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FASCÍCULO 7

Matemática e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Vamos continuar estudando a área de Matemática e suas Tecnologias, tendo como suporte questões que trazem os seguin-
tes assuntos: Escala, razão e proporção (13,6% das questões, de acordo com a pesquisa Raio X ENEM) e Funções (9,1%).

Nos próximos fascículos, continuaremos a estudar os demais conteúdos recorrentes nas provas de Matemática. 

Bons estudos!
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Questão 1 

O potencial hidrogeniônico, pH, de uma solução é determina-

do pela expressão pH = –log[H+], na qual [H+] é a concentração 

dos íons H+ presentes na solução. Segundo informações obti-

das por José, um refrigerante de pH = 5 é muito ácido e, portan-

to, não deve ser ingerido, pois pode causar sérios problemas no 

estômago. Estudos mostram que no estômago há uma solução 

com grande concentração de ácido clorídrico com pH = 1. 

Baseado nisso, a informação obtida por José era:

a) contestável, uma vez que a concentração de H+ no estôma-

go é 1 000 vezes maior que no refrigerante.

b) contestável, uma vez que a concentração de H+ no estôma-

go é 10 000 vezes maior que no refrigerante.

c) contestável, uma vez que a concentração de H+ no estôma-

go é 4 vezes maior que no refrigerante.

d) razoável, uma vez que a concentração de H+ no refrigeran-

te é 4 vezes maior que no estômago.

e) razoável, uma vez que a concentração de H+ no refrigerante 

é 10 000 vezes maior que no estômago.

Questão 2

Considere a tabela na qual está descrito o crescimento de 

uma planta em laboratório ao longo dos meses.

Se a planta mantiver o comportamento descrito pela tabela, a 

sua altura em agosto de 2015 deverá ser:

a) 88 cm.

b) 84 cm.

c) 70 cm.

d) 76 cm.

e) 72 cm.

Questão 3

O bacuri é uma das frutas mais populares da região amazô-
nica. Essa fruta, pouco maior que uma laranja, contém polpa 
agridoce rica em potássio, fósforo e cálcio, que é consumida di-
retamente ou utilizada na produção de doces, sorvetes, sucos, 
geleias, licores e outras iguarias. O aumento da procura pela 
polpa de bacuri elevou seu valor (o preço por quilo passou de 
R$ 10, em 2005, para até R$ 20 atualmente – 2015) e indicou 
que a produção extrativa não tem condições de atender sequer 
o mercado local.

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 13 fev. 2015. (adaptado)

Admita que o preço da polpa dessa fruta, a partir de 2005, tenha 
o comportamento do gráfi co projetado até 2020.

Assim, o preço do kg da polpa ao fi ndar o período citado será:

a) 25% do preço de 2005.
b) 25% do preço de 2015.
c) 125% do preço de 2005.
d) 250% do preço de 2015.
e) 250% do preço de 2005.

Questão 4 

A gráfi ca de José cobra cópias em preto e branco de acordo 
com o comportamento gráfi co mostrado.

Desse modo, o preço pago nessa gráfi ca por

a) 100 cópias é R$ 15,00.
b) 100 cópias é R$ 10,00.
c) 50 cópias é R$ 7,50.
d) 50 cópias é R$ 10,00.
e) 25 cópias é R$ 2,50.
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Questão 5 

O brasileiro anda comendo mais peixe. Pelo menos é o que 
indicam os últimos levantamentos do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura (MPA). A pesquisa mais recente mostrou que, em 2011, 
o consumo de pescado no país aumentou 23% em relação ao 
biênio anterior. Naquele ano, a média per capita para o consu-
mo de peixe no Brasil chegou a 11,7 kg por ano. De lá para cá, 
tudo leva a crer que esse consumo continua a aumentar, pois a 
aquicultura nacional também tem apresentado índices de cres-
cimento bastante satisfatórios nos últimos anos. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo per capita de 
12 kg de peixe por ano. A média global per capita é de 18 kg. 
Mas, na América Latina, essa média é de 9 kg.

Considerando que o crescimento no consumo de peixe pelo 
brasileiro ao longo dos próximos biênios seja o mesmo do cita-
do no texto, o ano em que o consumo de peixe no Brasil estará, 
pela primeira vez, acima de média de consumo per capita mun-
dial é o de:

a) 2015.
b) 2017.
c) 2019.
d) 2021.
e) 2023.

Questão 6 

Bandeirinhas para festas juninas nos modelos A e B são fabri-
cadas por uma empresa de acordo com as medidas mostradas 
na fi gura.

O custo de fabricação de uma bandeira é proporcional à sua 
área. Sabendo que se gasta R$ 0,15 em cada bandeira do mo-
delo B, então no modelo A é gasto:

a) R$ 0,60.
b) R$ 0,45.
c) R$ 0,30.
d) R$ 0,25.
e) R$ 0,20.

Questão 7 

Uma impressora possui a capacidade de imprimir 30 páginas 
por minutos com textos em tinta preta ou 15 páginas no mesmo 
tempo com textos em tinta colorida.

Desse modo,

a) a quantidade de páginas impressas e o tempo são grande-
zas que não se relacionam de forma direta nem inversa-
mente proporcional.

b) a quantidade de páginas impressas e o tempo são grande-
zas que se relacionam, simultaneamente, de forma direta e 
inversamente proporcional.

c) como há proporcionalidade direta entre a quantidade de pá-
ginas impressas e o tempo, para imprimir 30 páginas em 
tinta colorida serão necessários 30 segundos.

d) como há proporcionalidade direta entre a quantidade de 
páginas impressas e o tempo, para imprimir 30 páginas em 
tinta colorida serão necessários 60 segundos.

e) para imprimir 30 páginas em tinta colorida, será necessário 
o dobro de tempo que a impressora leva para imprimir a 
mesma quantidade de páginas em tinta preta.

Questão 8 

O fabricante de determinada marca de refrigerante distribui 
seu produto em garrafas de dois tipos conforme mostrado na 
ilustração ao lado. 

Em relação à proporcionalidade, as garrafas:

a) apresentam uma proporcionalidade linear de razão , pois 
essa é a razão entre suas alturas.

b) apresentam uma proporcionalidade superfi cial de razão , 
pois esse número é o quadrado da razão de semelhança.

c) apresentam uma proporcionalidade superfi cial de razão , 
pois esse número é o quadrado da razão de semelhança.

d) apresentam uma proporcionalidade volumétrica de razão , 
pois esse número é o triplo da razão de semelhança.

e) não apresentam relação de proporcionalidade, pois as me-
didas das garrafas não são proporcionais.
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Questão 9 

José tem dois fi lhos: Lucas e Pedro. O pai decidiu premiar 
seus fi lhos dividindo R$ 728,00 para os dois em partes direta-
mente proporcionais à média fi nal em Matemática e em partes in-
versamente proporcionais à quantidade de faltas em todo o ano. 
Sabe-se que Lucas teve média fi nal 9 e faltou 8 vezes, já seu 
irmão teve média fi nal 8 e faltou 3 vezes.

Desse modo,

a) Pedro receberá R$ 216,00 a menos que o irmão.
b) Pedro receberá R$ 296,00 a menos que o irmão.
c) Lucas receberá R$ 216,00 a menos que o irmão.
d) Lucas receberá R$ 296,00 a menos que o irmão.
e) Lucas receberá R$ 512,00 a menos que o irmão.

Questão 10 

Observe o fl uxograma a seguir.

Quatro alunos escolheram os seguintes valores para x:

Considerando essas escolhas, o resultado fi nal

a) para Alan e Brito são opostos.
b) obtido por Carlos é maior que o de Davi.
c) obtido por Brito é maior que o de Carlos.
d) de Alan e o de Carlos são negativos.
e) de todos é positivo.

Questão 11

Observa-se que uma colônia de bactérias cresce de acordo 
com o comportamento descrito pela expressão q(t) = 10t + 200, 
em que q(t) é a quantidade de bactérias no instante t minutos. 
Baseando-se nessas informações, a quantidade de bactérias 
após 30 s do início das observações é

a) 200.
b) 205.
c) 230.
d) 500.
e) 800

Questão 12 

As corridas de táxi convencionais iniciam com a cobrança de 
um valor inicial denominado bandeira.

• Bandeira 1: cobrada de segunda a sexta-feira, das 6 horas 
às 18 horas, e no sábado, das 6 horas às 12 horas.

• Bandeira 2: cobrada de segunda a sexta-feira, das 18 ho-
ras às 6 horas, e no sábado, das 12 horas às 24 horas. Aos 
domingos e feriados, é cobrada o dia todo.

As fi guras mostram os valores cobrados nas respectivas 
bandeiras.

Imagens: Reprodução

Suponha que cada quilômetro rodado pelo veículo custe R$ 
0,90 e que, quando o táxi fi ca parado durante uma hora completa 
à espera do cliente, há a cobrança de R$ 43,00, pois o taxímetro 
não para de funcionar.

Samuel pegou um táxi às 10 horas de uma segunda-feira de 
sua casa até o banco onde possui conta para fazer uma retirada 
de dinheiro. A distância de sua casa até o banco é de 10 km. 
Ao chegar ao banco, o taxista fi cou esperando o cliente do lado 
de fora da agência e, como a fi la estava muito grande, Samuel 
demorou 60 minutos para realizar a operação fi nanceira. Logo 
após, voltou ao táxi e foi para seu trabalho que dista do banco 
12 km. 

Quanto ele pagou pela corrida completa?

a) R$ 66,30
b) R$ 62,80
c) R$ 57,30
d) R$ 55,50
e) R$ 23,30

Questão 13 

O professor Epaminondas liderava uma expedição composta 
por ele e mais 19 pessoas. Eles se prepararam com suprimentos 
sufi cientes para 21 dias, com três refeições diárias. Ao chegarem 
ao local a ser explorado, encontraram mais 15 pessoas de ou-
tra equipe que estavam perdidas e sem mantimentos. Porém, o 
professor e sua equipe decidiram ajudar os demais, e todos pros-
seguiram com a mesma expedição, mas agora fazendo duas re-
feições diárias. Durante quantos dias eles poderão se alimentar?

a) 24
b) 18
c) 14
d) 12
e) 8
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Questão 14 

Um pasto de formato circular plano com raio de 7 m demora 
cinco horas para ser totalmente limpo por uma máquina. 

Quantas horas essa mesma máquina levará para limpar outro 
pasto com o mesmo formato do primeiro, mas com 14 m de raio?

a) 10
b) 20
c) 70
d) 100
e) 140

Questão 15 

Um agricultor possui um terreno de seis hectares e uma má-
quina capaz de semeá-lo em três dias. Naturalmente, o tempo 
gasto pela máquina para a semeadura é proporcional à área do 
terreno a ser semeado. Esse agricultor planeja comprar um terre-
no vizinho que é geometricamente semelhante ao seu, mas que 
possui o dobro do perímetro. 

Desse modo, após a aquisição do novo terreno, o tempo gasto 
pela máquina para a semeadura dos dois terrenos será igual a:

a) 6 dias.
b) 9 dias.
c) 12 dias.
d) 15 dias.
e) 18 dias.

Questão 16

Para pintar uma réplica de 1 m de altura da Torre Eiffel, utiliza-
-se 300 mL de tinta.

Dessa forma, quantos litros de tinta, aproximadamente, são 
necessários para pintar a torre original, sabendo que sua altura 
é de 320 m?

a) 90
b) 96
c) 27 000
d) 31 000
e) 10 000 000
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Resoluções

01  B

A concentração de H+ no refrigerante é calculada pela seguinte 
relação:

Já a concentração de H+ no estômago é dada por:

Desse modo, a concentração de H+ no estômago é 10 000 
vezes maior que no refrigerante, portanto, a informação obtida 
por José é contestável.

02  B

Completando mais alguns meses da tabela, tem-se o seguinte:

De acordo com o exposto, em agosto de 2015, a altura da 
planta deverá ser 84 cm.

03  E

Considere o gráfi co mostrado a seguir.

Para o valor p, que será o preço do kg da polpa no fi nal do 
período considerado,

tem-se:

Desse modo, o preço em 2020 será 250% do preço de 2005.

1. B  2. B 3. E 4. D 5. B 6. D

7. E  8. E 9. D 10. E 11. B 12. A

13. B  14. B 15. D 16. D

Gabarito 04  D

Da leitura direta do gráfi co, o preço de 100 cópias é R$ 20,00. 

Como o trecho do gráfi co de 0 a 100 cópias é linear, o preço 

de 50 cópias é R$ 10,00, pois é a metade de R$ 20,00. Nesse 

mesmo trecho, 25 cópias custam R$ 5,00. Logo, D é a alter-

nativa correta.

05  B

De acordo com o texto, em 2011, o consumo aumentou 23% 

em relação ao biênio anterior, e esse consumo per capita era 

de 11,7 kg. Estimando em 23% o crescimento a cada biênio, 

em 2013, o consumo será de 11,7 kg • 1,23 = 14,391 kg; em 

2015, 14,391 kg • 1,23 = 17,70 kg; e em 2017, 17,70 • 1,23 = 

21,77. Como o consumo médio per capita é de 18 kg, o ano 

em que será constatado que o consumo de peixe está acima 

da média mundial será o de 2017.

06  D

Cada bandeira pode ser dividida em áreas de valor S, confor-

me mostrado a seguir, de acordo com as medidas indicadas.

Desse modo, cada parte de área S corresponde a um gasto de 

R$ 0,15 : 3 = R$ 0,05. Logo, a bandeirinha de modelo A custa 

R$ 0,25.

07  E

Imprimir 30 páginas por minuto com textos em tinta preta cor-

responde a imprimir 15 páginas no mesmo tempo com textos 

em tinta colorida. Portanto, para imprimir 30 páginas em tin-

ta colorida, serão necessários 2 minutos, ou seja, o dobro de 

tempo que a impressora leva para imprimir a mesma quantida-

de de páginas em tinta preta.

08  E

Observe que as bocas das duas garrafas possuem o mesmo 

diâmetro. Desse modo, não há nenhuma relação de proporcio-

nalidade entre os recipientes, embora a razão entre suas altu-

ras seja igual à razão entre os diâmetros das bases, ou seja, .
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09  D

Inicialmente, sejam x a quantia que Lucas receberá e y a quan-

tia que Pedro receberá. Desse modo, 

e . 

Assim,

O valor que Lucas receberá será de   

reais, e Pedro receberá  reais. 

10  E

Independentemente do número real escolhido por qualquer 
pessoa, sempre seu quadrado será um real positivo ou nulo. 
Portanto, a expressão fi nal a ser calculada sempre será x2 – 1, 
que só será negativa se o x for zero e só será nula se o x for ± 
1. Como nenhum deles escolheu esses valores, então o resul-
tado de todos é positivo.

11  B

A quantidade de bactérias após 30 s é obtida para  minu-

to, ou seja, 

12  A

Ele vai pagar por bandeira 1. Desse modo, o valor total pago 
por Samuel foi 3,50 + 10 ∙ 0,90 + 43 + 12 ∙ 0,90 = 66,30.

13  B

Observe a montagem e a resolução da regra de três a seguir.

Portanto, eles poderão se alimentar por 18 dias.

14  B

Área do primeiro pasto = π • 72 = 49π m2 

Área do segundo pasto = π • 142 = 196π m2

Sendo t o tempo procurado, por regra de três, tem-se:

 ↔ t = 20 h.

15  D

A razão entre as áreas de duas fi guras planas geometricamente 
semelhantes é igual ao quadrado da razão entre seus períme-
tros. O terreno a ser adquirido tem o dobro do perímetro do ter-
reno original; assim, a máquina gastará o quádruplo do tempo 
com o novo terreno. Além disso, deve-se adicionar os três dias 
relativos ao terreno original. Dessa forma, o tempo total será: 

(22 • 3) + 3 = (4 • 3) + 3 = 12 + 3 = 15 dias.

16  D

Nessa situação, a proporção deve ser feita com o quadrado da 
razão entre as alturas, visto que se deseja pintar uma superfí-
cie. Dessa forma:


