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FASCÍCULO 11

Matemática e suas Tecnologias

Olá, estudante!

	 Neste	fascículo	do	Projeto	ENEM,	vamos	estudar,	mais	uma	vez,	a	área	de	Matemática.	O	uso	de	gráficos	é	
bastante recorrente nas provas do exame, por isso ele está entre os assuntos mais abordados ao longo dos anos, com 
8,6%	de	questões	que	têm	como	objetivo	a	interpretação	de	gráficos	e	tabelas.	Em	seguida,	questões	sobre	estatística	
também	têm	forte	presença	(7,8%),	e	aqui,	nesse	material,	você	encontrará	alguns	exemplos	de	questões	do	tipo.

 No próximo fascículo, voltaremos a estudar a área de Ciências da Natureza.

Bons estudos! 
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Questão 1

O	infográfico	a	seguir	apresenta	o	quanto	de	água	é	necessá-
rio para produzir alimentos comuns do nosso dia a dia

QUANTO	de	água	é	preciso	para	produzir	alimentos	do	nosso	cotidiano?	21	maio	2013.	
Ecografismo.	Disponível	em:	<http://ecografismo.wordpress.com>.	(adaptado)

Por	mês,	uma	família	consome,	em	média,	10	kg	de	frango,	20	
kg	de	carne	bovina,	15	kg	de	banana,	2	kg	de	manteiga,	50	kg	
de	leite	em	pó	e	5	kg	de	queijo.	Com	base	nas	informações	do	
infográfico,	quantos	litros	de	água	são	necessários	para	produ-
zir	os	alimentos	consumidos	por	essa	família?

a)	 207	291,5	
b)	 350	510	
c)	 484	510	
d)	 522	670
e)	 690	047,5

Questão 2

PIB regional – 2010 Participação em % por estado, 
no ano PIB na região: 622 bilhões de reais

Disponível	em:	<http://msalx.almanaque.abril.com.br>.	(adaptado)	

O	gráfico	anterior	mostra	a	participação	percentual	de	cada	es-
tado da Região Sul do Brasil no PIB dessa região no ano de 
2010.	Em	seguida,	mostra	o	crescimento	econômico	percentual	
do	PIB	de	cada	estado	entre	2009	e	2010.	Com	base	nas	infor-
mações apresentadas, conclui-se que o PIB do Rio Grande do 
Sul	no	ano	de	2009	foi	de,	aproximadamente,

a)	 R$	253	bilhões.	
b) R$	216	bilhões.	
c) R$	210	bilhões.	
d) R$	147	bilhões.	
e) R$	106	bilhões.	

Questão 3

O	começo	de	janeiro,	historicamente,	é	quando	as	represas	
enchem.	O	Cantareira	chegou	a	ter	seu	nível	elevado	de	75%	
para	94%	nos	primeiros	15	dias	de	2011.	Em	2015,	porém,	caiu	
de	7,2%	para	6,2%.	A	quantidade	de	chuva	no	reservatório	na	
primeira	metade	de	janeiro	de	2015	foi	a	menor	nesse	mesmo	
período	em	pelo	menos	12	anos.	
O	gráfico	a	seguir	apresenta	dados	sobre	o	volume	de	chuvas	

no	Cantareira	entre	o	final	de	2014	e	o	início	de	2015.

VERONEZI,	Luciano.	E	agora?	Folha	de	S.Paulo,	5	fev.	2015.	

Disponível	em:	<http://www1.folha.uol.com.br>.	Acesso	em:	12	set.	2016

A	partir	do	gráfico	apresentado,	em	janeiro	de	2015,	o	volume	de	
chuvas	no	Cantareira	ficou	abaixo	da	média	histórica	em	cerca	de

a) 32,5%.	
b)	 45,3%.	
c)	 54,7%.
d)	 74,9%.
e) 82,9%.

Questão 4

O	gráfico	a	seguir	apresenta	alguns	dados	referentes	à	distri-
buição das indústrias brasileiras por região. 

Porcentagem de indústrias, por região 
do Brasil, entre 1996 e 2011

Disponível	em:	<https://almanaque.abril.com.br>.

De	acordo	com	os	dados	do	gráfico,	de	1996	a	2011,	a	quanti-
dade	de	indústrias	da	Região	Sudeste,	sofreu	um(a)

a) redução	de	13,2%.	
b)	 aumento	de	13,2%.	
c)	 redução	de	cerca	de	16	285	unidades.	
d)	 redução	de	cerca	de	62	893	unidades.	
e) aumento	de	cerca	de	151	788	unidades.
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Questão 5

O	gráfico	a	seguir	apresenta	dados	de	uma	pesquisa	sobre	a	
probabilidade	de	se	contrair	o	vírus	zika	entre	os	sexos	masculi-
no e feminino, em diferentes idades

The	New	York	Times,	2	jul.	2016.	(adaptado)

De	acordo	com	o	gráfico,	na	faixa	dos

a) 15	 anos,	 as	mulheres	 têm	o	 triplo	 da	 probabilidade	 dos	
homens	de	contrair	o	vírus.	

b) 40	 anos,	 as	mulheres	 têm	o	 triplo	 da	 probabilidade	 dos	
homens	de	contrair	o	vírus.	

c) 60	 anos,	 as	mulheres	 têm	o	 triplo	 da	 probabilidade	 dos	
homens	de	contrair	o	vírus. 

d)	 45	e	dos	60	anos,	as	probabilidades	de	os	homens	contraí-
rem o vírus são similares. 

e)	 30	e	dos	35	anos,	as	probabilidades	de	as	mulheres	con-
traírem o vírus são similares. 

Questão 6

O	gráfico	a	seguir	informa	os	índices	de	incidência	de	casos	
dos quatro tipos de dengue em alguns estados do Brasil, no 
período	de	2010	ao	início	de	2016

Folha	de	S.Paulo,	18	mar.	2016.	(adaptado)

Considerando	o	ano	de	2012,	em	 relação	à	dengue	 tipo	1,	o	
índice de casos de dengue tipo 4 foi

a)	 2	vezes	maior.	
b) 4 vezes maior. 
c) 8 vezes maior. 
d) 16	vezes	maior.	
e) 64 vezes maior

Questão 7

O	gráfico	a	seguir	mostra	a	quantidade	de	milho	exportada,	

em	milhões	de	toneladas,	no	mês	de	janeiro	dos	anos	de	2012	

a	2016.

Folha	de	S.Paulo,	2	fev.	2016

A	mediana	das	quantidades	de	milho	exportadas	corresponde	

ao ano de

a) 2012.	

b) 2013.	

c) 2014.	

d) 2015.	

e) 2016

Questão 8

Em	relação	à	moda	das	taxas	de	inadimplência,	a	série	apre-

sentada	anteriormente	é

a)	 unimodal,	com	jun/15	representando	o	valor	da	moda.	

b)	 bimodal,	 com	 fev/16	 representando	 um	 dos	 valores	 da	

moda. 

c)	 bimodal,	 com	 mar/15	 representando	 um	 dos	 valores	 da	

moda. 

d)	 multimodal,	com	jan/16	representando	um	dos	valores	da	

moda. 

e)	 multimodal,	com	ago/15	representando	um	dos	valores	da	

moda.
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Questão 9

Dados	de	uma	pesquisa	divulgada	pelo	 IBGE	mostram	que	
cresceu	a	desigualdade	entre	homens	e	mulheres	no	mercado	
formal	de	 trabalho,	embora	 tenha	aumentado	a	proporção	de	
pessoas do sexo feminino em idade economicamente ativa tra-
balhando	ou	buscando	emprego.

CASTRO,	Juliana.	Aumenta	desigualdade	entre	homens	e	mulheres	
no	mercado	formal	de	trabalho,	aponta	IBGE.	O	Globo,	31	out.	2014.	

Disponível	em:	<http://oglobo.globo.com>.	Acesso	em:	7	mar.	2017.	(adaptado)

Considerando	o	gráfico	apresentado,	em	2010,	dos	trabalhado-
res	com	16	anos	ou	mais,	as	mulheres	representavam	um	per-
centual de, aproximadamente,

a)	 17%.
b)	 37%.
c)	 42%.
d) 46%.
e)	 50%.

Questão 10

A tabela a seguir foi apresentada aos usuários de certo plano 
de saúde. Nela, consta o reajuste de preços dos planos, de acor-
do com a faixa de idade. No caso de mudança de faixa etária, 
a	alíquota	de	reajuste	é	a	da	nova	faixa	mais	um	acréscimo	de	
10%.	Por	exemplo,	uma	pessoa	que	completa	17	anos	 terá	o	
valor	de	seu	plano	corrigido	em	22%

Um usuário desse plano de saúde paga, atualmente, o valor de 
R$	500,00.	Sabendo	que	completará	50	anos	no	mês	de	vigên-
cia do reajuste, essa pessoa passará a pagar

a) R$	640,00.	
b) R$	625,00.	
c)	 R$	590,00.	
d)	 R$	575,00.	
e)	 R$	550,00.	

Questão 11

Uma olimpíada esportiva universitária teve a participação de 
todas as unidades federativas do país. As quantidades de atle-
tas que competiram constam na tabela a seguir.

A participação dos atletas nordestinos corresponde a, aproxi-
madamente,

a)	 27%.	
b)	 28%.	
c)	 29%.	
d)	 31%.	
e)	 33%.	

Questão 12

Um	professor	aplicou,	em	sua	turma,	uma	prova	valendo	de	0	
a	10	pontos.	Após	a	correção	das	provas	e	a	entrega	dos	resul-
tados,	um	aluno	notou	que	ninguém	havia	obtido	nota	maior	do	
que 8 e questionou o professor sobre isso. Revisando a prova, o 
professor	observou	que	ninguém	acertou	a	última	questão,	que	
valia	2	pontos,	porém,	ela	não	possuía	todos	os	dados	necessá-
rios	à	resolução.	Assim,	o	professor	resolveu	conceder	2	pontos	
extras	à	nota	da	prova	de	cada	aluno.

Após	a	 concessão	dos	2	pontos	extras,	 o	desvio	padrão	das	
notas das provas dessa turma

a)	 aumentou	2	pontos.	
b) aumentou 4 pontos. 
c) permaneceu igual. 
d)	 diminuiu	2	pontos.	
e) diminuiu 4 pontos.

Questão 13 

O	saldo	acumulado	do	caixa	de	uma	empresa	é	a	diferença	
entre	a	soma	das	receitas	e	a	soma	das	despesas	até	a	data	
analisada.	O	gráfico	a	seguir	representa	o	fluxo	de	caixa	de	uma	
empresa,	em	milhões	de	reais,	ao	longo	dos	30	dias	do	mês	de	
abril.
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Nesse mês, o saldo acumulado do caixa da empresa atingiu seu 
valor máximo entre os dias

a) 3	e	5.	
b)	 11	e	13.	
c)	 14	e	16.	
d)	 16	e	18.	
e)	 28	e	30

Questão 14 

A recessão e o ajuste fiscal desfazem 
o sonho emergente do Brasil

Nas	fábricas,	de	maneira	geral,	2014	foi	um	ano	de	enxuga-
mento.	Entre	admitidos	e	dispensados,	a	 força	de	 trabalho	na	
indústria	de	 transformação	reduziu-se	em	164	mil	 funcionários	
[...].	Apesar	das	dificuldades	não	tão	recentes	do	setor,	não	se	
registravam	mais	demissões	do	que	contratações	desde	2002.

BARROCAL,	André.	A	classe	C	sai	do	paraíso.	Carta	Capital,	29	mar.	2015.	Disponível	em:	
<https://www.cartacapital.com.br>.	Acesso	em:	18	maio	2017.	(adaptado)

De	acordo	com	os	dados	do	gráfico,	o	desvio	médio	absoluto	
relativo	à	geração	líquida	de	empregos	na	indústria	de	transfor-
mação,	no	período	de	2010	a	2014,	em	milhares,	é

a)	 128,96.	
b)	 166,00.	
c)	 178,40.	
d)	 194,56.	
e)	 231,60

Questão 15

Atualmente, existem diversos níveis tarifários para o consu-
mo	de	energia	elétrica	no	setor	residencial,	de	acordo	com	fai-
xas de consumo. Quem utiliza menos energia tem uma com-
pensação na tarifa e acaba pagando mais barato. Na tabela a 
seguir, constam as tarifas aplicadas por faixa de consumo no 
setor residencial de determinada cidade.

As	 operadoras	 de	 energia	 elétrica	 dessa	 cidade	 resolveram	
adotar uma única tarifa para todos os consumidores residen-
ciais,	independente	da	faixa	de	consumo.	A	fim	de	manter	inal-

terada	a	receita	das	operadoras,	a	tarifa	a	ser	aplicada,	em	R$/
MWh,	é	equivalente	a

a)	 137,00.	
b)	 138,50.	
c)	 140,00.	
d)	 144,15.	
e) 145,92

Questão 16

Uma	empresa	fabricante	de	vídeo	games	vendeu	4,8	milhões	
de unidades de um determinado modelo de seus consoles du-
rante	o	período	de	lançamento	do	aparelho.	A	empresa	espera	
atingir	16,7	milhões	de	unidades	vendidas	em	breve,	superando	
a	marca	de	seu	principal	concorrente,	com	14,95	milhões	de	uni-
dades vendidas. 

Caso a empresa atinja sua expectativa de vendas, ela ultrapas-
sará a quantidade de unidades vendidas por seu principal con-
corrente em, aproximadamente,

a)	 10,5%.	
b)	 11,7%.	
c)	 39,2%.	
d)	 43,8%.	
e)	 89,5%.

Questão 17 

O	gráfico	mostra	 a	 quantidade	 de	 internações	 hospitalares	
por acidentes de trânsito no estado de Minas Gerais entre os 
anos	de	2008	e	2015

Fonte:	Datasus

MINAS	Gerais,	internações	por	acidentes	de	trânsito,	2008	a	2015.	Vias	Seguras,	

17	abr.	2017.	Disponível	em:	<http://vias-seguras.com>.	Acesso	em:	30	jan.	2018

Considerando uma tendência linear de crescimento a partir de 
2014,	a	quantidade	de	internações	por	acidentes	de	trânsito	em	
2020	será

a) 24215.
b)	 24663.
c)	 24693.
d)	 25171.
e)	 25193.
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1. C   10. A

2. B   11. C

3. B   12. C

4. E   13. B

5. E   14. C

6. A   15. D

7. D  16. B

8. D  17. C

9. C   18. D

Resoluções
 01  C
De	 acordo	 com	 os	 dados	 apresentados	 no	 infográfico,	 a	
quantidade de água necessária para produzir os alimentos 
consumidos	pela	família	é:	

10	·	3	700	+	20	·	17	100	+	15	·	499	+	2	·	18	000	+	50	·	712,5	
+	5	·	5	280	=	484	510	litros

02  B
PIB	do	Rio	Grande	do	Sul	em	2009:	x	

Como	houve	um	crescimento	de	17%	de	2009	para	2010,	o	
PIB	do	Rio	Grande	do	Sul	em	2010	é	1,17x.	

A	partir	dos	dados	do	gráfico,	conclui-se	que	o	PIB	desse	es-
tado,	em	2010,	foi	40,6%	de	622	bilhões,	ou	seja,	252,532.	

Assim,	1,17x	=	252,532	⇒ x ≅	215,8	bilhões	≅	216	bilhões.

03  B
Em	janeiro	de	2015,	choveu	148,2	mm.	Sendo	a	média	his-
tórica	271,1	mm,	no	referido	mês,	o	volume	de	chuvas	ficou	
271,1	–	148,2	=	122,9	mm	abaixo	da	média,	o	que	correspon-
de	a	(122,9/271,1)	.	100	=	45,3%.

04  E
Quantidade	de	indústrias	da	Região	Sudeste:	
Em	1996:	60,8%	de	123373	=	(60,8/100)	·	123373	≃	75	010	
Em	2011:	47,6%	de	476468	=	(47,6/100) · 476468	≃	226	798	
Variação:	226	798	–	75010	≃	151	788	
Assim,	a	quantidade	de	indústrias	da	Região	Sudeste,	de	1996	
a	2011,	sofreu	um	aumento	de	cerca	de	151	788	unidades

05  E
Para	as	mulheres	nas	faixas	etárias	de	30	e	35	anos,	ambos	
os	valores	são	próximos	de	700	casos	por	100	000.

06  A
Em	2012,	o	índice	de	dengue	tipo	4	foi	de	64%,	o	dobro	do	
índice	registrado	para	o	tipo	1	(32%).

07  D
Colocando	 os	 dados	 em	 ordem	 crescente,	 tem-se:	 0,85	
(2012);	 2,93	 (2014);	 3,20	 (2015);	 3,37	 (2013);	 4,46	 (2016).	
Assim,	a	mediana,	que	é	o	termo	central	da	série	(3,20),	cor-
responde	ao	ano	de	2015.

08  D
A	série	é	multimodal,	pois	se	encontram	com	maior	repetição	
os	 valores	 3,7,	 3,8	 e	 4,3	 (modas),	 sendo	 jan/2016	 um	dos	
meses	que	representam	o	valor	4,3.

Gabarito

Questão 18

A	América	Latina	e	a	Europa	lideram	o	ranking	das	consultas	
de	 investimento	 por	 continente,	 com	38%	e	 27%,	 respectiva-
mente.	América	do	Norte	e	Ásia	e	Oriente	Médio	ficaram	com	
os menores índices. 
O	setor	 de	 serviços	 recebeu	 45%	do	 total	 de	 consultas	 de	

investimento,	seguido	do	setor	industrial,	com	36%.	Construção	
e infraestrutura, agronegócios e energia contabilizaram quase o 
total das consultas restantes por setor

Consultas de investimento recebidas no mês 
de abril, por setor e por continente

 ARGENTINA	e	Brasil	recuperaram	o	interesse	em	Uruguai	em	abril.	Uruguay	XXI,	26	maio	2015.	
Disponível	em:	<http://www.uruguayxxi.gub.uy/investimentos>.		Acesso	em:	1o	fev.	2018.	(adaptado)

Considerando, em relação ao continente, uma distribuição uni-
forme das consultas de investimento por setor, o percentual de 
consultas	do	setor	industrial	na	América	Latina	foi	igual	a

a)	 37,0%.	
b)	 25,0%.	
c)	 16,66%.	
d)	 13,68%.	
e)	 3,42%.	
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09  C

Seja	x	o	percentual	de	mulheres	no	mercado	de	trabalho	em	

2010.	Então,	o	percentual	de	homens	é	dado	por	1	–	x.	Assim,	

tem-se:	39,8x	+	(1	–	x)	46,5	=	43,7	⇒	6,7x	=	2,8	⇒	x	=	42%

10  A

Com	a	alteração	de	faixa,	a	alíquota	passará	a	ser	de	18%	+	

10%	=	28%.	Assim,	o	novo	valor	do	plano	será:	500	+	28%	·	

500	=	1,28	·	500	=	R$	640,00.

11  C

Os	estados	nordestinos	são	Alagoas	 (9),	Bahia	 (39),	Ceará	

(22),	Maranhão	 (18),	Paraíba	 (12),	Pernambuco	 (25),	Piauí	

(10),	Rio	Grande	do	Norte	(8)	e	Sergipe	(8).	O	total	de	atletas	

nordestinos	é	151.	Já	o	total	de	atletas	participantes	da	com-

petição	é	513.	Assim,	a	participação	dos	nordestinos	corres-

ponde	a:	151/513	=	0,29	=	29%.

12  C

Como	 todas	notas	 sofreram	o	mesmo	aumento	 (2	 pontos),	

isso	não	influencia	no	valor	do	desvio	padrão,	que	permanece	

inalterado.

13  B

Enquanto	o	fluxo	de	 receitas	 for	maior	que	o	fluxo	de	des-

pesas, o saldo acumulado do caixa da empresa continuará 

aumentando.	Próximo	ao	dia	12,	observa-se	que	o	fluxo	de	

despesas	passou	a	ser	maior	que	o	de	receitas.	Isso	significa	

que, a partir desse dia, o saldo passou a diminuir. Portanto, o 

saldo acumulado do caixa atingiu seu valor máximo entre os 

dias	11	e	13.

14  C

A	média	dos	dados	de	2010	a	2014	é:

O	desvio	médio	absoluto	é:

15  D

A	fim	de	manter	a	receita	das	operadoras	inalterada,	a	tarifa	

que deve ser aplicada a todos, independentemente da faixa 

de	consumo,	é	equivalente	à	média	ponderada	dos	valores	

cobrados	por	faixa:

16  B

16,7	milhões	supera	14,95	milhões	em	1,75	milhões	de	uni-

dades. Para determinar em que percentual o primeiro valor 

supera	o	segundo,	calcula-se	a	razão:	1,75/14,95	=	0,117	=	

11,7%.

17  C

De	2014	para	2015,	o	aumento	foi:	22	303	–	21	825	=	478	

Considerando uma tendência linear, a taxa de crescimento 

anual	é	478.	Assim,	a	partir	de	2014,	conta-se	um	acréscimo	

de	478	unidades	por	ano.	De	2015	a	2020,	são	5	anos,	logo,	

tem-se:		22	303	+	5	·	478	=	24693.

18  D

Considerando	que	as	consultas	por	setor	tenham	distribuição	

uniforme,	o	setor	Industrial	possui,	na	América	Latina,	um	per-

centual	de	36%	de	38%	=	13,68%


