a amplitude máxima 
da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro ( m)μ  e 
f  representa a frequência da onda, em hertz (Hz).  Ocorreu um 
terremoto com amplitude máxima de 2.000 mμ  e frequência de 
0,2 Hz. 

Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado). 

Utilize 0,3  como aproximação para log2.  
De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido 

pode ser descrito como  
a) Pequeno.    
b) Ligeiro.    
c) Moderado.    
d) Grande.    
e) Extremo.    
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Questão 55 (Prova Azul – Q177 – Enem 2019 – Alt D) 

Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo 
esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara 
de combustão está representado na figura. 

 

 
 

A função th(t) 4 4sen
2 2
β π 

= + − 
 

 definida para t 0≥  descreve 

como varia a altura h,  medida em centímetro, da parte superior 
do pistão dentro da câmara de combustão, em função do 
tempo t,  medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as 
alturas do pistão em dois instantes distintos. 

O valor do parâmetro ,β  que é dado por um número inteiro 
positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento 
do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é 
necessário e suficiente que, em menos de 4  segundos após o 
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início do funcionamento (instante t 0),=  a altura da base do 
pistão alcance por três vezes o valor de 6 cm. Para os cálculos, 
utilize 3  como aproximação para .π  

O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro ,β  de 
forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é  

a) 1.    
b) 2.     
c) 4.    
d) 5.     
e) 8.    
  

Questão 56 (Prova Azul – Q144 – Enem PPL 2019 – Alt D) 

Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à 
venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse 
jardineiro estudou o crescimento de suas plantas, em função do 
tempo, e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função 
do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo 
até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40  
centímetros. A fórmula é 2h 5 log (t 1),= ⋅ +  em que t  é o tempo 
contado em dia e h,  a altura da planta em centímetro. 

A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada 
à venda, em quanto tempo, em dia, ela alcançará sua altura 
máxima?  

a) 63          d) 192 
b) 96           e) 255 
c) 128     
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Questão 57 (Prova Azul – Q167 – Enem PPL 2019 – Alt C) 

Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de 
uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em 
fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que 
o número de bactérias dessa população, após t  horas de 
observação, poderia ser modelado pela função exponencial 

kt
0N(t) N e ,=  em que 0N  é o número de bactérias no instante do 

início da observação (t 0)=  e representa uma constante real 
maior que 1,  e k  é uma constante real positiva. 

Sabe-se que, após uma hora de observação, o número de 
bactérias foi triplicado. 

 
Cinco horas após o início da observação, o número de 

bactérias, em relação ao número inicial dessa cultura, foi  
a) 03N     
b) 015N     
c) 0243N     
d) 0360N     
e) 0729N     
  
 
 
 
 
 

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
78 

Questão 58 (Prova Azul – Q146 – Enem 2020 – Alt C) 

Uma casa de dois andares está sendo projetada. É 
necessário incluir no projeto a construção de uma escada para 
o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos 
degraus utilizam-se as regras: 

2h b 63,5 1,5+ − ≤  e 16 h 19,≤ ≤  

nas quais h  é a altura do degrau (denominada espelho) e b 
é a profundidade da pisada, como mostra a figura. 

Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como 
sendo h 16.=  As unidades de h  e b estão em centímetro. 

 

 
 
Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a 

profundidade da pisada (b)  deve pertencer, para que as regras 
sejam satisfeitas é  

a) 30 b≤     
b) 30 b 31,5≤ ≤     
c) 30 b 33≤ ≤     
d) 31,5 b 33≤ ≤     
e) b 33≤     
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Questão 59 (Prova Azul – Q169 – Enem PPL 2020 – Alt B) 

Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade 
de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um 
experimento para observar a reprodução de uma quantidade x 
dessas bactérias por um período de duas horas. Após esse 
período, constava no habitáculo do experimento uma 
população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se, assim, 
que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. 

A quantidade inicial de bactérias era de  
a) 370.    
b) 740.    
c) 1.480.    
d) 11.840.    
e) 23.680.    
  

Questão 60 (Prova Azul – Q163 – Enem Digital 2020 – Alt B) 

16. (Enem digital 2020)  Para sua festa de 17 anos, o 
aniversariante convidará 132 pessoas. Ele convidará 26 
mulheres a mais do que o número de homens. A empresa 
contratada para realizar a festa cobrará R$ 50,00 por 
convidado do sexo masculino e R$ 45,00  por convidado do sexo 
feminino. 

 
Quanto esse aniversariante terá que pagar, em real, à 

empresa contratada, pela quantidade de homens convidados 
para sua festa?  

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
80 

a) 2.385,00    
b) 2.650,00    
c) 3.300,00    
d) 3.950,00    
e) 5.300,00    
  

Questão 61 (Prova Azul – Q142 – Enem Digital 2020 – Alt B) 

Em um país, as infrações de trânsito são classificadas de 
acordo com sua gravidade. Infrações dos tipos leves e médias 
acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de 
habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. Um 
motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência 
teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. 

 
Qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve e o 

número de infrações do tipo média cometidas por esse 
motorista?  

a) 1
4

    

b) 3
2

    

c) 3
4

    

d) 5
17

    

e) 7
17
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Habilidade 22 

Utilizar conhecimentos algébricos / geométricos 
como recurso para a construção de argumentação. 

Questão 62 (Prova Azul – Q166 – Enem 2016 – Alt B) 

Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea 
que receberá uma rede de canos para o transporte de água de 
uma fonte (F)  até o reservatório de um novo bairro (B).  

Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o 
trajeto de construção da galeria: um segmento de reta que 
atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que 
contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de 
coordenadas xOy  da figura, em que a unidade de medida nos 
eixos é o quilômetro. 
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Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas 
características do solo, a construção de 1 m de galeria via 
segmento de reta demora 1,0 h,  enquanto que 1 m de 
construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 h.  Há 
urgência em disponibilizar água para esse bairro. 

 
Use 3  como aproximação para π  e 1,4  como aproximação 

para 2.  
 
O menor tempo possível, em hora, para conclusão da 

construção da galeria, para atender às necessidades de água 
do bairro, é de  

a) 1.260.     
b) 2.520.     
c) 2.800.     
d) 3.600.     
e) 4.000.     
  

Questão 63 (Prova Azul – Q157 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt B) 

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 2f(t) 2t 120t= − +  (em que t  é 
expresso em dia e t 0=  é o dia anterior à primeira infecção) e 
que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da 
epidemia. 
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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.     
b) 20º dia.    
c) 29º dia.    
d) 30º dia.    
e) 60º dia.    

Questão 64 (Prova Azul – Q160 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt D) 

Na figura estão representadas três retas no plano 
cartesiano, sendo P, Q  e R  os pontos de intersecções entre as 
retas, e A, B  e C  os pontos de intersecções dessas retas com o 
eixo x.  
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Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear 
de três equações e duas incógnitas que  

a) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos 
pontos P, Q  e R,  pois eles indicam onde as retas se intersectam.    

b) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos 
pontos A, B  e C,  pois eles indicam onde as retas intersectam o 
eixo das abscissas.    

c) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam 
em mais de um ponto.    

d) não possui solução real, pois não há ponto que pertença 
simultaneamente às três retas.    

e) possui uma única solução real, pois as retas possuem 
pontos em que se intersectam.    

  

Questão 65 (Prova Azul – Q162 – Enem 2017 – Alt E) 

O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs, em seus 
estudos, que a velocidade v  de contração de um músculo ao 
ser submetido a um peso p é dada pela equação 
(p a)(v b) K,+ + =  com a, b e K  constantes. 

Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito 
benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus 
pacientes, quis estudar essa equação e a classificou desta 
forma: 
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Tipo de curva 

Semirreta oblíqua 

Semirreta horizontal 

Ramo de parábola 

Arco de 
circunferência 

Ramo de hipérbole 

 
O fisioterapeuta analisou a dependência entre v  e p  na 

equação de Hill e a classificou de acordo com sua 
representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par 
de coordenadas (p; v).  Admita que K 0.>  

Disponível em: http://rspb.royalsocietypublishing.org. Acesso em: 14 jul. 2015 (adaptado). 

 
O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para 

maximizar o efeito dos exercícios é do tipo  
a) semirreta oblíqua.    
b) semirreta horizontal.    
c) ramo de parábola.    
d) arco de circunferência.    
e) ramo de hipérbole.    
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Questão 66 (Prova Azul – Q171 – Enem 2017 – Alt A) 

Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na 
agricultura, em que uma área circular é projetada para receber 
uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma 
tubulação vertical que transmite água através de um cano 
horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais 
giram, sobre rodas, em torno do centro do pivô, também 
chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre 
move-se com velocidade constante. 
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Um pivô de três torres 1 2(T , T  e 3T )  será instalado em uma 
fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas bem 
como da base à torre 1T  são iguais a 50 m.  O fazendeiro 
pretende ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o 
pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3  como 
aproximação para .π  

Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres 1 2T , T  e 

3T  devem ser, em metro por hora, de  
a) 12, 24  e 36.    
b) 6, 12 e 18.     
c) 2, 4  e 6.     
d) 300, 1.200 e 2.700.     
e) 600, 2.400  e 5.400.    
  

Questão 67 (Prova Azul – Q138 – Enem PPL 2017 – Alt C) 

Nas informações veiculadas nos órgão de comunicação 
quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à 
magnitude (M),  que se refere a quantos graus o fenômeno 
atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia 
liberada no epicentro do terremoto, e em seu cálculo utilizam-
se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica (A),  em 
micrômetro, e da frequência (f),  em hertz. Esses parâmetros 
são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos, e 
relacionam-se segundo a função M log(A f) 3,3.= × +  Pela 
magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar 
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seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão 
considerados terremotos de magnitudes superiores a 7,9.  

 
Magnitude 

(grau) 
Efeitos do terremoto segundo a 

escala Richter 

M 3,5≤  
Registrado (pelos aparelhos), mas 

não perceptível pelas pessoas. 

3,5 M 5,4< ≤  
Percebido, com pequenos tremores 

notados pelas pessoas. 

5,4 M 6,0< ≤  
Destrutivo, com consequências 

significativas em edificações pouco 
estruturadas. 

6,0 M 6,9< ≤  
Destrutivo, com consequências 

significativas para todo tipo de 
edificação. 

6,9 M 7,9< ≤  

Destrutivo, retiraram os edifícios de 
suas fundações, causam fendas no 
solo e danificam as tubulações 
contidas no subsolo. 

 
Um terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e 

obteve-se A 1.000=  micrômetros e f 0,2=  hertz. 
Use 0,7−  como aproximação para log (0,2).  

Disponível em: www.mundoeducacao.com.br. Acesso em: 11 jul. 2012 (adaptado). 
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Considerando o quadro apresentado, e analisando o 
resultado da expressão que fornece a magnitude desse 
terremoto, conclui-se que ele foi  

a) registrado, mas não percebido pelas pessoas.    
b) percebido, com pequenos tremores notados pelas 

pessoas.    
c) destrutivo, com consequências significativas em 

edificações pouco estruturadas.    
d) destrutivo, com consequências significativas para todo 

tipo de edificação.     
e) destrutivo, com consequências nas fundações dos 

edifícios, fendas no solo e tubulações no subsolo.     
  

Questão 68 (Prova Azul – Q170 – Enem PPL 2017 – Alt B) 

Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X  
e Y  alugarão, cada um deles, um carro. Fizeram, previamente, 
cotações com as mesmas três locadoras de automóveis da 
região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas 
expressões dadas no quadro, sendo K  o número de quilômetros 
percorridos, e N  o número de diárias pagas pelo aluguel. 
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Empresa 
Valor cobrado, em real, pelo aluguel do 
carro 

I 100 n 0,8 k+  

II 70 n 1,2 k+  

III 120 n 0,6 k+  

 
O turista X  alugará um carro em uma mesma locadora por 

três dias e percorrerá 250 km.  Já a pessoa Y  usará o carro por 
apenas um dia e percorrerá 120 km. 

 
Com o intuito de economizarem com as locações dos carros, 

e mediante as informações, os turistas X  e Y  alugarão os 
carros, respectivamente, nas empresas  

a) I e II.     
b) I e III.     
c) II e II.     
d) II e III.     
e) III e I.     
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Questão 69 (Prova Azul – Q138 – Enem 2018 – Alt E) 

Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-
geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os 
pontos do plano cartesiano dando "tiros", seguindo trajetórias 
que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o 
aluno deve escrever em uma janela do programa a equação 
cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa 
pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o 
tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada 
ponto diferente da origem que for atingido vale 2  pontos. Se o 
tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto 
diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma 
situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem 
eliminados: A(0; 4), B(4; 4), C(4; 0), D(2; 2)  e E(0; 2).  
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Passando pelo ponto A,  qual a equação forneceria a maior 
pontuação?  

a) x 0=     
b) y 0=     

c) 2 2x y 16+ =     

d) 2 2x (y 2) 4+ − =     

e) 2 2(x 2) (y 2) 8− + − =     

Questão 70 (Prova Azul – Q161 – Enem 2018 – Alt B) 

Para apagar os focos A  e B  de um incêndio, que estavam a 
uma distância de 30 m  um do outro, os bombeiros de um 
quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um 
bombeiro ao foco A,  de temperatura mais elevada, fosse 
sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B,  de 
temperatura menos elevada. 

 
Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois 

bombeiros poderiam ter entre eles é  
a) 30.    
b) 40     
c) 45.    
d) 60.    
e) 68.    
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Questão 71 (Prova Azul – Q155 – Enem PPL 2018 – Alt C) 

A água comercializada em garrafões pode ser classificada 
como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, 
dependendo de seu pH, dado pela expressão 

 

10
1pH log ,
H

=  
 

em que H é a concentração de íons de hidrogênio, em mol 
por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com 
seu pH é mostrada no quadro. 

 
pH Classificação 

pH 9≥  Muito 
alcalina 

7,5 pH 9≤ <  Alcalina 

6 pH 7,5≤ <  Neutra 

3,5 pH 6≤ <  Ácida 

pH 3,5<  Muito ácida 

 
Para o cálculo da concentração H,  uma distribuidora mede 

dois parâmetros A  e B,  em cada fonte, e adota H como sendo 
o quociente de A  por B.  Em análise realizada em uma fonte, 
obteve 7A 10−=  e a água dessa fonte foi classificada como 
neutra. 
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O parâmetro B,  então, encontrava-se no intervalo  

a) ( 14,5 1310 , 10 − − 
    

b) 
6

1710 , 10
− −

 

  

    

c) 
1

1 210 , 10−
 


  

    

d) )13 14,510 , 10


    

e) 
7 76 10 7,5 1010 , 10× × 

 
    

  

Questão 72 (Prova Azul – Q169 – Enem PPL 2019 – Alt B) 

Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200,00  em um 
Fundo de Investimentos que possui rendimento constante sob 
juros compostos de 5%  ao mês. Esse Fundo possui cinco planos 
de carência (tempo mínimo necessário de rendimento do Fundo 
sem movimentação do cliente). Os planos são: 

 
- Plano A: carência de 10  meses; 
- Plano B: carência de 15  meses; 
- Plano C: carência de 20 meses; 
- Plano D: carência de 28 meses; 
- Plano E: carência de 40  meses. 
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O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo 
até que o valor inicialmente aplicado duplique, quando somado 
aos juros do fundo. Considere as aproximações: log2 0,30=  e 
log1,05 0,02.=  

 
Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período 

de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar 
pelo plano  

a) A.    
b) B.    
c) C.    
d) D.    
e) E.    
  

Questão 73 (Prova Azul – Q150 – Enem 2020 – Alt B) 

Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele 
existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai 
diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 
anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 
anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele 
estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte 
fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: 

t
5730

0Q(t) Q 2
−

= ⋅  em que t  é o tempo, medido em ano, Q(t)  é a 
quantidade de carbono 14 medida no instante t  e 0Q  é a 
quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. 

https://matematicaeficiente.com/
https://matematicaeficiente.com/
https://instagram.com/matematicaeficiente


 

 
96 

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, 
encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a 
quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos 
esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas 
referidas espécies vivas. 

 
Fóssil 0Q  Q(t)  

1 128 32 
2 256 8 
3 512 64 
4 1024 512 
5 2048 128 

 
O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
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Questão 74 (Prova Azul – Q172 – Enem Digital 2020 – Alt D) 

Uma empresa de chocolates consultou o gerente de 
produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de 
barras de chocolate que podem ser produzidas, com os 
seguintes preços no mercado: 

 

- Barra I: R$ 2,00; 
- Barra II: R$ 3,50; 
- Barra III: R$ 4,00; 
- Barra IV: R$ 7,00; 
- Barra V: R$ 8,00. 
 

Analisando as tendências do mercado, que incluem a 
quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente 
de vendas da empresa verificou que o lucro L  com a venda de 
barras de chocolate é expresso pela função 

2L(x) x 14x 45,= − + −  em que x  representa o preço da barra de 
chocolate. 

A empresa decide investir na fabricação da barra de 
chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior 
lucro. 

Nessas condições, a empresa deverá investir na produção 
da barra  

a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
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Habilidade 23 

Avaliar propostas de intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos algébricos. 

Questão 75 (Prova Azul – Q145 – Enem 2016 – Alt E) 

O setor de recursos humanos de uma empresa pretende 
fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei nº. 
8.213/91, que dispõe: 

 
Art. 93. A empresa com 100  (cem) ou mais empregados está 

obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%  (cinco por 
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

 
I. até 200  empregados ..................................... 2%;  
II. de 201 a 500 empregados ........................ 3%;  
III. de 501 a 1.000  empregados ..................... 4%; 
IV. de 1.001  em diante ..................................... 5%.  
 

Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2015. 

 
Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários, dos 

quais 10  são reabilitados ou com deficiência, habilitados. 
Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas 

empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93. 
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O número mínimo de empregados reabilitados ou com 
deficiência, habilitados, que deverá ser contratado pela 
empresa é  

a) 74.     
b) 70.     
c) 64.    
d) 60.    
e) 53.     
  

Questão 76 (Prova Azul – Q137 – Enem 2ª Aplic 2016 – Alt D) 

O governo de uma cidade está preocupado com a possível 
epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por 
bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a 
velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências 
laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40  
mil unidades, obteve-se a fórmula para a população: 

3tp(t) 40 2= ⋅  
em que t  é o tempo, em hora, e p(t)  é a população, em 

milhares de bactérias. 
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min,  

a população será  
a) reduzida a um terço.    
b) reduzida à metade.    
c) reduzida a dois terços.    
d) duplicada.     
e) triplicada.    
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Questão 77 (Prova Azul – Q137 – Enem 2017 – Alt D) 

Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava 
fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000,00.  Para pagar as 
prestações, dispõe de, no máximo, R$ 400,00  mensais. Para 
esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado 
em função do número de prestações (n)  segundo a fórmula 

 
n

n
5.000 1,013 0,013P

(1,013 1)
× ×

=
−

 

 
Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para 

log1,013; 2,602 como aproximação para log 400;  2,525  como 
aproximação para log 335.  

 
De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas 

cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa 
é  

a) 12.     
b) 14.    
c) 15.    
d) 16.    
e) 17.    
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Questão 78 (Prova Azul – Q178 – Enem PPL 2017 – Alt C) 

Os consumidores X, Y  e Z  desejam trocar seus planos de 
internet móvel na tentativa de obterem um serviço de melhor 
qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que 
oferece cinco planos para diferentes perfis, conforme 
apresentado no quadro. 

 

Plano Franquia 
Preço 

mensal de 
assinatura 

Preço 
por MB 
excedente 

A 150 MB R$ 29,90 R$ 0,40  

B 250 MB R$ 34,90  R$ 0,10  

C 500 MB  R$ 59,90 R$ 0,10  

D 2 GB  R$ 89,90  R$ 0,10  

E 5 GB  R$ 119,90  R$ 0,10  

Dado: 1 GB 1.024 MB=  

Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo (preço 
mensal da assinatura) pela franquia contratada e um valor 
variável, que depende da quantidade de MB utilizado além da 
franquia. Considere que a velocidade máxima de acesso seja a 
mesma, independentemente do plano, que os consumos 
mensais de X, Y  e Z  são de 190 MB,  450 MB e 890 MB,  
respectivamente, e que cada um deles escolherá apenas um 
plano. 
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Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com 
menores custos para os consumidores X, Y  e Z,  
respectivamente, são  

a) A, C e C.    
b) A, B e D.    
c) B, B e D.    
d) B, C e C.    
e) B, C e D.    
 

Questão 79 (Prova Azul – Q151 – Enem 2018 – Alt B) 

A Ecofont possui design baseado na velha fonte Vera Sans. 
Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos 
circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em 
cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta 
menor na hora da impressão. 

 

 
Disponível em: www.goo.gl. Acesso em: 2 dez. 2017 (adaptado). 
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Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com 
tamanho 192,  e que seja composta por letras formadas por 

quadrados de lados x  com furos circulares de raio xr .
3

=  Para 

que a área a ser pintada seja reduzida a 1
16

 da área inicial, 

pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao 
alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na 
mesma proporção. 

Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será  
a) 64.    
b) 48.     
c) 24.    
d) 21.    
e) 12.     
  

Questão 80 (Prova Azul – Q161 – Enem PPL 2018 – Alt A) 

Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A  
ou B  e tem capacidade para armazenar T  litro. O quadro 
indica os preços e mostra o rendimento desse automóvel, por 
litro, quando abastecido com esses combustíveis. 

 

Combustível Preço (R$) Rendimento 

A AP  18 km L  

B BP  12 km L  
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O dono desse automóvel estabelece duas estratégias de 
viagem. Em ambas ele irá abastecer duas vezes. O primeiro 
abastecimento é feito a partir do tanque vazio e o 
reabastecimento é feito quando o tanque esvaziar novamente. 

 

1ª estratégia de viagem: abastecer meio tanque com o 
combustível A e depois abastecer um quarto de tanque com o 
combustível B. 

 

2ª estratégia de viagem: abastecer meio tanque com o 
combustível B e depois abastecer um quarto de tanque com o 
combustível A. 

 

O custo (C)  da estratégia que possibilita percorrer a maior 
distância é  

a) A B
T TC P P
2 4

   
= ⋅ + ⋅   
   

    

b) A B
T TC P 18 P 12
2 4

   
= ⋅ + + ⋅ ⋅   
   

    

c) A B
T TC P 15 P 15
2 4

   
= ⋅ + + ⋅ ⋅   
   

    

d) B B
T TC P P
2 4

   
= ⋅ + ⋅   
   

    

e) B A
T TC P 12 P 18
2 4

   
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅   
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Questão 81 (Prova Azul – Q150 – Enem 2019 – Alt B) 

Uma pessoa se interessou em adquirir um produto 
anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu 
comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O 
primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, 
e no valor de R$ 202,00.  O segundo pagamento será efetuado 
um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02.  Para 
concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o 
valor do produto à vista negociado com o cliente, 
correspondendo ao financiamento aprovado. 

O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é 
de  

a) 398,02.     
b) 400,00.     
c) 401,94.     
d) 404,00.     
e) 406,02.     
  

Questão 82 (Prova Azul – Q143 – Enem PPL 2019 – Alt B) 

No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores 
monitoram a quantidade Q  de uma substância circulando na 
corrente sanguínea de um paciente, ao longo do tempo t.  Esses 
pesquisadores controlam o processo, observando que Q  é uma 
função quadrática de t.  Os dados coletados nas duas primeiras 
horas foram: 
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t  (hora) 0  1 2  

Q  
(miligrama) 1 4  6  

 
Para decidir se devem interromper o processo, evitando 

riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber, 
antecipadamente, a quantidade da substância que estará 
circulando na corrente sanguínea desse paciente após uma 
hora do último dado coletado. 

Nas condições expostas, essa quantidade (em miligrama) 
será igual a  

a) 4.    
b) 7.     
c) 8.    
d) 9.    
e) 10.    
  

Questão 83 (Prova Azul – Q174 – Enem PPL 2019 – Alt D) 

Uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma 
para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma 
sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa 
ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras 
e, a terceira, deverá ser colocada de maneira a ficar 
equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras duas 
informações: 
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1. um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas, 
do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 
1 e 2, conforme a figura. 

 

 
 
2. cinco relações entre as coordenadas (x; y)  da posição 

onde a câmera 3 deverá ser instalada. 
 
R1 : y x
R2 : y 3x 5
R3 : y 3x 10

1 5R4 : y x
3 3
1 1R5 : y x
3 10

=
= − +
= − +

= +

= +
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O instalador, após analisar as informações e as cinco 
relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas 
para instalar a terceira câmera. 

A relação escolhida pelo instalador foi a  
a) R1.     
b) R2.    
c) R3.    
d) R4.     
e) R5.    
 

Questão 84 (Prova Azul – Q170 – Enem 2020 – Alt C) 

Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo 
capital é dividido, entre os três, em partes proporcionais a: 4, 6 
e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação 
dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende 
adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois 
sócios. 

A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá 
adquirir é  

a) 1
2

         d) 2
3

    

b) 1
3

         e) 4
3

    

c) 1
9
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Questão 85 (Prova Azul – Q167 – Enem Digital 2020 – Alt B) 

Na última eleição para a presidência de um clube, duas 
chapas se inscreveram (I e II). Há dois tipos de sócio: 
patrimoniais e contribuintes. Votos de sócios patrimoniais têm 
peso 0,6 e de sócios contribuintes têm peso 0,4. A chapa I 
recebeu 850 votos de sócios patrimoniais e 4.300 de sócios 
contribuintes; a chapa II recebeu 1.300 votos de sócios 
patrimoniais e 2.120 de sócios contribuintes. Não houve 
abstenções, votos em branco ou nulos, e a chapa I foi 
vencedora. Haverá uma nova eleição para a presidência do 
clube, com o mesmo número e tipos de sócios, e as mesmas 
chapas da eleição anterior. Uma consulta feita pela chapa II 
mostrou que os sócios patrimoniais não mudarão seus votos, e 
que pode contar com os votos dos sócios contribuintes da 
última eleição. Assim, para que vença, será necessária uma 
campanha junto aos sócios contribuintes com o objetivo de que 
mudem seus votos para a chapa II. 

 
A menor quantidade de sócios contribuintes que precisam 

trocar seu voto da chapa I para a chapa II para que esta seja 
vencedora é  

a) 449.    
b) 753.    
c) 866.    
d) 941.    
e) 1.091.    
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PALAVRAS FINAIS 
Espero que esse livro possa proporcionar uma compreensão 

mais profunda da Competência Algébrica do Enem para que 
você aprimore sua preparação em busca de uma vaga na 
universidade no curso dos seus sonhos. 

Como todo feedback, dúvidas e sugestões acerca desse livro 
são extremamente bem-vindos, você pode entrar em contato 
diretamente comigo enviando um e-mail para 
george@matematicaeficiente.com ou  acessando o site da 
Matemática Eficiente com George Christ em 
matematicaeficiente.com.  
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