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FASCÍCULO 3

Matemática e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Este é o primeiro fascículo do Projeto ENEM a trabalhar com a área de Matemática e suas Tecnologias. Segundo a pes-
quisa Raio X ENEM, aparecem como assuntos mais abordados nas provas de 2009 a 2017 Geometria (25,4%) e Aritmética 
(13%). Dada a abrangência dessas áreas, é fácil perceber porque elas estão como as recorrentes. Nos fascículos seguin-
tes, vamos estudar outros conteúdos.

Bons estudos!
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Questão 1 

O desenho de um terreno que possui a forma de um quadrilá-
tero foi feito em um papel quadriculado 1 × 1 e fi cou delimitado 
pelos pontos A(0, 0), B(3, 0), C(4, 3), D(1, 3). Nele, será cons-
truído um sistema de saneamento subterrâneo, de tal modo que 
todos os vértices desse terreno fi carão interligados entre si. 

Tomando como unidade das coordenadas dadas o quilôme-
tro, a maior distância que interligará dois vértices medirá:

a) 4 km.
b) 5 km.
c) 6 km.
d) 7 km.
e) 8 km.

Questão 2 

Em um supermercado, o encarregado pelo setor de enlatados 
empilhou várias latas de ervilha, como mostra a fi gura.

 

O número de latas que fi caram empilhadas nas fi leiras 35 e 36 
excede o número de latas empilhadas nas fi leiras 19 e 20 em:

a) 71 latas.
b) 39 latas.
c) 32 latas.
d) 16 latas.
e) 12 latas

Questão 3 

Lucas percebeu que, ao escrever os números de 1 a 9, são 
utilizados 9 algarismos, e ao escrever os números de 10 a 99, 
utilizam-se 180 algarismos. Continuou o raciocínio e percebeu 
que quando são escritos os números de 100 a 999, utilizam-
-se 2 700 algarismos, e ao escrever os números de 1 000 a 9 
999, a quantidade de algarismo utilizada passa para 36 000. De 
acordo com o exposto, a quantidade de algarismos utilizados na 
escrita dos números de 1 000 000 a 9 999 999 é

a) 450 000.
b) 5 400 000.
c) 63 000 000.
d) 720 000 000.
e) 8 100 000 000.

Questão 4

Um curso de idiomas oferta as línguas alemão, inglês, fran-

cês e russo e possui 150 alunos. Sabe-se que ninguém estuda 

simultaneamente francês e russo. Sabe-se ainda que, dentre 

todos os alunos:

• ƒƒ 22 estudam apenas alemão;

• ƒƒ 20 estudam apenas inglês;

• ƒƒ 20 estudam apenas francês;

• ƒƒ 20 estudam apenas alemão e russo;

• ƒƒ 6 estudam apenas francês e inglês; 

• ƒƒ 4 estudam apenas alemão e francês;

• ƒƒ 24 estudam russo e inglês;

• ƒƒ 28 estudam apenas russo;

• ƒƒ 1 estuda apenas alemão e inglês.

Em relação à distribuição dos alunos desse curso,

a) 5 estudam simultaneamente alemão, francês e inglês.

b) 24 estudam simultaneamente alemão, russo e inglês.

c) 44 estudam russo e inglês.

d) ninguém estuda alemão, inglês e russo simultaneamente.

e) 91 estudam somente uma língua.

Questão 5 

Devido ao surto de uma doença, os alunos de determinada 

turma passaram a faltar com muita frequência. O gráfi co a se-

guir apresenta as faltas diárias ao longo de certo período.

 

Qual foi o número de faltas no período considerado?

a) 50

b) 51

c) 52

d) 53

e) 54
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Questão 6

Em 2010, Davi comprou uma casa por R$ 100 000,00. Dois 
anos depois precisou vendê-la para Carlos, pois decidiu com-
prar outra casa maior. Nessa ocasião, conseguiu uma valori-
zação de 40% sobre o valor da compra. Com o passar de mais 
dois anos, o mercado imobiliário entrou em crise, e, por causa 
disso, Carlos vendeu a casa que comprou de Davi, mas com um 
prejuízo de 40% sobre o valor de compra.

Baseando-se nesses fatos, em relação ao preço inicial do 
imóvel:

a) houve uma desvalorização de 16%.
b) houve um aumento de R$ 24 000,00.
c) houve um ganho de R$ 40 000,00.
d) houve um aumento de R$ 96 000,00.
e) não houve desvalorização nem valorização.

Questão 7 

Os poliedros possuem uma característica muito interessante: 
podem ser planifi cados. Observe, a seguir, uma possível planifi ca-
ção para o hexaedro regular, comumente conhecido como cubo.

 

    Em uma aula de Geometria Espacial, o professor Davi mos-
trou a seus alunos as seguintes planifi cações.

 

O professor perguntou a seus alunos: “Quantas das possi-
bilidades mostradas são planifi cações possíveis de um cubo?”

Qual a resposta para a pergunta?

a) 5
b) 7
c) 8
d) 9
e) 11

Questão 8 

Quando é feita uma rotação de 360º de um retângulo em tor-
no de um de seus lados, obtém-se um sólido denominado cilin-
dro reto, conforme mostra a fi gura.

 

Já a rotação de 360º de um triângulo retângulo em torno de 
um de seus catetos gera um sólido cujo nome é cone reto, con-
forme a fi gura.

 

Para obter uma esfera, basta rotacionar o círculo da fi gura em 
torno do eixo e.

 

Qual o ângulo de rotação mínimo para se obter essa esfera?

a) 720º
b) 540º
c) 360º
d) 180º
e) 90º

Questão 9

Antigamente, os pneus de carros possuíam uma câmara de 
ar interna, como a da fi gura seguinte.

 

Reprodução
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Esse sólido geométrico é denominado toroide e pode ser ob-
tido pela rotação completa de uma fi gura plana em torno de um 
eixo de rotação, como mostrado a seguir.

Eixo de rotação

Qual fi gura plana pode ser rotacionada em torno desse eixo para 
gerar o toroide?

a) Triângulo.
b) Semicírculo.
c) Quadrado.
d) Icoságono.
e) Círculo.

Questão 10

Uma escultura será obtida a partir de um cubo de madeira AB-
CDEFGH, como o mostrado a seguir.

 

O escultor cortará esse cubo por meio de um plano que pas-
sará pelos pontos M, N, P, Q, R e S médios das arestas AE, EH, 
HG, GC, CB e BA, respectivamente.

Ao fazer o corte, estará dividindo o cubo em dois outros sólidos 
tais que:

a) um terá metade do volume do outro, ambos terão uma face 
hexagonal, três faces triangulares e três faces pentagonais.

b) um terá a terça parte do volume do outro, ambos terão uma 
face hexagonal, seis faces triangulares e três faces pentago-
nais.

c) ambos terão mesmo volume, além de uma face pentagonal, 
seis faces triangulares e três faces hexagonais.

d) ambos terão mesmo volume, além de uma face pentagonal, 
seis faces triangulares e seis faces pentagonais.

e) ambos terão mesmo volume, além de uma face hexagonal, 
três faces triangulares e três faces pentagonais.

Questão 11

Observe o ponto P na imagem a seguir. Ele é o ponto da roda 

da bicicleta que faz contato com o piso plano.

 

Reprodução

Qual desenho representa parte da trajetória percorrida pelo pon-

to P quando a ciclista se movimenta sobre o piso plano?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

P
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Questão 12

Observe os poliedros mostrados a seguir.

 

Em relação aos tipos de poliedros, faces, arestas e vértices, a 

diferença entre eles é que:

a) o poliedro A é côncavo, possui 8 faces, 18 arestas e 12 vér-

tices, enquanto o poliedro B é convexo, possui 6 faces, 12 

arestas e 8 vértices.

b) o poliedro A é convexo, possui 6 faces, 12 arestas e 8 vér-

tices, enquanto o poliedro B é côncavo, possui 8 faces, 18 

arestas e 12 vértices.

c) o poliedro A é côncavo, possui 6 faces, 18 arestas e 12 vér-

tices, enquanto o poliedro B é convexo, possui 8 faces, 12 

arestas e 8 vértices.

d) o poliedro A é convexo, possui 6 faces, 18 arestas e 8 vér-

tices, enquanto o poliedro B é côncavo, possui 8 faces, 12 

arestas e 12 vértices.

e) o poliedro A é côncavo, possui 6 faces, 18 arestas e 8 vérti-

ces, enquanto o poliedro faces, 12 arestas e 12 vértices.

Questão 13 

O mapa a seguir mostra uma parte de um bairro de Fortaleza 

no qual estão destacados três cruzamentos de ruas pelos pontos 

A, B e C.

Reprodução

Admitindo que os quarteirões sejam quadrados, o quarteirão que 
possui um ponto que equidista de A, B e C é limitado pelas vias:

a) Joaquim Nabuco, Dom Luiz, Osvaldo Cruz e Marcos Macedo.
b) Joaquim Nabuco, Marcos Macedo, Osvaldo Cruz e Maria 

Tomásia.
c) Osvaldo Cruz, Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Dom Luiz.
d) Osvaldo Cruz, Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Maria 

Tomásia.
e) Visconde de Mauá, Maria Tomásia, Desembargador Moreira 

e Marcos Macedo.

Questão 14

Um álbum de fotografi as possui páginas quadradas e foi 
aberto de forma que as duas partes formaram um ângulo reto, 
como mostrado:

Ligando os pontos A, B e C, pode-se concluir que o polígono 
obtido é um:

a) losango.
b) paralelogramo.
c) triângulo obtusângulo.
d) triângulo escaleno.
e) triângulo isósceles.

Questão 15 

Uma isometria é uma transformação geométrica em que são 
conservadas as medidas de comprimento dos segmentos de reta 
e as medidas de amplitude dos ângulos. A palavra isometria é 
de origem grega (Isos = igual; metria = medida). Existem quatro 
tipos de isometrias: refl exões, translações, rotações e refl exão 
deslizante. Observe as fi guras.

 

Dentre as fi guras mostradas, verifi ca-se que:

a) se tratam de exemplos de rotações e translações.
b) se tratam de refl exões deslizantes e translações.
c) há simetria em apenas duas das fi guras.
d) se tratam de exemplos de rotações.
e) há simetria nas três fi guras.
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Questão 16 

Ao escolher o tamanho da tela de uma televisão, ou realizar 
a compra de uma torneira ou de tubulações, temos em comum 
a dimensão utilizada: a polegada. Esse modelo de medida teve 
origem no século XVI, quando o rei Eduardo I defi niu que a pole-
gada seria a medida entre a base da unha até a ponta do dedo 
de seu polegar. A polegada, representada pelo símbolo “ (dupla 
plica), pode ser fracionária ou decimal. É uma unidade de medida 
que corresponde a 25,4 mm.

LIMA, Diana Maia de; NATAL NETO, Orlando; JUCHA, Wanda.
Matemática para processos industriais. Porto Alegre: Bookman, 2014.

A fi gura mostra uma comparação entre as escalas milímetro e 
polegada.

Nessa fi gura, a letra que corresponde ao resultado da expressão Nessa fi gura, a letra que corresponde ao resultado da expressão 

 é: 

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

 01  B
A fi gura a seguir mostra o terreno localizado no sistema de 
coordenadas cartesianas ortogonais:

Os dois vértices mais distanciados são o A e o C. A distância 
entre esses dois vértices é (dAC)2 = 42 + 32 → dAC = 5 km.

02  C
A quantidade de latas das fi leiras 35 e 36 é 35 + 36 = 71, e a 
quantidade de latas das fi leiras 19 e 20 é 19 + 20 = 39. Portan-
to, o excesso é 71 – 39 = 32 latas.

03  C
Observe tabela que mostra o padrão de numeração.

1. B  2. C 3. C 4. A 5. C 6. A

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

13. D 14. E 15. E 16. C

Gabarito 04  A
Observe a distribuição no diagrama de Venn das informações 
dadas no texto-base, sendo x o número de pessoas que estu-
dam simultaneamente francês, inglês e alemão.

 
Como o total de pessoas é 150, o valor de x pode ser encon-
trado por meio da equação:
20 + 4 + x + 6 + 22 + 1 + 20 + 20 + 24 + 28 = 150 → x = 5
Assim, o número de alunos que estudam simultaneamente as 
línguas alemão, francês e inglês é 5.

05  C
Observe a tabela de frequência a seguir.

06  A
Alternativa A
(V) O preço da venda de Davi teve valorização de 40%. Por-

tanto, a casa foi vendida por 

(V) O preço da venda de Davi teve valorização de 40%. Por-

O preço da venda de Carlos teve prejuízo de 40%. Portanto, a 

casa foi vendida  por  

O preço da venda de Carlos teve prejuízo de 40%. Portanto, a 

. Desse modo, houve 
uma desvalorização de 16% nessa última venda em relação à 
compra inicial de Davi.
Alternativa B
(F) O aluno calcula a valorização corretamente, chegando a 
140 000 na primeira venda e depois deduz 40% do aumento, 
obtendo 16 000 e conclui que o preço fi nal da casa foi de 140 
000 – 16 000 = 124 000 reais.
Alternativa C
(F) O aluno calcula a valorização corretamente, chegando a 
140 000 na primeira venda, e não considera desvalorização.
Alternativa D
(F) O aluno calcula 140% de 140% de 100 000, obtendo 196 
000 reais e considera esse o valor fi nal da casa.
Alternativa E
(F) O aluno considera que a valorização de 40% anula a des-
valorização de 40% e, portanto, não houve desvalorização 
nem valorização.
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07  E
Todas as onze possibilidades são possíveis planifi cações de 
um cubo.

08  D
Quando é feita a rotação do círculo em torno de e, segundo 
ângulos de 720º, 540º e 360º, também são obtidas esferas. 
Porém, o intuito é obter a esfera fazendo uma rotação mínima, 
e isso ocorre quando a rotação for de 180º. Ao rotacionar ape-
nas 90º não é obtida uma esfera.

09  E
A fi gura plana que pode ser rotacionada em torno do eixo para 
gerar o toroide é o círculo. Veja a ilustração.

10  E
O plano que cortará a fi gura está mostrado a seguir.

Ao separar as duas partes, obtém-se as seguintes fi guras:

 
Pela simetria do corte, as duas fi guras terão o mesmo volume, 
além de uma face hexagonal, três faces triangulares e três fa-
ces pentagonais.

11  B
É necessário inicialmente, analisar a posição do ponto P a 
cada intervalo de uma unidade de tempo. Para isso, observe 
a seguinte fi gura:

O conjunto de todos os pontos P destacados corresponde à 
trajetória percorrida por esse ponto quando a ciclista se deslo-

ca ao longo de um piso plano. Essa curva, denominada cicloi-
de, é mostrada a seguir.

12  A
Poliedro A: côncavo, possui 8 faces, 18 arestas e 12 vértices.
Poliedro B: convexo, possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices.

13  D
Admitindo que os quarteirões sejam quadrados, o triângu-
lo ABC é retângulo de hipotenusa AC. Desse modo, o ponto 
que equidista de A, B e C é médio da hipotenusa e, portanto, 
está localizado no quarteirão limitado pelas ruas Osvaldo Cruz, 
Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Maria Tomásia, confor-
me mostra a fi gura a seguir.

14  E
Ligando os pontos A, B e C, obtém-se o triângulo destacado 
na fi gura.

Cada folha do álbum corresponde a um quadrado de lado x 
cuja diagonal mede X√2. Assim, os lados AB = BC = CA = X√2 
e o triângulo ABC é equilátero, portanto isósceles.
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15  E
Alternativa A
(F) O aluno considera que na fi gura 2 há rotação e na fi gu-
ra 3 há translação.
Alternativa B
(F) O aluno considera que as fi guras não apresentam si-
metria.
Alternativa C
(F) O aluno considera que apenas as fi guras 2 e 3 são 
exemplos de simetria.
Alternativa D
(F) O aluno considera que são exemplos de rotação por 
causa da fi gura 2, que remete a um círculo.
Alternativa E
(V) As três fi guras apresentam alguma simetria.

16  C

Calculando o valor da expressão , 
obtém-se:

 

Observando a fi gura, a medida 21,225 mm está mais bem 
representada pela letra C.


