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FASCÍCULO 3

Matemática e suas Tecnologias

Olá, estudante!

	 Este	é	o	primeiro	 fascículo	do	Projeto	ENEM	a	abordar	a	área	de	Matemática.	Com	 isso,	 identificaremos	os	
conteúdos que mais costumam cair e perceber que, em sua maioria, são assuntos vistos inicialmente no Ensino Funda-
mental e que se relacionam em muito com situações do cotidiano.

 As grandes áreas da Matemática são as que têm mais destaque e podem ser elencadas como as mais recorren-
tes. Geometria aparece em quase um quarto de todas as questões do Exame de 2009 até hoje, com 23,9%; tal número 
engloba	todas	as	especificações	da	Geometria,	como	plana,	espacial	e	analítica.	Em	seguida,	a	Aritmética	tem	mais	
recorrência, aparecendo em 13,3% das questões. 

 No próximo fascículo, daremos início à área de Ciências da Natureza. 

Bons estudos! 
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Questão 1

A embalagem de um determinado chocolate possui a forma 
da pirâmide mostrada a seguir. Ela é formada, na base, por um 
quadrilátero de lados iguais e ângulos internos retos e, em suas 
laterais, por dois triângulos retângulos, um equilátero e um isós-
celes não equilátero.

A	planificação	correta	dessa	embalagem	é

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Questão 2

Um município é dividido em três bairros: Laranjeiras, Limoei-
ro e Pinheiros. A Secretaria de Educação desse município re-
cebeu alguns livros para distribuir entre suas escolas, sendo 
a quantidade de livros maior do que 1 500 e menor que 1 900. 
Os bairros possuem, respectivamente, 11, 7 e 5 escolas. Se a 
quantidade de livros for dividida igualmente entre as escolas do 
bairro Laranjeiras, sobrarão 6 livros; entre as escolas do bairro 
Limoeiro, sobrarão 2 livros; e, entre as escolas do bairro Pinhei-
ros, não sobrarão livros. 

Desse modo, se a divisão dos livros for feita igualmente entre 
todas as escolas dos três bairros, sobrarão quantos livros?

a) 4
b) 8 
c) 12
d) 15 
e) 17

Questão 3

Uma empresa de turismo realizou uma pesquisa sobre os 
destinos mais procurados da Europa. Feita com 500 potenciais 
clientes, a pesquisa apontou que 380 gostariam de conhecer a 
França, 330 gostariam de conhecer a Alemanha e 400 gosta-
riam de conhecer a Itália. Após análise da pesquisa, a empresa 
preparou um pacote que contempla os três destinos citados em 
uma	única	viagem,	a	fim	de	oferecê-lo	aos	clientes	que	manifes-
taram vontade de conhecer os três países. 

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que esse 
pacote pode atender ao interesse de, no mínimo

a) 100 pessoas. 
b) 110 pessoas.
c) 170 pessoas. 
d) 370 pessoas.
e) 390 pessoas.

Questão 4

Em uma aula sobre poliedros, foram apresentadas as plani-
ficações	de	quatro	dos	cinco	poliedros	regulares	que	existem,	
conforme	a	figura	a	seguir

Debatendo sobre o poliedro que estava faltando, cinco colegas 
disseram: 

Ana: Está faltando o octaedro regular. 
Bruno: Creio que falta o dodecaedro regular. 
Célio: Na verdade, falta o tetraedro regular. 
Diogo: Está faltando o icosaedro regular. 
Estela: Falta o hexaedro regular. 

A resposta correta foi dada por

a) Ana. 
b) Bruno. 
c) Célio. 
d) Diogo. 
e) Estela. 

Questão 5

Três amigos, entre eles, Pitágoras, andam de um ponto B em 
direção a um ponto A, conforme mostrado a seguir. Os outros 
dois resolveram seguir o caminho de B para C e, em seguida, 
de C para A. Porém, Pitágoras tomou um percurso diferente, 
seguindo de B direto para A, pois entendeu ser este o menor 
caminho entre os pontos B e A
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A	justificativa	de	Pitágoras	ter	seguido	esse	outro	caminho	está	
no fato de que a:

a) mediana relativa a um lado de um triângulo divide esse lado 
ao meio. 

b) bissetriz relativa a um ângulo de um triângulo divide esse 
ângulo ao meio. 

c) medida de qualquer lado de um triângulo é igual à soma 
das medidas dos outros dois. 

d) medida de qualquer lado de um triângulo é menor que a 
soma das medidas dos outros dois. 

e) altura relativa a um lado de um triângulo é a menor distân-
cia entre esse lado e o vértice oposto.

 Questão 6

A economia brasileira é responsável por 3,15% do PIB no-
minal global, liderado por Estados Unidos (23,32%) e China 
(13,9%). Isso pode ser visualizado em um diagrama publicado 
pelo HowMuch.net, um site de informações de custos 

CALEIRO, João Pedro. Veja toda a economia global em um diagrama. Exame. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 9 set. 2016. (adaptado)

Utilize	3,14	como	aproximação	para	π

Considerando que o diagrama anterior representa um círculo de 
raio 10 cm, a área desse diagrama que corresponde à participa-
ção brasileira no PIB mundial é de

a) 9,891 mm². 
b) 314 mm². 
c) 989,1 mm². 
d) 98 910 mm². 
e) 31 400 mm².

Questão 7

Uma pessoa produz docinhos para festas e os armazena em 
caixas de papelão. Ela possui dois tipos de caixas, I e II, com 
formatos e dimensões diferentes, conforme representados a se-
guir. A caixa do tipo I possui tampa quadrada de lado 35 cm. Já 
a caixa do tipo II possui tampa de formato hexagonal, sendo que 
os lados medem 40 e 24 cm paralelos.

Essa pessoa confeccionou dois modelos de adesivos, um para 
a tampa de cada tipo de caixa, de modo que eles as cobrissem 
completamente, sem sobras. Nessas condições, o módulo da 
diferença entre as áreas dos dois modelos de adesivos é

a) 225 cm². 
b) 255 cm². 
c) 319 cm². 
d) 681 cm². 
e) 745 cm².

Questão 8

Uma prova de atletismo muito disputada nos Jogos Olímpicos 
é a dos 3 000 m com obstáculos. Nela, os competidores saltam 
obstáculos	fixos	de	91,4	cm	(no	caso	dos	homens)	e	76,2	cm	
(para as mulheres) de altura. Além disso, precisam ultrapassar 
um fosso de água com 3,6 m × 3,6 m de superfície e fundo 
plano inclinado, com profundidade máxima de 76 cm, que vai 
diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista, conforme 
a	figura	a	seguir.

Qual o volume, em dm3, do fosso descrito no texto?

a) 11845,44 
b) 9875,52 
c) 9849,60 
d) 4924,80 
e) 1296,00

Questão 9

O sítio da casa de André é um terreno de perímetro 200 m e 
possui, no seu interior, uma área destinada à criação de gali-
nhas,	representada	na	figura	a	seguir.
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André deseja cercar a parte destinada à criação, ao longo de 
toda a sua extensão, com uma tela de 1,5 m de altura, incluindo 
o portão de entrada, de largura 1,5 m, que também será reves-
tido com essa tela. 

Qual o comprimento total da tela utilizada para fazer essa cer-
ca? 

a) 27 m 
b) 54 m 
c) 81 m 
d) 130 m 
e) 180 m

Questão 10

Atualmente, dispositivos de armazenamento digital com ca-
pacidades cada vez maiores estão sendo criados. Há alguns 
anos, os disquetes armazenavam no máximo 5,76 MB, enquan-
to hoje os HDs externos possuem capacidade de 1 TB. Porém, 
existem necessidades ainda maiores, como armazenar todo o 
sistema linguístico de todas as línguas naturais. Para esse volu-
me de dados, existem medidas como o zettabyte. 

Para entender melhor a relação entre as medidas de dados, 
observe a tabela a seguir

Sabe-se que um HD externo de 1 TB é capaz de armazenar 
320 mil fotos. Para armazenar essa mesma quantidade de fotos 
em disquetes de 4 MB, qual seria a quantidade necessária de 
disquetes

a)	 2⁵
b)	 2⁸	
c)	 2¹⁰	
d)	 2¹⁸	
e)	 2²⁰	

Questão 11 

Um artista plástico criou uma tela, de formato retangular, que 
se divide em cinco partes, como representado a seguir, de modo 
que AC = AG = GB = 2 . BF = 2 . FD e CD = EG. Cada parte é 
feita de um material que custa R$ 2,00 cada cm2, e o valor total 
gasto foi R$ 200,00.

Dessa forma, o valor gasto em

a) ACE foi R$ 40,00. 
b) CGD foi R$ 100,00. 
c) GBD foi R$ 100,00. 
d) CGD foi diferente do total gasto no restante do quadro. 
e) cada parte foi diferente do valor de cada uma das demais 

Questão 12

A velocidade média da internet em escolas da rede pública 
em áreas urbanas do país se limita a 3% do que seria conside-
rado adequado. Ela é de 2,3 megabits por segundo (Mb/s) .

FOREQUE, Flávia. Velocidade da internet em escolas públicas é apenas 3% da adequada. 

Folha de S.Paulo, Brasília, 2 jan. 2016. 

Disponível em: <http://folha.uol.com.br>. Acesso em: 10 out. 2016. (adaptado)

De acordo com o texto, a velocidade adequada da internet em 
escolas públicas urbanas deveria ser cerca de

a) 7,7 Mb/s. 
b) 13 Mb/s. 
c) 77 Mb/s. 
d) 130 Mb/s.
e) 770 Mb/s

Questão 13

Aos 27 anos, o armador Wardell Stephen Curry II começa a fa-
zer história, debruçado nas estatísticas. Na temporada de 2014-
2015, ele foi escolhido o melhor do ano na NBA. 

O biênio 2015-2016 segue na mesma toada, e a montanha de 
marcas o faz grande. Curry, no atual torneio, converte uma mé-
dia de 30 pontos por partida. Até a última terça, 26, Curry havia 
disputado 459 partidas na NBA. Em arremessos de 3 pontos, o 
armador registrava 1 401 cestas em 3 165 tentativas.

SALVADOR, Alexandre. O teorema de Curry. Veja, 4 fev. 2016. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 11 out. 2016. (adaptado)

.

O texto trata do desempenho do brilhante jogador de basquete 
Stephen Curry. Em cestas de três pontos, seu aproveitamento 
é da ordem de

a) 14%. 
b) 15%. 
c) 33%. 
d) 44%. 
e) 47%.

Questão 14 

Uma pesquisa realizada pelo governo de certo país analisou 
o crescimento da população das quatro regiões da nação ao 
longo do último triênio, obtendo as seguintes informações:

Região Sul: crescimento de 11,0%; 
Região Leste: crescimento de 10,5%; 
Região Oeste: crescimento de 15,0%; 
Região Norte: crescimento de 13,5%. .
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O crescimento populacional total desse país foi de, no mínimo

a) 10,5%. 
b) 12,5%. 
c) 15,0%. 
d) 25,5%. 
e) 50,0%.

Questão 15

O artista holandês M. C. Escher (1898-1972) tem uma obra 
única. Suas representações de construções impossíveis e me-
tamorfoses – padrões que se transformam, gradualmente, em 
formas completamente diferentes – tornaram-se clássicos, e re-
produções delas estão espalhadas pelo mundo.

ESCHER, M. C. Estudo para Verbum. 1942

Na obra apresentada, a conservação de direção e sentido e a 
pavimentação com paralelogramos são características relevan-
tes na construção do conceito de

a) deformação. 
b) homotetia. 
c) rotação. 
d) simetria. 
e) translação. 

Questão 16

A esperança de vida ao nascer das mulheres foi mais do que 
7 anos maior do que a dos homens. Enquanto a esperança de 
vida masculina era de 69,73 anos em 2010, a das mulheres foi 
de 77,32 anos

AMORIM, Daniela; WERNECK, Felipe. Expectativa de vida 
do brasileiro aumenta para 73,5 anos. O Estado de S. Paulo, 1o dez. 2011. 

Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 8 mar. 2017

De acordo com a notícia, a expectativa de vida das mulheres, em 
2010, era maior do que a dos homens em, aproximadamente,

a) 7 anos, 3 meses e 25 dias.
b) 7 anos, 5 meses e 9 dias. 
c) 7 anos, 7 meses e 2 dias.
d) 7 anos, 7 meses e 8 dias. 
e) 7 anos, 8 meses e 23 dias

Questão 17

De acordo com o conceito apresentado na charge, são primos 
gêmeos os números

a) 109 e 111. 
b) 27 e 129. 
c) 149 e 151. 
d) 257 e 259. 
e) 279 e 281

Questão 18

Uma caixa de doce de banana com 90 gramas tem sua massa 
dividida entre seis tabletes idênticos. No verso da caixa, encon-
tram-se as informações nutricionais referentes a uma porção de 
40 gramas. 

As informações nutricionais descritas no verso da caixa corres-
pondem a que quantidade de tabletes de doce de banana?

a)  
4
9

b)  
4
5

c) 11
2

d) 12
4

e) 22
3
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1. A   10. D

2. E   11. B

3. B   12. C

4. B   13. D

5. D  14. A

6. C   15. E

7. B   16. C

8. D  17. C

9. B   18.  E

Resoluções

 01  A

O quadrado está destacado com listras, os triângulos retân-
gulos estão em branco, o triângulo equilátero está em cinza 
escuro, e o triângulo isósceles não equilátero está em cinza 
claro.

02  E

De acordo com o texto, somando 5 à quantidade total de li-
vros (n), obtém-se um número simultaneamente múltiplo de 
5, 7 e 11 (pois os restos das respectivas divisões serão todos 
iguais a zero), ou seja, n + 5 é múltiplo de 385 (5 · 7 · 11). 

Como 1 540 é o único múltiplo de 385 no intervalo de 1 500 a 
1 900, conclui-se que n = 1 535. Assim, dividindo igualmente 
os 1 535 livros entre as 23 escolas dos três bairros, sobrarão 
17 livros

03  B

Sejam F, A e I os conjuntos formados pelas pessoas que gos-
tariam de conhecer, respectivamente, a França, a Alemanha 
e a Itália. O número de pessoas interessadas em conhecer os 
três destinos é igual ao complementar do número de pessoas 
que não manifestaram interesse por pelo menos um destino: 

n(F	∩	A	∩	I)	=	500	−	n(Fc	∪ Ac ∪ Ic)

Assim,	n(F	∩	A	∩	I)	é	mínimo	quando	n(Fc	∪ Ac ∪ Ic) for má-
ximo. O máximo valor de n(Fc ∪ Ac ∪ Ic) é n(Fc) + n(Ac) + 
n(Ic) = 500 – 380 + 500 – 330 + 500 – 400 = 390. Segue que 
n(F	∩	A	∩	I)	é	pelo	menos	500	–	390	=	110.

04  B

Os	poliedros	 das	 figuras	 1,	 2,	 3	 e	 4	 são,	 respectivamente,	
hexaedro regular, tetraedro regular, octaedro regular e ico-
saedro regular. O poliedro que está faltando é, portanto, o 
dodecaedro regular.

05  D

Da desigualdade triangular, sabe-se que qualquer lado de um 
triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois e maior 
que o módulo da diferença.

06  C

Primeiro, converte-se o raio de cm para mm: 

10 cm = 100 mm. 

Em seguida, calcula-se a área do círculo: 

A	=	π	·	r2	=	3,14	·	1002	=	31	400	mm2.	

Portanto, a área do diagrama que representa a participação 
brasileira na economia mundial é: 

3,15% · 31 400 = 989,1 mm2

07  B

A tampa do tipo I corresponde a um quadrado cuja área é: 

35 · 35 = 1 225 cm² 

O hexágono correspondente à tampa do tipo II pode ser di-
vidido em um retângulo de dimensões 40 cm × 25 cm e um 
trapézio isósceles com bases medindo 40 cm e 24 cm e altura 
de 15 cm. Desse modo, a área da tampa do tipo II é

Logo, o módulo da diferença entre as áreas é 255 cm2

08  D

O fosso tem o formato de um dos dois sólidos obtidos ao sec-
cionar-se um paralelepípedo reto de dimensões 3,6 m × 3,6 
m × 76 cm pelo plano de uma de suas diagonais. Esses dois 
sólidos são idênticos e, portanto, cada um deles tem metade 
do volume do paralelepípedo. Assim, o volume do fosso é 
dado por.

Gabarito
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09  B

Para calcular o comprimento total da tela utilizada, calcula-se 

o perímetro, que é: (15 + 5 + 7) · 2 = 54 m.

10  D

1 TB corresponde a 10242 MB, ou seja, 1 TB = 220 MB, en-

quanto 4 MB = 22 MB. Dividindo 220 por 22, tem-se que o 

número de disquetes necessários seria 218.

11  B

Como G é o ponto médio de AB, a área de CGD é metade da 

área do retângulo, e, portanto, o valor gasto em CGD é R$ 

100,00.

12  C

Organizando a regra de três, tem-se:

13  D

O aproveitamento do jogador é de 1 401 cestas em 3 165 

tentativas, ou seja, 
1401 44%
3165

=

14  A

Como a menor porcentagem de crescimento entre as re-

giões foi de 10,5%, então, todas elas cresceram, no mínimo, 

esse valor percentual. Portanto, o crescimento mínimo da 

população total do país foi de 10,5%.

15  E

O movimento representado é o de translação. Pode-se obser-

var a divisão regular do plano, deslocando-se os pontos em 

uma mesma direção e no mesmo sentido, além da pavimen-

tação com paralelogramos.

16  C

A diferença entre as expectativas de vida é 77,32 – 69,73 = = 

7,59 anos, o que equivale a 7 anos e 0,59 ano. Por outro lado, 

0,59 ano equivale a 0,59 · 12 = 7,08 meses, o que equivale a 

7 meses e 0,08 · 30 @ 2 dias.

17  C

149 e 151 são números primos com uma diferença de duas 

unidades, o que os caracteriza como primos gêmeos.

18  E

Como a caixa possui 6 tabletes idênticos, cada um deles pesa 

90
6   

= 15 g. Logo, a porção de 40 g corresponde
 

40 8 22
15 3 3

= =

tabletes.


