
Operações Fundamentais 
 

1. (Enem 2009)  Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem 
por até oito dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a 
diária custaria R$ 150,00, preço da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria 
aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 
20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, um modelo 
para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função 
do tempo medido em número de dias. 
 

 
 
De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela 
hospedagem por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por 
oito dias fará uma economia de  
a) R$ 90,00.    
b) R$ 110,00.    
c) R$ 130,00.    
d) R$ 150,00.    
e) R$ 170,00.    
 

Sistema de Numeração Decimal 
 

2. (Enem 2012)  João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para João o número de protocolo 
de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos 
algarismos ditados pelo atendente e anotou o número  sendo que o espaço 
vazio é o do algarismo que João não entendeu. 
De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de 
protocolo é a de  
a) centena.    
b) dezena de milhar.    
c) centena de milhar.    
d) milhão.    
e) centena de milhão.    
 
3. (Enem 2012)  Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e 
estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo 
que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e dois relógios de ponteiro. O 
número formado pelos quatro primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em m3, e 
os dois últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de 
água consumidos. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros, e o outro em 
décimos de litros, conforme ilustrados na figura a seguir. 
 



 
 
Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse 
hidrômetro, em litros, é igual a  
a) 3 534,85.    
b) 3 544,20.    
c) 3 534 850,00.    
d) 3 534 859,35.    
e) 3 534 850,39.    
 

Razões e Proporções 
 

4. (Enem 2012)  José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade 
de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da 
primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava 
dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo 
dividiram as laranjas na proporção  respectivamente. Na segunda parte do trajeto, 
José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção  respectivamente.  
Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de 
laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto?  
a) 600, 550, 350    
b) 300, 300, 150    
c) 300, 250, 200    
d) 200, 200, 100    
e) 100, 100, 50    
 

Escalas 
 

5. (Enem 2012)  Um biólogo mediu a altura de cinco árvores distintas e representou-as em 
uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a 
seguir.  
 

 
 
Qual é a árvore que apresenta a maior altura real?  
a) I     
b) II    



c) III    
d) IV    
e) V    
 

Sistemas de Unidades de Medidas 
 

6. (Enem 2012)  O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem 
resposta: Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu 
de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as 
planícies da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas. 
Um professor de Educação Física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do 
maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representaria o 
percurso referido. 
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Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a 
pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta?  
a) 1:700    
b) 1:7 000    
c) 1:70 000    
d) 1:700 000    
e) 1:7 000 000    
 
7.  (Enem 2009)  A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de 
medida que representa um milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são 
armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, 
elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a quantidade de 
bytes necessários para armazená-las. Considere 1 KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 
MB. 
Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo algoritmo de compressão é de 95%, João 
fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o 
espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar  
a) um CD de 700 MB.    
b) um pendrive de 1 GB.    
c) um HD externo de 16 GB.    
d) um memory stick de 16 MB.    
e) um cartão de memória de 64 MB.    
 

Grandezas Proporcionais 
 
8. (Enem 2012)  A resistência mecânica S do uma viga de madeira, em forma de um 
paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura (b) e ao quadrado de sua 
altura (d) e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que 
coincide com o seu comprimento (x), conforme ilustra a figura. A constante de 
proporcionalidade k e chamada de resistência da viga. 
 

 
 
A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é  



a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 
Regra de três 

 
9. (Enem 2012)  Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. 
Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de 
uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de 
tíquetes para trocar por produtos nas lojas dos parques. 
Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3,00 e que uma 
bicicleta custa 9 200 tíquetes. 
Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto 
com créditos para obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é  
a) 153.    
b) 460.    
c) 1218.    
d) 1380.    
e) 3066.    
 
10. (Enem 2009)  Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho 
nos seguintes termos: a cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de 
trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$ 10,00 
por trabalhador por dia de trabalho, e R$ 1.000,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O 
fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho 
em 6 dias, com gasto inferior a R$ 25.000,00. 
Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das 
máquinas seja constante, a cooperativa deveria  
a) manter sua proposta.    
b) oferecer 4 máquinas a mais.    
c) oferecer 6 trabalhadores a mais.    
d) aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias.    
e) reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário de uma máquina.    


