MATEMÁTICA

PROF. ANDREY FILHO

1. (Enem 2017) Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu
fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única
vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior
número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de
jogadores, como mostra o quadro:
Quantidade de
jogadores
Número de
partidas

2

3

4

5

6

7

1

3

6

10

15

21

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?
a) 64
b) 56
c) 49
d) 36
e) 28
2. (Enem 2017) Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual
faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola.

Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4
milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição,
tinham diâmetros iguais a: 4,025 mm; 4,100 mm; 3,970 mm; 4,080 mm e 3,099 mm.
O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro
das pérolas originais.
A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a
a) 3,099.
b) 3,970.
c) 4,025.
d) 4,080.
e) 4,100.
3. (Enem 2015) Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10
pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que
tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família
consome, diariamente, 0,08 m3 de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a
capacidade mínima, em litros, do reservatório a ser construído deve ser
a) 16.
b) 800.
c) 1.600.
d) 8.000.
e) 16.000.

4. (Enem 2015) Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a
habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir
1 copo de água de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um
exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos
seguintes tipos:
Garrafa I: 0,15 litro
Garrafa II: 0,30 litro
Garrafa III: 0,75 litro
Garrafa IV: 1,50 litro
Garrafa V: 3,00 litros
A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação
médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame.
Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
5. (Enem 2014) A maior piscina do mundo, registrada no livro Guiness, está localizada no
Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área.
Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado.
Qual é o valor, em metros quadrados, da área coberta pelo terreno da piscina?
a) 8
b) 80
c) 800
d) 8.000
e) 80.000
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Figura (Foto: Reprodução)
O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica:
A) Decréscimo da população absoluta.
B) Redução do crescimento vegetativo.
C) Diminuição da proporção de adultos.
D) Expansão de políticas de controle da natalidade.
E) Aumento da renovação da população economicamente ativa.
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As migrações tradicionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam
aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial.
Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo
mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores
socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes
compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas.
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.
A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação
social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas
últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são
A)
B)
C)
D)
E)

a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração.
a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes.
o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes.
a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados.
a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais.

3- Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas
continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros; na
China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam
uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles.
SCHILLER, D. Disponível em: www.diplomatique.org.br. Acesso em: 11 nov. 2014 (adaptado).
As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com o(a)
a) subsídio industrial.
b) hegemonia cultural.
c) protecionismo dos mercados.
d) desemprego tecnológico.
e) segurança dos dados.
4- (ENEM 2012)

altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto

Um impacto ambiental d
A)
B)
C)
D)
E)

–
–
Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa.
–
–

.5- (UFU-MG-2016) Países mais ricos da Europa ajudam os agricultores com R$ 326 bilhões
por ano.
Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciou uma rodada de negociações para facilitar o
comércio internacional e estimular o aumento da produção agrícola, mas nenhum acordo
importante foi firmado. Uma das principais fontes de discórdia é a ajuda que os países ricos dão a
seus agricultores - os chamados subsídios agrícolas.
A prática econômica exposta é considerada um entrave nas negociações organizadas pela OMC,
porque:
a) inviabiliza a agricultura de subsistência.
b) inflaciona o preço dos produtos no mercado internacional.
c) eleva a produção de commodities nos países emergentes.
d) torna desigual a competição pelos mercados.

