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1. (Enem PPL 2018)  As soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como 
desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de 
compras deve decidir entre dois fornecedores que têm produtos similares, mas com 
diferentes teores de cloro. 
 
Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg  de produto granulado, contendo 65%  de 

cloro ativo, a um custo de R$ 65,00.  Outro fornecedor oferece, a um custo de R$ 20,00,  

bombonas de 50 kg  de produto líquido contendo 10%  de cloro ativo. 

 
Considerando apenas o quesito preço por kg  de cloro ativo e desprezando outras 

variáveis, para cada bombona de 50 kg  haverá uma economia de  

a) R$ 4,00.     

b) R$ 6,00.     

c) R$ 10,00.     

d) R$ 30,00.     

e) R$ 45,00.     

 
2. (Enem PPL 2018)  O quadro apresenta os dados da pescaria de uma espécie de peixe 
realizada ao final de um dia de pesca em lagos diferentes. 
 

Lago (L)  

Número de 

barcos utilizados 
(B)  

Número de 

horas de pesca 
(H)  

Quantidade 

pescada (C, em kg)  

I 5  5  250  

II 6  10  300  

III 4  5  180  

IV 3  7  215  

V 3  10  220  

 



Considere que a medida do esforço de pesca (E)  seja dada pela função 7E 2 10 B H.−=     

A captura (quantidade pescada C)  e a população de peixes P(L)  dessa espécie no lago 

L,  no início desse dia de pescaria, relacionam-se pela fórmula C E P(L).=   

 
Em qual lago a população de peixes dessa espécie era maior no início do dia?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
 
3. (Enem 2018)  Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. 
Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço 
representado em relação ao espaço real. 
Certo mapa tem escala 1: 58.000.000.  
 

 
 
Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro 
meça 7,6 cm.  

 
A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é  
a) 4.408.     
b) 7.632.     
c) 44.080.     
d) 76.316.     
e) 440.800.     
 
4. (Enem PPL 2018)  Usando a capacidade máxima de carga de caminhão de uma loja de 
materiais de construção, é possível levar 60  sacos de cimento, ou 90  sacos de cal, ou 
120  latas de areia. No pedido de um cliente, foi solicitada a entrega de 15  sacos de 



cimento, 30  sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia que fosse possível 
transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. 
 
Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas 
ao cliente?  
a) 30     
b) 40     
c) 50     
d) 80     
e) 90     
 
5. (Enem 2018)  Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950  e 925.  Essa 

classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975  é a substância 
constituída de 975  partes de prata pura e 25  partes de cobre em 1.000  partes da 
substância. Já a prata 950  é constituída de 950  partes de prata pura e 50  de cobre em 
1.000;  e a prata 925  é constituída de 925  partes de prata pura e 75  partes de cobre em 

1.000.  Um ourives possui 10  gramas de prata 925  e deseja obter 40  gramas de prata 
950  para produção de uma joia. 
 
Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser 
fundidos com os 10  gramas de prata 925?   
a) 29,25  e 0,75     

b) 28,75  e 1,25     

c) 28,50  e 1,50     

d) 27,75  e 2,25     

e) 25,00  e 5,00     

 
6. (Enem 2018)  A Ecofont possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela 
tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu 
corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor 
na hora da impressão. 
 

 
 



Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192,  e que seja 

composta por letras formadas por quadrados de lados x  com furos circulares de raio 
x

r .
3

=  Para que a área a ser pintada seja reduzida a 
1

16
 da área inicial, pretende-se 

reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da 
letra é alterado na mesma proporção. 
 
Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será  
a) 64.     
b) 48.     
c) 24.     
d) 21.     
e) 12.     
 

7. (Enem PPL 2018)  Em uma corrida de dez voltas disputada por dois carros antigos, A  
e B,  o carro A completou as dez voltas antes que o carro B  completasse a oitava volta. 

Sabe-se que durante toda a corrida os dois carros mantiveram velocidades constantes 
iguais a 18 m s  e 14 m s.  Sabe-se também que o carro B  gastaria 288  segundos para 

completar oito voltas. 
 
A distância, em metro, que o carro B  percorreu do início da corrida até o momento em 
que o carro A  completou a décima volta foi mais próxima de  
a) 6.480.     
b) 5.184.     
c) 5.040.     
d) 4.032.     
e) 3.920.     
 
8. (Enem 2018)  De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac 
Newton, a intensidade da força gravitacional F  que a Terra exerce sobre um satélite em 
órbita circular é proporcional à massa m  do satélite e inversamente proporcional ao 
quadrado do raio r  da órbita, ou seja, 
 

2

km
F

r
=  

 
No plano cartesiano, três satélites, A, B  e C,  estão representados, cada um, por um 

ponto (m; r)  cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua 

órbita em torno da Terra. 
 



 
 
Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as 
intensidades A BF , F  e CF  da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B  

e C,  respectivamente. 

 
As intensidades A BF , F  e CF  expressas no gráfico satisfazem a relação  

a) C A BF F F=      

b) A B CF F F=      

c) A B CF F F      

d) A C BF F F      

e) C A BF F F      

 

9. (Enem PPL 2017)  Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São quatro 
máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada 
de 6  horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30  minutos para 
manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a 
próxima manutenção. 
 
Certo dia, era necessário que as quatro máquinas produzissem um total de 9.000  itens. 
O trabalho começou a ser feito às 8  horas. Durante uma jornada de 6  horas, produziram 
6.000  itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. 
Quando o serviço foi finalizado, as três máquinas que continuaram operando passaram 
por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. 
 
Em que horário começou a manutenção de esgotamento?  
a) 16h 45 min     

b) 18h 30 min     

c) 19h 50 min     

d) 21h 15 min     

e) 22h 30 min     

 

10. (Enem 2017)  Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um 
dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata 

de uma peça em escala 1: 400,  e que seu volume é de 325 cm .  



 
O volume do monumento original, em metro cúbico, é de  
a) 100.     
b) 400.     
c) 1.600.     
d) 6.250.     
e) 10.000.     
 

11. (Enem 2016)  Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa 
nas dimensões 220 cm  de altura, 120 cm  de largura e 50 cm  de profundidade. Alguns 

dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala 1: 8,  entra em contato com 

o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional 
percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver 
o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%.  
 
A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, 
respectivamente,  
a) 22,00 cm,12,00 cm  e 5,00 cm.     

b) 27,50 cm,15,00 cm  e 6,50 cm.     

c) 34,37 cm,18,75 cm  e 7,81cm.     

d) 35,20 cm,19,20 cm  e 8,00 cm.     

e) 44,00 cm, 24,00 cm  e 10,00 cm.     

 
12. (Enem 2016)  Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 

29 m ,  sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 m  do plano da parede, o custo é de 

R$ 500,00.  Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é 
diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. 
 
Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A  (em metro 
quadrado), situada a D  metros da fonte sonora, é  

a) 
2

500 81

A D




    

b) 
2

500 A

D


    

c) 
2500 D

A


    

d) 
2500 A D

81

 
    

e) 
2500 3 D

A

 
    

 
13. (Enem PPL 2016)  Um motorista partiu da cidade A  em direção à cidade B  por meio 
de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a 
distância percorrida nesse trecho foi de 25 km.  Ao consultar um mapa com o auxílio de 



uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, era de 
5 cm.   

 
A escala desse mapa é  
a) 1: 5     
b) 1:1000     
c) 1: 5000     
d) 1:100000     
e) 1: 500000     
 
14. (Enem 2016)  Densidade absoluta (d)  é a razão entre a massa de um corpo e o 

volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a 
densidade de três corpos: A B Cd , d , d .  Os alunos verificaram que o corpo A  possuía 1,5  

vez a massa do corpo B  e esse, por sua vez, tinha 
3

4
 da massa do corpo C.  Observaram, 

ainda, que o volume do corpo A  era o mesmo do corpo B  e 20%  maior do que o volume 
do corpo C.  
 
Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da 
seguinte maneira  
a) B A Cd d d      

b) B A Cd d d=      

c) C B Ad d d =     

d) B C Ad d d      

e) C B Ad d d      

 

15. (Enem 2016)  Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 
cinco frascos de soro durante 24 h.  Cada frasco tem um volume de 800 mL  de soro. Nas 

primeiras quatro horas, deverá receber 40%  do total a ser aplicado. Cada mililitro de 
soro corresponde a 12  gotas. 
 
O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as quatro primeiras 
horas será  
a) 16.     
b) 20.     
c) 24.     
d) 34.     
e) 40.     
 

 

 

 

 



Questões propostas  

1. (Enem PPL 2018)  Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A  ou B  
e tem capacidade para armazenar T  litro. O quadro indica os preços e mostra o 
rendimento desse automóvel, por litro, quando abastecido com esses combustíveis. 
 

Combustível Preço (R$) Rendimento 

A AP  18 km L  

B BP  12 km L  

 
O dono desse automóvel estabelece duas estratégias de viagem. Em ambas ele irá 
abastecer duas vezes. O primeiro abastecimento é feito a partir do tanque vazio e o 
reabastecimento é feito quando o tanque esvaziar novamente. 
 
1ª estratégia de viagem: abastecer meio tanque com o combustível A e depois 
abastecer um quarto de tanque com o combustível B. 
 
2ª estratégia de viagem: abastecer meio tanque com o combustível B e depois 
abastecer um quarto de tanque com o combustível A. 
 
O custo (C)  da estratégia que possibilita percorrer a maior distância é  

a) A B
T T

C P P
2 4

   
=  +    
   

    

b) A B
T T

C P 18 P 12
2 4

   
=  + +     
   

    

c) A B
T T

C P 15 P 15
2 4

   
=  + +     
   

    

d) B B
T T

C P P
2 4

   
=  +    
   

    

e) B A
T T

C P 12 P 18
2 4

   
=   +     
   

    

 

2. (Enem PPL 2018)  A resistência elétrica R  de um condutor homogêneo é 
inversamente proporcional à área S  de sua seção transversal. 
 

 
 
O gráfico que representa a variação da resistência R  do condutor em função da área 
S  de sua seção transversal é  



a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
 

3. (Enem PPL 2018)  A figura a seguir representa parte da planta de um loteamento, 
em que foi usada a escala 1:1.000.  No centro da planta uma área circular, com 
diâmetro de 8 cm,  foi destinada para a construção de uma praça. 

 

 
 
O diâmetro real dessa praça, em metro, é:  



a) 1.250     
b) 800     
c) 125     
d) 80     
e) 8     
 

4. (Enem 2018)  Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando 
uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os 
meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. 
Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à 
quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na 
rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na 
rádio é de R$ 120,00,  e a estimativa é de que seja ouvido por 1.500  pessoas. Já a 

produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180,00  cada 1.000  unidades. 

Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de 
divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. 
Considere X  e Y  os valores (em real) gastos em anúncios na rádio e com panfletos, 
respectivamente. 
 
O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão  

a) 
50X 50Y

4 9
+     

b) 
50X 50Y

9 4
+     

c) 
4X 4Y

50 50
+     

d) 
50 50

4X 9Y
+     

e) 
50 50Y

9X 4Y
+     

 

5. (Enem 2018)  Um produtor de milho utiliza uma área de 160  hectares para as suas 
atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes: uma de 40  hectares, com 
maior produtividade, e outra, de 120  hectares, com menor produtividade. 
A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área cultivada. 
Sabe-se que a área de 40  hectares tem produtividade igual a 2,5  vezes à da outra. 

Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%,  aumentando o 

tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma 
fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120  hectares de suas 
terras. 
Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará comprar?   
a) 36     
b) 33     
c) 27     
d) 24     
e) 21     



 
 
6. (Enem PPL 2018)  Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro 
para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na 
escala 1: 5  (em relação ao objeto original) para um artista. Para ver melhor os detalhes 
do vaso o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em 
relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma 
altura de 30  centímetros. 
 
Qual é a altura real, em centímetros, do vaso quebrado?  
a) 2     
b) 18     
c) 50     
d) 60     
e) 90     
 

7. (Enem 2018)  Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um 
determinado país, três equipes – Alpha, Beta e Gama – foram designadas a percorrer 
diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. 
 
- A equipe Alpha realizou seu percurso em 90  minutos com uma velocidade média de 

6,0 km h.  

- A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90  minutos, mas sua velocidade 
média foi de 5,0 km h.  

- Com uma velocidade média de 6,5 km h,  a equipe Gama concluiu seu caminho em 60  

minutos. 
 
Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias Beta Alphad ; d  e Gamad  

percorridas pelas três equipes. 
 
A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é  
a) Gama Beta Alphad d d      

b) Alpha Beta Gamad d d=      

c) Gama Beta Alphad d d =     

d) Beta Alpha Gamad d d      

e) Gama Alpha Betad d d      

 

8. (Enem 2017)  O resultado de uma pesquisa eleitoral, sobre a preferência dos 
eleitores em relação a dois candidatos, foi representado por meio do Gráfico 1. 
 



 
 
Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o Gráfico 1 foi cortado durante a 
diagramação, como mostra o Gráfico 2. 
 

 
 
Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a 
mesma, muitos leitores criticaram o formato do Gráfico 2 impresso no jornal, alegando 
que houve prejuízo visual para o candidato B. 
 
A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é  
a) 0     

b) 
1

2
    

c) 
1

5
    

d) 
2

15
    

e) 
8

35
    

 

9. (Enem PPL 2017)  Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma 
reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para a sua 
confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se 



de que a distância real de 72 km,  percorrida na reserva, equivalia a 3,6 cm  no mapa. 

 
Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa?  
a) 1: 20     
b) 1: 2.000     
c) 1: 20.000     
d) 1: 200.000     
e) 1: 2.000.000     
 

10. (Enem 2017)  A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua 
atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige 
um carro a uma velocidade constante percorre “às cegas” (isto é, sem ter visão da 
pista) uma distância proporcional ao tempo gasto a olhar para o celular durante a 
digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois 
motoristas (X  e Y)  dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma 

mensagem em seus celulares. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X  
olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25%  do tempo 
gasto pelo motorista Y  para executar a mesma tarefa. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 21 jul. 2012 (adaptado). 
 
 
A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X  e Y,  nessa ordem, é igual a  

a) 
5

4
    

b) 
1

4
    

c) 
4

3
    

d) 
4

1
    

e) 
3

4
    

 

11. (Enem 2017)  Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do 
tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg  de gasolina. Uma equipe 

optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750  gramas por litro, iniciando a 
corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa 
equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 
quatro décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso 
desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro 
com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. 
 

Disponível em: www.superdanilof1page.com.br. Acesso em: 6 jul. 2015 (adaptado). 
 
 



A quantidade de gasolina utilizada, em litro, no reabastecimento, foi  

a) 
20

0,075
    

b) 
20

0,75
    

c) 
20

7,5
    

d) 20 0,075     

e) 20 0,75     

 

12. (Enem PPL 2017)  Numa tarefa escolar, um aluno precisava fazer a planta baixa de 
sua casa em uma escala 1: 40.  Ele verificou que a base da casa era retangular, tendo 
12  metros de comprimento e 8  metros de largura. O aluno foi a uma papelaria e lá 
observou que havia cinco tipos de folhas de papel, todas com diferentes dimensões. O 
quadro contém os cinco tipos de folhas, com seus comprimentos e larguras fornecidos 
em centímetro. 
 

Folha de 

papel 
Comprimento Largura 

Tipo I 16  12  

Tipo II 30  20  

Tipo III 32  22  

Tipo IV 34  24  

Tipo V 48  32  

 
O aluno analisou os cinco tipos de folha e comprou a que possuía as dimensões 
mínimas necessárias para que ele fizesse a planta de sua casa na escala desejada, 
deixando exatamente 2  centímetros de margem em cada um dos quatro lados da 
folha. 
 
A folha escolhida pelo aluno foi a de tipo  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
   
13. (Enem PPL 2017)  No centro de uma praça será construída uma estátua que 
ocupará um terreno quadrado com área de 9  metros quadrados. O executor da obra 
percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1: 25.  
 
Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno, em centímetro 
quadrado, é  



a) 144.     
b) 225.     
c) 3.600.     
d) 7.500.     
e) 32.400.     
 

14. (Enem 2ª aplicação 2016)  Num mapa com escala 1: 250.000,  a distância entre as 

cidades A  e B  é de 13 cm.  Num outro mapa, com escala 1: 300.000,  a distância entre 

as cidades A  e C  é de 10 cm.  

Em um terceiro mapa, com escala 1: 500.000,  a distância entre as cidades A  e D  é de 

9 cm.  As distâncias reais entre a cidade A  e as cidades B, C  e D  são, respectivamente, 

iguais a X, Y  e Z  (na mesma unidade de comprimento). 

 
As distâncias X, Y  e Z,  em ordem crescente, estão dadas em  

a) X, Y, Z.     

b) Y, X, Z.     

c) Y, Z, X.     

d) Z, X, Y.     

e) Z, Y, X.     

 

15. (Enem 2ª aplicação 2016)  O sódio está presente na maioria dos alimentos 
industrializados, podendo causar problemas cardíacos em pessoas que ingerem 
grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus pacientes 
diminuam o consumo de sódio. 
 
Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de biscoitos (A, B, C, D  e E),  

construiu-se o gráfico, que relaciona quantidades de sódio com porções de diferentes 
biscoitos. 
 

 
 
Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por 
grama do produto?  
a) A      b) B     
c) C      d) D     
e) E     



   
16. (Enem 2016)  Cinco marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações 
de fibras (massa de fibra por massa de pão): 
 
- Marca A: 2 g  de fibras a cada 50 g  de pão; 

- Marca B: 5 g  de fibras a cada 40 g  de pão; 

- Marca C: 5 g  de fibras a cada 100 g  de pão; 

- Marca D: 6 g  de fibras a cada 90 g  de pão; 

- Marca E: 7 g  de fibras a cada 70 g  de pão. 

 
Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. 
 

Disponível em: www.blog.saude.gov.br. Acesso em: 25 fev. 2013. 
 
 
A marca a ser escolhida é  
a) A.     
b) B.     
c) C.     
d) D.     
e) E.     
 

17. (Enem 2ª aplicação 2016)  Uma empresa europeia construiu um avião solar, como 
na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O 
avião solar tem comprimento AB  igual a 20 m  e uma envergadura de asas CD  igual a 

60 m.  

 

 
 
Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A 
escala utilizada pelos alunos foi de 3 : 400.  
A envergadura CD  na referida maquete, em centímetro, é igual a  
a) 5.     
b) 20.     
c) 45.     
d) 55.     
e) 80.     



 

18. (Enem 2016)  Para garantir a segurança de um grande evento público que terá 
início às 4 h  da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas 

presentes em cada instante. Para cada 2.000  pessoas se faz necessária a presença de 
um policial. Além disso, estima-se uma densidade de quatro pessoas por metro 
quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 h  da manhã, o organizador verifica que a 

área de terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 m.  

Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000  
pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de 
público. 
 
Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança?  
a) 360     
b) 485     
c) 560     
d) 740     
e) 860     
   
19. (Enem 2ª aplicação 2016)  Uma caixa-d’água em forma de um paralelepípedo 
retângulo reto, com 4 m  de comprimento, 3 m  de largura e 2 m  de altura, necessita 

de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 min,  no 

máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão 
constante, em que vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de 
tempo. 
 
A vazão mínima, em litro por segundo, que essa bomba deverá ter para que a caixa 
seja esvaziada no tempo estipulado é  
a) 2.     
b) 3.     
c) 5.     
d) 12.     
e) 20.     
 

20. (Enem 2016)  No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 L  de 

combustível, e o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 km L  de 

combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km  o motorista observou que o 

marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória 
do medidor, conforme figura a seguir. 
 

 



 
Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a chegada a seu destino, 
cinco postos de abastecimento de combustível, localizados a 
150 km,187 km, 450 km, 500 km  e 570 km  do ponto de partida. 

 
Qual a máxima distância, em quilômetro, que poderá percorrer até ser necessário 
reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada?  
a) 570     
b) 500     
c) 450     
d) 187     
e) 150     
 

 

 

GABARITO (ATIVIDADES PROPOSTAS) 

1. A  2. C     3. D  4. A  5. B  6. C         

7. A  8. E  9. E  10. B  11. B  12. D       

13. A  14. B  15. D  16. B  17. C  18. E       

19. E  20.B    


