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FASCÍCULO 7

Matemática e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Neste fascículo, estudaremos mais uma vez a área de Matemática, reconhecendo os assuntos que têm maior 
incidência no exame ao longo da última década de aplicação. Como o ENEM foca muito mais em conteúdos que tenham 
relação com o cotidiano do aluno, alguns assuntos vistos em sala de aula têm presença maior, a exemplo de Escala, 
razão e proporção, que aparece em 13,2% das questões. Outro assunto bem recorrente é o de Funções, englobando 
todos os seus tipos (de 1º grau, 2º grau, exponencial etc.), com 9,1%.

 No próximo fascículo, estudaremos a área de Ciências da Natureza.

Bons estudos! 
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Questão 1

A falta de pistas e locais para praticar skateboarding pelas 
ruas da Espanha incentivou a marca Nomad Skateboards a de-
senvolver uma campanha que, além de criativa, tem enorme po-
tencial de engajamento. A ação espalhou uma série de rampas 
camufladas pelas ruas, para que os skatistas desfrutassem de 
espaços públicos de onde eles geralmente são expulsos.

MARCA de skate cria rampas invisíveis pela cidade de Madrid. Exame, 20 jan. 2014. 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 5 out. 2016. (adaptado)

A seguir, são mostradas algumas formas para as rampas uti-
lizadas no esqueitismo.

Considerando a vista lateral das rampas, as funções cujos grá-
ficos podem ser representados pelas figuras I, II e III são, res-
pectivamente,

a) exponencial, seno e afim. 
b) seno, exponencial e afim. 
c) quadrática, logarítmica e afim. 
d) modular, quadrática e logarítmica. 
e) exponencial, quadrática e logarítmica. 

Questão 2

Das 250 mil vagas oferecidas pelo Financiamento Estudantil 
(Fies) no primeiro semestre de 2016, só 115 mil já foram preen-
chidas, segundo levantamento [...]. As mudanças nas regras do 
programa e a prioridade do Ministério da Educação (MEC) para 
vagas em cursos com baixa demanda seriam as principais ra-
zões [...].

PALHARES, Isabela. 115 mil vagas do Fies não foram preenchidas, dizem instituições. Estadão, 

15 abr. 2016. Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 15 set. 2016

.

Tendo em vista a quantidade de vagas preenchidas no Fies no 
primeiro semestre de 2016, que manchete poderia introduzir a 
notícia apresentada?

a) No Fies, apenas 1 em cada 10 vagas é preenchida.
b) No Fies, apenas 2 em cada 10 vagas são preenchidas.
c) No Fies, cerca de 2 em cada 10 vagas são preenchidas. 
d) No Fies, apenas 4 em cada 10 vagas são preenchidas.
e) No Fies, cerca de 4 em cada 10 vagas são preenchidas. 

Questão 3

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 
terreno vizinho que é geometricamente semelhante ao seu, mas 
que possui o dobro do perímetro..Desse modo, após a aquisi-
ção do novo terreno, o tempo gasto pela máquina para a se-
meadura dos dois terrenos será igual a 
a) 6 dias. 
b) 9 dias.
c) 12 dias. 
d) 15 dias. 
e) 18 dias.

Questão 4

Um lago artificial foi construído para criar uma espécie X de 
peixes. Inicialmente, foram colocados 1 000 peixes da espécie X 
no lago, juntamente com dois peixes predadores dessa espécie. 
Sejam X(t) = X0 · 3t a função que descreve a quantidade de pei-
xes da espécie X e P(t) = P0 · 18t a que descreve a quantidade 
de peixes predadores, sendo t o número de anos, contados a 
partir do ano inicial (em que todos os peixes foram colocados 
no lago), e X0 e P0, respectivamente, as quantidades iniciais de 
peixes da espécie X e de predadores. Considere log 2 = 0,30 e 
log 6 = 0,78. 

Com base nessas informações, em quantos anos, aproxima-
damente, as populações dos dois tipos de peixes irão se igualar
a) 4,2 
b) 3,5 
c) 2,9 
d) 2,2 
e) 0,9 

Questão 5

Duas escalas termométricas hipotéticas, R e S, estão sendo 
estudadas com o intuito de melhorar a eficiência de uma máqui-
na que processa compostos voláteis. De acordo com os estu-
dos, a relação entre essas duas escalas pode ser representada 
graficamente pela reta a seguir.

Qual expressão relaciona corretamente as temperaturas em °R 
e °S?

a) R = 100S + 97

b) R = 94S +

100
3

c) R = 94S + 0,03
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d) R = 

100
3

S
 + 94

e) R = 0,03S + 94Questão 6
Em 2012, o biólogo marinho Luiz Gonzaga iniciou um projeto 

para reflorestar a região da Lagoa de Itaipu, em Niterói. Sozi-
nho, ele plantou mais de três mil mudas e recuperou cerca de 
20 mil metros quadrados no entorno da lagoa

ALMEIDA, Renan. Biólogo planta três mil mudas e recupera sozinho 20 mil metros quadrados às 
margens de lagoa. O Globo, 17 ago. 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. 

Acesso em: 3 mar. 2017. (adaptado)

Representando a região recuperada pelo biólogo utilizando uma 
escala de 1 : 1 000, obtém-se uma figura com área equivalente 
à de um

a) quadrado cujo perímetro mede 80 m. 
b) retângulo cujos lados medem 4 m e 5 m. 
c) losango cujas diagonais medem 10 cm e 20 cm. 
d) triângulo cujas base e altura medem ambas 20 cm. 
e) triângulo cujas base e altura medem 160 m e 250 m 

Questão 7

Os dados do gráfico a seguir mostram indicadores da econo-
mia norte-americana.

Em relação ao período de dezembro de 2008 até novembro de 
2015, o gráfico da evolução da taxa de juros remete ao de uma 
função 

a) constante. 
b) exponencial. 
c) identidade. 
d) logarítmica. 
e) quadrática.

Questão 8

Cremes protetores de pele possuem uma numeração k, que 
corresponde ao fator de proteção da pele. Certo fabricante 
determina o índice de eficiência de seus cremes por meio da 

função 
1( ) 1P K
K

= −

Para o índice 0,98, o fator de proteção da pele correspondente 
é

a) 0,0.
b) 19,8. 
c) 1,98. 
d) 0,50. 
e) 0,02. 

Questão 9

Nos últimos anos, devido à queda nas taxas de fecundidade, o 

Brasil entrou em um processo de envelhecimento da população, 

fato que pode ser constatado no gráfico a seguir.

Distribuição da população, segundo grupos de idade (%)

Fonte: IBGE.

Considerando que as populações nos grupos de 0 a 24 anos e 

de 60 anos ou mais preservem a linearidade observada de 2008 

para 2009, é possível estimar que esses dois grupos etários 

terão a mesma quantidade de indivíduos em

a) 2078. 

b) 2039. 

c) 2034. 

d) 2031. 

e) 2019.

Questão 10

José precisa comprar novas bolas de tênis para seu clube. 

Desejando obter a maior economia possível no preço por uni-

dade, ele irá efetuar a compra em uma distribuidora de mate-

rial esportivo que vende bolas de tênis em dois tipos de caixas: 

Tipo A: Contém cinco dúzias de bolas ao preço de R$ 231,00; 

Tipo B: Contém uma centena de bolas ao preço de R$ 370,00

Se José comprar apenas uma caixa, a economia que ele obterá 

por bola será de

a) AAR$ 3,85, optando pela caixa do tipo A. 

b) BBR$ 0,15, optando pela caixa do tipo A. 

c) CCR$ 3,70, optando pela caixa do tipo B. 

d) DDR$ 0,92, optando pela caixa do tipo B. 

e) EER$ 0,15, optando pela caixa do tipo B
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Questão 11 

Um homem deixou de herança para seus dois filhos o valor 
de R$ 62 000,00, que deve ser dividido em partes diretamente 
proporcionais às suas idades. Um dos filhos recebeu o total de 
R$ 30 000,00, e a soma das idades dos dois é 93 anos. 

Pode-se inferir sobre as idades dos herdeiros que

a) o mais velho tem 45 anos. 
b) ambos têm 46 anos e meio. 
c) um tem 46 anos e o outro, 47. 
d) um é três anos mais velho que o outro. 
e) a diferença entre as idades é de dois anos. 

Questão 12

O badminton é um esporte bastante similar ao tênis, no en-
tanto, em vez de uma bola, utiliza-se uma espécie de peteca. 
O objetivo do jogo é fazer a peteca tocar no chão do campo 
adversário. Em uma partida de badminton, uma peteca, ao ser 
lançada, descreve a trajetória de uma parábola no ar, subindo 
até uma determinada altura e tornando a descer. Essa trajetória 

é modelada pela função 

7( ) 6 5 ²
5

h t t t= + −
  , em que h(t) corres-

ponde à altura, em metro, atingida pela peteca t segundos após 
seu lançamento.

Nessa situação, a altura máxima atingida pela peteca é

a) 0,60 m. 
b) 1,20 m. 
c) 1,40 m. 
d) 3,20 m. 
e) 6,40 m

Questão 13 

O dono de uma loja fez o levantamento de seus rendimentos 
brutos nos anos de 2014 e 2015 e dos valores pagos em impos-
to nos anos subsequentes. A tabela a seguir mostra os valores 
obtidos

Ele ainda não sabe quanto pagará de imposto em 2017 e de-
seja fazer uma estimativa do valor, sabendo que, em 2016, seu 
rendimento bruto esteve em torno de 360 mil reais.

Supondo uma correspondência linear entre o rendimento bruto 
e o imposto pago, qual a estimativa do valor que o dono da loja 
pagará em 2017?

a) R$ 39 420 
b) R$ 43 200 
c) R$ 46 000 
d) R$ 46 800 
e) R$ 57 600 

Questão 14 

Duas indústrias concorrentes têm seus saldos diários de pro-
dução, em milhares de reais, modelados pelas funções S1(t) = 
2t2 – 10t + 12 e S2(t) = 3t2 – 21t + 36, sendo t o tempo de fun-
cionamento das máquinas na linha de produção – contado, em 
hora, a partir do início da jornada de trabalho. Todos os dias, 
as duas fábricas iniciam e encerram suas atividades no mesmo 
horário e utilizam máquinas equivalentes em relação a tempo e 
volume de produção

Diariamente, os saldos de produção das duas indústrias se 
igualam

a) onze horas após o início da operação das máquinas. 
b) cinco horas após o início do funcionamento das máquinas. 
c) três horas após o início da operação das máquinas, uma 

única vez. 
d) em três momentos distintos, com uma hora de diferença 

entre cada um. 
e) em dois momentos distintos, com uma diferença de cinco 

horas entre eles

Questão 15

Um mapa-múndi foi desenhado em cinco folhas de papel, em 
cinco escalas distintas. Em seguida, os desenhos foram coloca-
dos um sobre o outro, conforme representado a seguir

O mapa que apresenta menos detalhes em sua composição é 
o de escala

a) 1:1000. 
b) 1:10000. 
c) 1:100000. 
d) 1:1000000. 
e) 1:10000000. 

Questão 16

Uma pessoa faz seu treino diário de 55 minutos dividido em 
duas atividades, I e II. O gráfico a seguir representa o gasto 
energético das atividades em função do tempo
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De acordo com os dados apresentados, o gasto energético da 
atividade II, em kcal, é igual a

a) 25. 
b) 50. 
c) 110. 
d) 120. 
e) 180. Questão 17

Um pecuarista investe, mensalmente, R$ 6 milhões na com-
pra de ração para seu gado. No primeiro semestre de 2016, ele 
comprou ração ao preço de R$ 1 600,00 a tonelada. Já no se-
gundo semestre do mesmo ano, a tonelada passou a custar R$ 
2 400,00. 

Ao longo de 2016, o preço médio da tonelada de ração compra-
da pelo pecuarista foi de 

a) R$ 1 500,00. 
b) R$ 1 760,00. 
c) R$ 1 920,00. 
d) R$ 2 000,00. 
e) R$ 2 240,00

Questão 18

As tintas para pintura de paredes geralmente são comerciali-
zadas em três tipos de lata com volumes diferentes: 0,9 L, 3,6 L 
e 18 L. A seguir, são apresentadas as indicações de rendimento 
de cada um dos tipos de embalagem de determinada marca de 
tinta.

Para pintar as paredes laterais de uma sala quadrada com 81 
m² e altura de 4 m, aplicando apenas uma demão, um consumi-
dor decide comprar um único tipo de lata entre as três opções 
disponíveis dessa marca de tinta. 

Para que haja o menor desperdício possível de tinta, esse con-
sumidor deve comprar 

a) nove latas de 0,9 L.
b) oito latas de 0,9 L.
c) três latas de 3,6 L.
d) duas latas de 3,6 L.
e) uma lata de 18 L.

1. A   10. E

2. E   11. D

3. D  12. D

4. B   13. B

5. E   14. E

6. D  15. E

7. A   16. D

8. A   17. C

9. B   18. A

Gabarito

Resoluções
 01  A

As figuras I, II e III lembram, respectivamente, as funções ex-
ponencial, seno (senoide) e afim (reta).

02  E
Observe que 115000/250000 = 0,46 = 4,6/10, o que corres-
ponde a cerca de quatro em cada 10 vagas.

03  D
A razão entre as áreas de duas figuras planas geometrica-
mente semelhantes é igual ao quadrado da razão entre seus 
perímetros. O terreno a ser adquirido tem o dobro do períme-
tro do terreno 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 tem-
po total será: 
(22 · 3) + 3 = (4 · 3) + 3 = 12 + 3 = 15 dias.

04  B
Calcula-se:

05  E
Como o gráfico é uma reta, a expressão que relaciona as 
temperaturas nas duas escalas tem a forma R = aS + b. Subs-
tituindo as coordenadas dos pontos (100, 97) e (700, 115) 
nessa expressão, obtém-se o sistema:

Portanto, a relação entre R e S é dada por R = 0,03S + 94.

06  D
A área de um triângulo com base e altura medindo 20 cm é:

Utilizando a escala de 1 : 1000, essa área equivale a: 
200 · 10002 = 200000000 cm2 = 20000 m2
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07  A
Como o valor da taxa no período considerado é sempre 
0,25%, então o gráfico remete ao de uma função constante.

08  A
Para um índice de 0,98, tem-se:

09  B
Sejam t o tempo decorrido, em anos, a partir de 2008, v a par-
ticipação percentual das pessoas de até 24 anos, e s a partici-
pação percentual das pessoas de 60 anos ou mais. Como se 
deve considerar que as duas faixas etárias são lineares a par-
tir de 2008, o comportamento delas é descrito por uma função 
do 1o grau. De acordo com o gráfico, as funções v e t são: v(t) 
= 42,4 – 0,8t s(t) = 11,1 + 0,2t Para que as duas faixas etárias 
atinjam a mesma quantidade de indivíduos, deve-se ter: 42,4 
– 0,8t = 11,1 + 0,2t ⇒ t = 31,3 anos Assim, o ano procurado 
será 2008 + 31,3 = 2039,3, ou seja, 2039.

10  E

Preço da unidade por caixa:

Portanto, comprando a caixa do tipo B, tem-se maior econo-
mia no preço por bola, e o valor economizado, por unidade, 
será de 3,85 – 3,70 = R$ 0,15.

11  D
Sejam x a idade do irmão que recebeu R$ 32 000,00 e y a 
idade do que recebeu R$ 30 000,00. Desse modo, tem-se o 
sistema a seguir.

Portanto, um deles é três anos mais velho que o outro.

12  D
A altura máxima alcançada pela peteca é obtida pela 

fórmula 
4a
−∆

 
Para a função

Assim, a altura máxima atingida é:

13  B
Seja x o valor a ser pago de imposto em 2017. Pela propor-
cionalidade da correspondência linear, tem-se:

14  E
Igualando as duas funções, tem-se: 
2t2 – 10t + 12 = 3t² – 21t + 36 ⇔ t2 – 11t + 24 = 0 ⇔ t = 3 
ou t = 8 
Assim, os saldos se igualam em dois momentos do dia, 3 h 
e 8 h após o início da operação das máquinas, sendo, por-
tanto, o intervalo de tempo entre eles igual a 5 h.

15  E
A escala 1:10000000 é a menor entre as mostradas na figura. 
Ela apresenta menos detalhes porque cada unidade do dese-
nho representa 10000000 de unidades no tamanho real. As-
sim, quanto maior o denominador da escala, menor a riqueza 
de detalhes que ela pode apresentar.

16  D
Pelo gráfico, observa-se que as escalas utilizadas nos dois 
eixos são diferentes. No eixo vertical, cada marcação corres-
ponde a 30 kcal. Completando-se as marcações desse eixo, 
conclui-se que o tempo de 55 min corresponde a 180 kcal. 
Desse modo, o gasto energético devido à atividade II é 180 – 
60 = 120 kcal.

17  C
Inicialmente, deve-se determinar quantas toneladas de ração 
foram compradas ao longo do ano:
- Primeiro semestre:

- Segundo semestre:

Dado o investimento mensal de R$ 6 milhões na compra de 
ração, o valor gasto no ano foi de 12 · R$ 6 milhões = R$ 72 
milhões. Portanto, o preço médio da tonelada foi:

18  A
Como a sala é quadrada, o comprimento de cada parede late-
ral é 81 9 = m. Assim, cada uma delas mede 9 m × 4 m, e, por-
tanto, a área a ser pintada é 4 · (9 · 4) = 144 m². Analisando o 
número de latas de cada tipo necessárias para pintar 144 m2, 
calculam-se as áreas que ainda poderiam ser pintadas com 
as sobras de tinta:

Como a área pintada e a quantidade de tinta são proporcio-
nais, na compra de nove latas de 0,9 L, há o menor desper-
dício de tinta.


