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                     RESUMO 

 

COSTA, R. D. Análise de questões do Novo ENEM relativas à 

Proporcionalidade empregando a metodologia Análise de Conteúdo. 

(Dissertação de Mestrado) Instituto de Matemática e Estatística, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Esta dissertação é o resultado da análise de questões do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), atualmente o mais importante exame de seleção para o 

ensino superior no país. O objetivo desta dissertação é fazer um tratamento 

quantitativo e qualitativo das questões de provas do ENEM relacionadas ao 

conceito de proporcionalidade. As questões das provas de 2009 a 2018 foram 

analisadas e estruturadas em unidades, subunidades e categorias com base na 

metodologia Análise de Conteúdo de Laurance Bardin (1979). A escolha do 

tema proporcionalidade se justifica por ser considerado uma das ideias 

fundamentais da Matemática e presente em situações do cotidiano e em 

aplicações em outras áreas. Documentos curriculares brasileiros, tais quais 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), Currículo do Estado de São Paulo, destacam a importância de se 

tratar o conceito no ensino básico. O tema está também presente na Matriz de 

Referência de Matemática e suas Tecnologias do ENEM. Além disso, a escolha 

foi motivada também pelos indícios de ser um conceito bastante presente nas 

provas. Esperamos, com os resultados apresentados nessa dissertação, 

contribuir para pesquisas na área. 

 

Palavras – chave: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

Proporcionalidade. Matemática. Análise de Conteúdo. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

COSTA, R. D. Analysis of issues of the New ENEM related to Proportionality 

using the methodology Content Analysis. (Master's Dissertation) Institute of 

Mathematics and Statistics, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

This dissertation is the result of the analysis of questions of the National High 

School Examination (Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM), currently the 

most important selection exam for higher education in the country. The 

objective of this dissertation is to make a quantitative and qualitative treatment 

of ENEM questions related to the concept of proportionality. Test questions 

from 2009 to 2018 were analyzed and structured in units, sub-units and 

categories based on the Content Analysis methodology of Laurance Bardin 

(1979). The choice of subject proportionality is justified by being considered one 

of the fundamental ideas of Mathematics and present in everyday situations and 

in applications in other areas. Brazilian curricular documents, such as National 

Curricular Parameters (Parametro Curricular Nacional - PCN), National 

Curricular Common Base (Base Nacional Comum Curricular - BNCC), 

Curriculum of the São Paulo state, highlight the importance of addressing the 

concept in basic education. The theme is also present in the Reference Matrix 

of Mathematics and its Technologies of ENEM. In addition, the choice was also 

motivated by the evidence of being a fairly present concept in the tests. With the 

results presented in this dissertation we hope to contribute for research in the 

area. 

 

Key words: National High School Examination (ENEM), Proportionality. 

Mathematics. Content analysis.  
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Introdução 

 

Estamos presenciando, nos últimos anos, uma ampliação cada vez 

maior do ensino superior brasileiro. Cada vez mais pessoas procuram ingressar 

numa instituição de ensino superior, pública ou privada. Podemos observar 

esse fato nos dados do Censo de Educação Superior, que registrou em 2015 

um total de 7,8 milhões de matriculados no ensino superior, em 2016 registrou 

8,05 milhões e em 2017 um total de 8,3 milhões de matriculados. Sendo assim, 

as provas de seleção que existem há anos, acabam por influenciar currículos 

escolares e livros didáticos do ensino médio. 

Atualmente no país o principal exame de seleção é incontestavelmente o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Criado em 1998 com o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica, passou a 

ser o maior exame de seleção para cursos superiores, uma vez que a maior 

parte das instituições públicas de ensino superior o utilizam, seja substituindo 

ou complementando seus processos de seleção. Além disso, o ENEM é 

utilizado como critério de seleção para obtenção de bolsa no Programa 

Universidade para Todos (ProUni).  

Tendo em vista a importância do ENEM nos dias de hoje e a experiência 

do autor da presente dissertação que leciona Matemática em cursinhos 

preparatórios para o vestibular na cidade de Mogi das Cruzes desde 2015, foi 

estabelecido que a dissertação de mestrado contemplasse algum aspecto 

desse exame. 

Nossa experiência indicava que muitas questões abordavam, de alguma 

forma, a ideia de proporcionalidade entre grandezas ou assuntos relacionados. 

Trata-se, sem dúvida, de um conceito importante e presente em diversos 

contextos. Considerada uma ideia fundamental, a proporcionalidade é tema 
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recorrente em documentos oficiais que tratam do ensino e aprendizagem, tais 

como: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e Matriz Curricular do Estado de São Paulo. Presente em 

muitas situações do nosso cotidiano, é importante que se desenvolva a 

capacidade de se distinguir a relação de variação proporcional direta ou inversa 

de outras que não são. Portanto é natural esperar que o tema seja abordado, 

tanto em questões de avaliações da área de Matemática e suas tecnologias 

quanto da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

A primeira impressão é que ao longo dos anos há, nas provas do ENEM, 

um grande número de questões envolvendo o conceito de proporcionalidade, 

de maneira explícita ou implícita. Nosso objetivo foi, portanto, fazer uma análise 

mais detalhada das provas do ENEM de 2009 a 2018. 

Para fazer a análise das questões das provas optamos pela metodologia 

conhecida por Análise de Conteúdo, que nos possibilitou estruturar o trabalho 

com elementos pertinentes, com os quais extraímos conclusões dos dados 

coletados. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

aborda o conceito da proporcionalidade, sob dois aspectos. Primeiramente 

destacamos a importância do conceito para a formação de cidadãos, 

evidenciada também em documentos oficiais de orientações curriculares do 

país, e algumas aplicações em várias áreas do conhecimento. O outro aspecto  

consiste numa apresentação mais formal do conceito de proporcionalidade, 

também evidenciando alguns aspectos históricos. 

No segundo capítulo apresentamos informações sobre o ENEM, seu 

histórico e suas principais características. Também discutimos impactos do 

exame no ensino e algumas reflexões sobre as provas de matemática. 

O terceiro capítulo é dedicado a aspectos da metodologia de pesquisa 

utilizada no trabalho, que se baseia na Análise de Conteúdo. 

E os capítulos finais são dedicados a análise dos dados coletados. No 

quarto capítulo é feita a análise das provas com base da categorização feita. E 
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o último capítulo é dedicado às análises, feitas a partir das observações dos 

dados, bem como as conclusões sobre toda pesquisa realizada. 

E para que o processo de estruturação do trabalho possa ser melhor 

compreendido, há ao final do trabalho um anexo, no qual consta os enunciados 

de todas as questões avaliadas do Novo ENEM. 
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Capítulo 1 - O conceito de proporcionalidade 

A proporcionalidade é um dos conceitos mais presentes no nosso 

cotidiano. Em diversas situações e contextos aplicamos o raciocínio 

proporcional, pois com ele se estabelece relação entre grandezas. Com este 

conceito se pode abordar e resolver problemas simples como o de preparo de 

receitas, argamassas, tintas, produtos de limpeza, preço de produtos, 

ampliação e redução de cópias dentre tantos outros. 

O conceito de proporção também permeia várias áreas da ciência, onde 

se tem importantes razões entre grandezas, que permitem definir relações úteis 

para a compreensão de fenômenos e comportamentos. São exemplos disso os 

conceitos de velocidade, densidade de materiais, densidade demográfica 

dentre muitos. É, portanto, um dos principais conceitos para se compreender 

fenômenos do mundo real. 

No Currículo do Estado de São Paulo de Matemática e suas Tecnologias 

(SÃO PAULO, 2012) para a segunda fase do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio tem-se que uma ideia para ser considerada realmente fundamental deve 

apresentar duas características principais, que servem como critério para 

distingui-las de outras: primeiramente deve estar presentes em vários tópicos 

da disciplina e em segundo lugar deve estar presente em outras disciplinas. 

Não há dúvidas que a ideia de proporcionalidade tem essas duas 

características. De fato, ela está presente, naturalmente, na álgebra, na 

aritmética, na geometria, na trigonometria, mas também transborda os limites 

da própria área. Muitas situações da vida cotidiana remetem a ideia de 

proporcionalidade, que está presente na interpretação de muitos fenômenos do 

mundo real. Portanto, a proporcionalidade pode ser considerada uma das 

ideias fundamentais da Matemática. 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da área de Matemática  

é destacada a importância desse conceito, como podemos verificar abaixo: 

A proporcionalidade, por exemplo, está presente na resolução 

de problemas multiplicativos, nos estudos de porcentagem, de 

semelhança de figuras, na matemática financeira, na análise de 

tabelas, gráficos e funções. O fato de que vários aspectos do 

cotidiano funcionam de acordo com leis de proporcionalidade 

evidencia que o raciocínio proporcional é útil na interpretação 

de fenômenos do mundo real. Ele está ligado à inferência e à 

predição e envolve métodos de pensamento qualitativos e 

quantitativos (Essa resposta faz sentido? Ela deveria ser maior 

ou menor?). (BRASIL, 1998, p. 38) 

Segundo Lamon (2005, apud PONTE et al, 2010) “o raciocínio 

proporcional está associado à capacidade de analisar relações entre 

grandezas, o que implica compreensão da relação constante entre estas 

(invariância) e a noção de que ambas variam em conjunto (covariação)”.  

Segundo Ponte et al (2010), as relações multiplicativas numa relação de 

proporcionalidade envolvem dois aspectos: covariância e invariância entre 

grandezas, exemplificadas nos esquemas a seguir. 

 

FIGURA 1: Covariância de grandezas (representada por variáveis) 

FONTE: PONTE et al., 2010, p.3 

 

Assim, observamos que na covariância entre grandezas proporcionais 

(representadas por variáveis) à medida que uma das grandezas é multiplicada 

por um fator a, a outra grandeza que se relaciona com a primeira é multiplicada 

por esse mesmo fator a. 
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FIGURA 2: Invariância entre grandezas (representada por variáveis) 

FONTE: PONTE et al., 2010, p.3  

 

Já quando se trata da invariância entre grandezas proporcionais, temos 

que para qualquer valor de uma das grandezas, quando o multiplicamos por 

um fator c, descobrimos o valor exato correspondente da outra grandeza. 

Desenvolver o raciocínio proporcional requer ações conscientes do 

professor desenvolvendo atividades que proporcionam o entendimento de 

variações. Por exemplo, Ponte (2010) apresenta atividades para alunos 1.º e o 

2.º Ciclos do Ensino Básico de Portugal procurando não reduzir a resolução de 

problemas de proporcionalidade a aplicação da regra de três simples. Temos 

ainda de acordo com Ponte (2010) as relações multiplicativas de invariância e 

covariância entre grandezas  contrariam a ideia redutora de que a resolução de 

problemas que envolvem relações proporcionais deva sempre ser realizada 

utilizando a regra de três simples. 

Nesse sentido, os PCNs trazem indicações de como procurar 

desenvolver o raciocínio proporcional na escola básica. 

Para raciocinar com proporções é preciso abordar os 

problemas de vários pontos de vista e também identificar 

situações em que o que está em jogo é a não-

proporcionalidade. As atividades em que as noções de 

grandezas e medidas são exploradas proporcionam melhor 

compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. 

São contextos muito ricos para o trabalho com os significados 

dos números e das operações, da ideia de proporcionalidade e 

escala, e um campo fértil para uma abordagem histórica. 

(BRASIL,1998, p. 38-39). 
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No Currículo do Estado de São Paulo de Matemática e suas Tecnologias 

(SÃO PAULO, 2012), em vigor, é proposto que no Ensino Fundamental o tema 

proporcionalidade apareça, inicialmente, sem uma preocupação formal com o 

uso de representação simbólica, em problemas variados, como, por exemplo, 

de ampliação e redução de figuras, em problemas de escalas de mapas ou no 

estudo de frações equivalentes. Certamente o tema deverá ser retomado, em 

diferentes contexto e com diferentes aplicações. Diante disso, na proposta para 

o Ensino Médio “o tema proporcionalidade pode ser retomado, tendo em vista 

uma ampliação de horizontes ou uma ressignificação de ideias: o estudo das 

funções como relações de interdependência tem na ideia de proporcionalidade 

seu ponto de partida.” (SÃO PAULO, 2012, p. 51) 

Associado ao tema proporcionalidade, certos assuntos são abordados 

na escola básica, tais como: a variação de grandezas direta e inversamente 

proporcionais, o conceito de razão, porcentagem, probabilidade e razões em 

Geometria, razões trigonométricas. No Quadro de Conteúdos e Habilidades de 

Matemática, associadas aos diversos conteúdos, são apresentadas habilidades 

esperadas que sejam desenvolvidas ao longo do ensino básico, que se 

relacionam com o conceito de proporcionalidade. 

 

 Saber reconhecer situações que envolvem 
proporcionalidade em diferentes contextos, compreendendo a 
ideia de grandezas direta e inversamente proporcionais; 

 Saber resolver problemas variados envolvendo 
grandezas direta e inversamente proporcionais; 

 Reconhecer e saber utilizar o conceito de razão em 
diversos contextos (proporcionalidade, escala, velocidade, 
porcentagem e etc.) bem como na construção de gráficos de 
setores; 

 Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas, a 
partir da igualdade das medidas dos ângulos e da 
proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes; 

 Reconhecer e aplicar o teorema de Tales como uma 
forma de ocorrência da ideiade proporcionalidade, na solução 
de problemas em diferentes contextos 

 Compreender o significado das razões trigonométricas 
fundamentais (seno, cosseno, tangente) e saber utilizá-las para 
resolver problemas em diferentes contextos; 

 Representar relações de proporcionalidade direta e 
inversa por meio de funções. (SÃO PAULO, 2012, p.60-67) 
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E também destacamos que é importante que o aluno possa reconhecer 

e aplicar a ideia de proporcionalidade em diversas situações do cotidiano e 

reconheça o conceito nas diferentes áreas do saber. 

Atualmente o documento que norteia o ensino no país é a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), sendo que a destinada a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental foi aprovada em dezembro de 2017. Este documento, que 

servirá de referência obrigatória para a elaboração de currículos escolares de 

todo Brasil, também salienta a importância do ensino de proporcionalidade 

durante o período escolar, classificando a proporcionalidade como uma das 

ideias fundamentais do ensino de matemática, conforme apresentado a seguir: 

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a 

BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem 

a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais 

que produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, 

proporcionalidade, interdependência, representação, 

variação e aproximação. Essas ideias fundamentais são 

importantes para o desenvolvimento do pensamento 

matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em 

objetos de conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, 

deve estar presente no estudo de: operações com os números 

naturais; representação fracionária dos números racionais; 

áreas; funções; probabilidade etc. Além disso, essa noção 

também se evidencia em muitas ações cotidianas e de outras 

áreas do conhecimento, como vendas e trocas mercantis, 

balanços químicos, representações gráficas etc. (BRASIL, 

2017, p.266) 

Ao longo da escola básica o aluno terá contato com vários assuntos e 

contextos onde o conceito de proporcionalidade aparece. A ideia de 

proporcionalidade está presente em equações da Física, em Química, como 

também em outras áreas. São muitas as fórmulas onde aparecem razões entre 

grandezas em outras áreas.  

Por exemplo, a lei de Coulomb, publicada em 1783 pelo físico francês 

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), que foi essencial para o 

desenvolvimento do estudo da Eletricidade, é uma razão que descreve a 

interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas, sendo dada 
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por 𝐹 =
𝐾𝑞𝑄

𝑑2 , cujo significado é que a força de interação F entre duas cargas 

elétricas é diretamente proporcional ao produto do valor das cargas, q e Q, e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre as cargas, sendo 

K uma constante que depende do local onde está ocorrendo a interação das 

cargas. No vácuo, essa constante assume o valor aproximado de 9,0 x 109 

N.m2/C2. 

Em Química as leis de Lavoisier e de Proust, que relacionavam as 

massas dos participantes de uma reação química, são exemplos onde a noção 

de proporcionalidade aparece. As observações experimentais realizadas por 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) e por Joseph Louis Proust (1754 – 1826) 

trouxeram importantes contribuições à Química. O primeiro observou que a 

soma das massas de substâncias que reagem no início de uma reação química 

se conserva no final do processo, mostrando que há conservação de massa, já 

o segundo verificou experimentalmente, que através de análises de inúmeras 

substâncias que as massas dos reagentes e produtos participantes de uma 

reação química mantêm uma proporção constante. 

Devido às leis desenvolvidas por Lavoisier e Proust devemos equacionar 

as reações químicas de tal forma que elas estejam balanceadas, em virtude da 

conservação da massa e com os coeficientes estequiométricos obedecendo 

relações proporcionais entre mols. Vejamos o exemplo abaixo 

𝐻2 + 𝐶𝑙2 → 2𝐻𝐶𝑙 

No exemplo, temos dois átomos de hidrogênio e dois átomos de cloro, 

tanto no início como no fim do processo, indicando que há conservação de 

massa. E as substâncias H2 , Cl2  e  HCl seguem a proporção molar 1:1:2, isso 

quer dizer que se a quantidade de mols de qualquer uma delas for multiplicada 

por um fator k, as outras também serão multiplicadas por esse mesmo fator k. 

Outros conceitos importantes podem ser trabalhados na escola básica e 

evidenciam a importância do conceito de proporcionalidade. 
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O conceito de densidade, por exemplo, relaciona massa com volume de 

um objeto. A densidade de um corpo define-se como o quociente entre a 

massa e o volume desse corpo. Portanto, a densidade pode ser interpretada 

como o grau de concentração de massa em determinado volume. Apesar de 

1kg de chumbo e 1kg de algodão terem a mesma massa eles têm, claramente, 

volumes bem diferentes, portanto densidades diferentes. 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

Outro conceito muito utilizado é o da densidade demográfica. A 

população absoluta, é o número total de habitantes de uma região, obviamente  

indica se uma região é muito ou pouco populosa. Contudo um conceito muito 

importante para o estudo de distribuição de populações é o de população 

relativa ou densidade demográfica, que indica a concentração de habitantes 

por quilômetro quadrado, isto é, é a razão entre o número total de habitantes 

de uma região por sua área. 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜

á𝑟𝑒𝑎
 

A densidade demográfica indica se uma região é muito ou pouco 

povoada. Assim, existem regiões bastante povoadas cuja densidade 

demográfica passa os 100 hab./km2, que é o caso dos grandes centros 

urbanos, como Nova Iorque, São Paulo e Tóquio. E também existem regiões 

cuja densidade demográfica é próxima de 0 hab./km2, que são grandes vazios 

demográficos da superfície terrestre, como por exemplo a Antártida e os 

desertos em geral. 

O conceito de velocidade média é um dos importantes temas 

relacionados à Física, que traz novamente a razão entre grandezas agregando 

significado a ela. 

Por definição, a velocidade escalar média 𝑣𝑚 de um corpo é a razão 

entre o espaço percorrido (∆𝑆) e o intervalo de tempo (∆𝑡) utilizado para 

percorrê-lo. Portanto, 
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𝑣𝑚 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
=

∆𝑆

∆𝑡
 

Em todas as razões entre grandezas anteriormente mencionadas, é 

possível verificar relações proporcionais diretas e inversas. Por exemplo, a 

velocidade média é diretamente proporcional ao espaço percorrido e 

inversamente proporcional ao intervalo de tempo transcorrido.  

A proporcionalidade está fortemente presente em expressões artísticas 

como, por exemplo, na escultura, na pintura e na arquitetura. Tem-se uma 

importante conexão entre Geometria e artes.  

Em Geometria, a proporcionalidade tem destaque e está presente em 

muitos conceitos e resultados. Um resultado fundamental e com importantes 

aplicações é o Teorema de Tales que tem como tese a proporção entre 

comprimentos de segmentos e que será discutido na próxima seção. 

Um conceito importante em Geometria, com muitas aplicações, é o da 

homotetia, que permite ampliar ou reduzir figuras planas.  

A homotetia trata-se de um tipo de transformação geométrica que 

multiplica por um fator constante k (razão da homotetia) a distância de um 

ponto qualquer do espaço a um ponto fixo, deslocando-o sobre a reta definida 

por estes dois pontos.  

Assim podemos dizer que homotetias mantêm um ponto fixo e "esticam" 

ou "contraem" os segmentos de reta que passam por este ponto por um fator 

constante k.  

Para elucidar essa definição, observe a homotetia do quadrilátero 

ilustrado a seguir: Partindo do centro O, há uma homotetia de razão 3, pois o 

comprimento do segmento OA' é o triplo do segmento OA. A razão de 

homotetia é a mesma para todos os outros vértices dos quadriláteros, bem 

como para todos os pontos dos quadriláteros, 
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FIGURA 3: Homotetia de quadrilátero 

FONTE: Texto: Semelhança. Disponível em: http://www.universiaenem.com.br. Acesso: 

Jul,2018 

 

1.1 – Um enfoque histórico 

Por volta do século VI a.C, matemáticos gregos contribuíram de forma 

determinante para uma estruturação do conhecimento matemático da época, 

sobretudo da geometria. Dentre os muitos que contribuíram se destacam  

Tales, Pitágoras e Euclides. 

Tales de Mileto foi considerado o “pai da filosofia” e preocupou-se em 

entender e explicar o Universo. Atribui-se a Tales aplicações dos conceitos de 

razão e proporção, dentre eles a medição da altura da Grande Pirâmide do 

Egito utilizando apenas uma vara e as sombras da vara e da pirâmide 

projetadas pelo Sol. 

 Pitágoras de Samos fez diversas contribuições para o campo da 

Matemática, embora sejam incertos seus feitos, por conta da falta de precisão 

das fontes históricas. Apesar disso, atribui-se a Pitágoras a criação de uma 

escola, denominada “escola pitagórica” que tinha no quadrivium, currículo 

composto pela aritmética, geometria, música e astronomia seu foco de estudo. 

Os números eram a essência da filosofia pitagórica, uma vez que, essa 

filosofia acreditava veementemente que tudo era número, que por trás de todos 

mistérios do universo existiria uma relação direta com os números. Inclusive 

http://www.universiaenem.com.br/
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para a música, tanto estudada pelos pitagóricos, descobriu-se relações 

numéricas interessantíssimas. Os Pitagóricos observaram relações 

matemáticas a partir de sons emitidos por porções diferentes de cordas 

vibrantes, construindo uma escala musical e relacionando matematicamente os 

intervalos musicais produzidos pelas notas definidas. Também perceberam que 

algumas frações da corda vibrante de um instrumento musical produziam sons 

bem agradáveis aos ouvidos. A partir dessas observações, Pitágoras e seus 

seguidores elaboraram um estudo riquíssimo sobre a música, tendo como 

fundamento básico muitas aplicações do que chamamos hoje de razão e 

proporção. Além disso, os pitagóricos fomentaram uma noção de estética 

valendo-se da proporção, pois para eles, a regularidade geométrica expressava 

beleza e harmonia. Assim, aplicavam conceitos geométricos em suas 

construções arquitetônicas utilizando proporções. 

A noção de razão na época não é a mesma que fração. Euclides define 

no Livro V “razão” como sendo uma relação entre os tamanhos de duas 

grandezas de mesmo tipo, como, por exemplo, segmentos, áreas, volumes. O 

que difere as razões das frações é que as primeiras servem para comparar 

grandezas, já as frações simbolizam o quociente entre dois números inteiros. 

No mundo grego, as razões e proporções foram abordadas tanto para o 

desenvolvimento da própria matemática como para as relações da matemática 

com outras áreas do conhecimento. Assim, para solucionar situações que 

atualmente resolvemos com Álgebra, os gregos recorriam a proporcionalidade. 

No entanto, acredita-se que a teoria numérica tornou-se inadequada para 

certos tipo de situações: as grandezas incomensuráveis. A descoberta da 

incomensurabilidade motivou os gregos a desenvolverem métodos para 

lidarem com situações que a envolviam.  

A noção de comensurabilidade é bem natural. Em linguagem atual, por 

definição, dizemos que os segmentos AB e CD são comensuráveis quando 

sempre for possível encontrar um terceiro segmento EF que possa estar 

contido um número inteiro de vezes em AB e outro número inteiro de vezes em 

CD. Em outras palavras, a razão entre segmentos comensuráveis é racional, 
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para verificar esse fato suponha que AB = m.EF e CD = n.EF, com m e n 

números inteiros positivos. Daí segue que: 

𝐴𝐵

𝐶𝐷
=

𝑚. 𝐸𝐹

𝑛. 𝐸𝐹
=

𝑚

𝑛
 

Porém, não é verdade que dois segmentos quaisquer sejam sempre 

comensuráveis, pois há segmentos AB e CD sem unidade comum EF, que são 

denominados segmentos incomensuráveis.  

Vamos provar que a diagonal e o lado de um quadrado não são 

comensuráveis. Tomando o quadrado de lado uma unidade de medida, 

mostraremos que o comprimento da sua diagonal não pode ser racional, isto é, 

escrito da forma p/q, com p e q números inteiros positivos. Podemos supor que 

p e q são primos entre si. 

FIGURA 4: diagonal do quadrado 

FONTE: elaborada pelo autor 

 

Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo ABC, temos:  

(
𝑝

𝑞
)

2

= 1² + 1² ⇔ (
𝑝²

𝑞²
) = 2 ⇔ 𝑝² = 2𝑞² 

Se p2 é número par, então p é par, isso acarreta q2 ser par. Então temos 

que também q é par, o que é absurdo, pois p e q são primos entre si. 

Também no pentagrama, símbolo da escola pitagórica, são encontrados 

pares de segmentos incomensuráveis. O pentagrama é obtido traçando-se as 

diagonais de um pentágono regular. São muitas as relações geométricas 

relacionadas a proporção que se obtém do pentagrama. 



15 
 

FIGURA 5  Pentagrama 

FONTE: http://clubes.obmep.org.br/blog/probleminha-estrela-pentagonal/. Acesso: Fev. 2019 

 

 O pentágono menor, formado pelas interseções das diagonais, também 

está em proporção com o pentágono maior, de onde se originou o pentagrama. 

A partir do pentágono menor (no centro) obtém-se outro pentagrama e assim 

sucessivamente. 

Uma importante proporção existe entre a medida de um lado do 

pentágono e a medida de uma diagonal, conhecida hoje como proporção 

áurea. E no decorrer da história, a razão entre estas medidas foi provocando 

fascínio em muitas culturas. 

A proporção áurea pode ser definida da seguinte maneira: Dadas duas 

quantidades a e b positivas, com a > b, elas estão em proporção áurea se a 

razão entre elas for igual à razão da soma delas pela maior delas. Em termos 

algébricos, isso equivaleria a: 

𝑎

𝑏
=

𝑎+𝑏

𝑎
= 𝜑  

A proporção áurea resulta, num número fixo e irracional, denotado por 𝜑 

e conhecido como número de ouro. Abaixo, tem-se a demonstração deste fato: 

𝑎 = 𝑏𝜑 ⇒
𝑏𝜑

𝑏
=

𝑏𝜑 + 𝑏

𝑏𝜑
⇔

𝜑

1
=

𝜑 + 1

𝜑
⇔ 𝜑2 − 𝜑 − 1 = 0 

Resolvendo a equação, segue que 𝜑 =
1+√5

2
 ou 𝜑 =

1−√5

2
,  entretanto  𝜑 > 

0, pois corresponde a uma razão entre quantidades positivas, sendo 

http://clubes.obmep.org.br/blog/probleminha-estrela-pentagonal/
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assim, a única solução pertinente da equação para  𝜑  é 𝜑 =
1+√5

2
.          

Com algumas casas de aproximação  𝜑 ≅ 1,61803398875 ... 

Para Boyer (1996), dentre os livros da obra Os elementos de Euclides, o 

V (quinto) e o X (décimo), que tratavam respectivamente, da teoria das 

proporções e dos incomensuráveis, foram os mais admirados. Provas de 

resultados fundamentais que usassem proporcionalidade entre grandezas 

precisavam de um tratamento especial, que contemplassem também os 

segmentos incomensuráveis. A Eudoxo de Cnido, discípulo de Platão, atribui-

se duas importantes contribuições na Matemática:  a teoria das proporções e o 

método da exaustão. A teoria das proporções possibilitou abordar a 

proporcionalidade entre grandezas comensuráveis e incomensuráveis. 

Segundo Ávila (1990) a teoria das proporções de Eudoxo tem um grande 

valor histórico.  

A importância para os fundamentos da Matemática, da teoria 
das proporções de Eudoxo, havia de durar até o século 
passado, quando seria substituída – e com vantagem – pelas 
teorias dos números reais então criadas por vários 
matemáticos, dentre eles Dedekind. (ÁVILA, 1990, p.2) 

 A seguir apresentamos a definição de Eudoxo como apresentada em 

Avila (2006, p 54):  

Definição 1: Dadas quatro grandezas da mesma espécie, A, B, C e D 

(segmentos, áreas ou volumes), diz-se que A está para B assim como C está 

para D se, quaisquer que sejam os números naturais m e n, se tenha: 

nA > mB ⇔ nC > mD; 

nA = mB ⇔ nC = mD; 

nA < mB ⇔ nC < mD. 

Por meio dessa definição, demonstraremos o Teorema de Tales, tanto 

para o caso de segmentos comensuráveis quanto no caso de segmentos 

incomensuráveis. 



17 
 

Teorema de Tales. Se duas retas são transversais a um feixe de retas 

paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual 

à razão entre os segmentos correspondentes da outra. 

Um primeiro resultado que precisaremos para a demonstração do 

teorema é o seguinte:  

Proposição: Em um feixe de retas paralelas cortadas por duas 

transversais, se uma das transversais for dividida em m partes congruentes, 

implicará que as retas paralelas também dividirão a outra transversal em m 

partes congruentes entre si. 

Demonstração da proposição: A primeira parte do resultado é óbvia, 

pois tomado um conjunto de retas paralelas, teremos a mesma quantidade de 

intersecções nas duas retas transversais. Assim, se ao traçarmos retas 

paralelas dividimos uma transversal em m partes a outra também é dividida em 

m partes. 

Agora precisamos provar que se as m partes em uma das transversais 

forem congruentes então as m partes na outra transversal também serão 

congruentes. 

 

FIGURA 6: Figura para entendimento da demonstração do Teorema de Tales  
FONTE: Elaborada pelo autor 
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Na figura acima, sejam s e t retas transversais de um feixe de paralelas, 

e sejam A, B, C, D, e E os pontos de intersecção entre as retas paralelas do 

feixe e a reta transversal t. Traçando retas paralelas a s passando por A, B, C e 

D, formam-se paralelogramos que possuem os lados opostos iguais. Os 

triângulos que se formam na transversal t são congruentes pelo critério ALA. 

Daí, tem-se que os segmentos AB, BC, CD e DE são congruentes, ou seja têm 

a mesma medida. 

Passemos a demonstração do Teorema de Tales. 

Demonstração do Teorema de Tales. 

1º Caso: para segmentos comensuráveis   

Tomemos duas retas t e s transversais a um feixe de retas paralelas. 

Com base na proposição demonstrada anteriormente, se o segmento PQ for 

dividido em m partes congruentes de valor fixo a, então determina-se no 

segmento TU m partes congruentes de valor fixo a’. Raciocínio análogo para os 

segmentos RS e VX. 

 

FIGURA 7: Figura para entendimento da demonstração do Teorema de Tales 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Assim, segue que: PQ = m . a   e   RS = n . a  implicando em   
𝑃𝑄

𝑅𝑆
 = 𝑚

𝑛
 . 

Analogamente: TU = m . a’ e VX = n . a’ implicando em 
𝑇𝑈

𝑉𝑋
 = 𝑚

𝑛
 

Portanto, 
𝑃𝑄

𝑅𝑆
 = 𝑇𝑈

𝑉𝑋
 . 

 2º Caso: para segmentos incomensuráveis  

Para este caso será necessário utilizar a definição de  proporcionalidade 

dada por Eudoxo. A princípio, tomemos os segmentos PQ e QR  

incomensuráveis. Em seguida, dados m e n quaisquer, dividamos o segmento 

PQ em m partes congruentes e de medida fixa a, ou seja, PQ = m . a. E 

marquemos no segmento QR, n segmentos de medida fixa a, até atingirmos 

um ponto X, tal que QX = n . a. Sendo X um ponto que pode estar, entre Q e 

R, sobre R, ou além de R.  

A figura a seguir exibe o caso em que X se encontra entre Q e R. 

 

FIGURA 8: Figura para entendimento da demonstração do Teorema de Tales 
FONTE: Elaborada pelo autor 
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Daí, tem-se que:  

n . PQ = m . QX < m . QR . (1) 

E pelo 1° caso, segue que  
𝑆𝑇

𝑇𝑌
 = 𝑚

𝑛
 . Assim, 

n . ST = m . TY < m . TU. (2) 

De (1) e (2) concluímos que,  n . PQ < m . QR ⇔ n . ST < m . TU. (3) 

De maneira análoga se demonstra que quando X está além de R, ocorre  

 n . PQ > m . QR ⇔ n . ST > m . TU. (4) 

E, finalmente, quando X cai sobre R, tem-se que os segmentos PQ e QR 

são comensuráveis. E como já foi demonstrado: 

n . PQ = m . QR ⇔ n . ST = m . TU. (5) 

          Como é válido (3), (4) e (5), conclui-se utilizando a definição 1, que                         

𝑃𝑄

𝑄𝑅
 = 𝑆𝑇

𝑇𝑈
 . 

Com isto terminamos a prova do Teorema de Tales. 

Uma outra importante área da Matemática que emprega o conceito de 

razão é a trigonometria. A priori, egípcios e babilônios descobriram relações 

relevantes acerca dessa área da Matemática, todavia foram os gregos que 

deram uma abordagem mais formal à trigonometria. Usaram as relações entre 

ângulos ou arcos numa circunferência e os comprimentos de suas cordas, bem 

como a relação entre os lados de triângulos e seus ângulos e estabeleceram 

algumas relações trigonométricas, tão úteis para a Astronomia e a Geometria, 

como no caso da medição de objetos gigantescos ou longínquos, dentre muitas 

outras aplicações. Por exemplo, a Aristarco de Samos (310 a.C. — 230 a.C.), 

astrônomo e matemático grego, atribui-se a determinação da distância entre a 

Terra e o Sol, a figura abaixo ilustra a trigonometria utilizada por Aristarco. 
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FIGURA 9 : Trigonometria de Aristarco 
FONTE: El incendio de Alejandria. Disponível em: http://www.you-books.com/book/J-

Luminet/El-Incendio-De-Alejandria. Acesso: Jul, 2018 
 

Cabe salientar que Aristarco utilizou a hipótese de que quando a lua está 

em quarto crescente ou quarto minguante, o ângulo lua – Terra – sol é de 87°, 

depois aplicando a razão trigonométrica, cosseno de 87° que já era conhecido 

nesse período, Aristarco demonstrou que a distância Terra-Sol é 

aproximadamente 19 vezes maior do que a distância Terra-Lua. 

 
Ainda aludindo a trigonometria, supõe-se que a razão trigonométrica 

seno seja oriunda dos hindus, onde Aryabhata (476 — 550) elaborou tabelas 

envolvendo metades de cordas que são tabelas de senos. Posteriormente 

essas tabelas foram aparecendo em trabalhos de outros matemáticos hindus, 

como Brahmagupta (598 – 668) e Bhaskara (1114-1185), e gradativamente em 

trabalhos de matemáticos de outras culturas. 

Com o decorrer do tempo, todos esses conhecimentos desenvolvidos 

pelos gregos chegam à Europa. Neste continente procuram transferir a certeza 

da matemática a outras áreas do conhecimento para tentar estruturar tais áreas 

segundo princípios matemáticos. Nesse caminho, as razões e proporções 

foram uns dos conceitos mais importantes para vincular a matemática a outras 

áreas do conhecimento. Leonardo de Pisa (1170 - 1250), conhecido 

popularmente como Fibonacci foi outro matemático importante, quando o 

assunto é proporção, ele foi responsável em difundir os princípios da Regra de 

Três, que consta em seu livro Liber Abaci (o livro do ábaco) publicado em 1202.  

http://www.you-books.com/book/J-Luminet/El-Incendio-De-Alejandria
http://www.you-books.com/book/J-Luminet/El-Incendio-De-Alejandria
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Há uma relação importante e surpreendente entre a sequência de 

Fibonacci e a razão áurea. A sequência de Fibonacci é a sequência de 

números (an) tais que a1 = a2 = 1 e an = an-1 + an-2 , para n > 2. A sequência 

obtida pela razão dos termos consecutivos da sequência de Fibonacci tem 

limite a razão áurea. 

 Atribui-se a Leonardo da Vinci (1452-1519), renascentista que se 

destacou como cientista, matemático, inventor, anatomista, pintor, poeta, 

dentre outras coisas, a utilização da proporção áurea em suas obras, apesar de 

ser assunto controverso. Contudo a proporção áurea continua atraindo 

atenções. Mais recentemente ela foi utilizada na obra de artistas como 

Salvador Dalí (1904-1989) e de arquitetos como Le Corbusier (1887-1995). 
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1.2 – Formalização do conceito de proporção 

 Vamos nesta seção definir o conceito de proporção e apresentar 

algumas propriedades. Para tanto, vamos iniciar com algumas definições 

apresentadas por Ávila (RPM 8, 1990, p. 3): 

Definição 2: Diz-se que duas variáveis (ou grandezas) x e y são 

proporcionais, ou diretamente proporcionais – se estiverem assim relacionadas:        

y = kx ou 
𝑦

𝑥
 = k, onde k é uma constante positiva, chamada de constante de 

proporcionalidade. 

Definição 3: Diz-se que as variáveis x e y são inversamente 

proporcionais se y = 
𝑘

𝑥
  ou xy = k, onde k é uma constante positiva. 

Por exemplo, sendo d a distância que um veículo com velocidade 

constante de 20 m/s percorre ao longo do tempo t, então d = 20t, simboliza que 

distância e tempo são diretamente proporcionais, pois seguem definição 2.  

Agora, consideremos um exemplo, no qual as grandezas se relacionam 

inversamente. Um cilindro de área da base e altura variáveis e volume 

constante. Se A e h representam a área da base e a altura do cilindro 

respectivamente, e sendo o volume do cilindro 2 m3, então A . h = 2 ou h = 
2

𝐴
 , 

mostrando que as grandezas A e h são inversamente proporcionais, pois se 

relacionam conforme a definição 3. 

Analisemos a representação gráfica da relação entre as grandezas.  

Se duas grandezas x e y são proporcionais, já sabemos que elas 

obedecem a lei de formação y = kx, onde k é uma constante. O gráfico dessa 

relação é uma reta que passa pela origem, com coeficiente angular k, isto é, 

com a variação  ∆𝑦

∆𝑥
= k para quaisquer dois pontos do gráfico. Onde  ∆y = y2 – y1 

e ∆x = x2 – x1.  
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          FIGURA 10: Gráfico da relação entre grandezas diretamente proporcionais 
 FONTE: Elaborada pelo autor   

  

Agora se x e y são inversamente proporcionais o produto xy = k, para 

quaisquer pontos do gráfico. E o gráfico é parte de uma hipérbole equilátera, 

como indicado na figura abaixo. 

 

FIGURA 11: Gráfico da relação entre grandezas inversamente proporcionais 
FONTE: Elaborada pelo autor 

 

1.2.1 – Propriedades  

Já observamos que duas grandezas diretamente proporcionais se 

relacionam por meio de um quociente contante e igual a k. Uma segunda 
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propriedade importante decorre desse fato, ela mostra que o produto cruzado 

das grandezas envolvidas é sempre igual 
𝑦1

𝑥1
 = 

𝑦2

𝑥2
 = k , teremos                                      

𝑦1 = k. 𝑥1  e 𝑦2 = k. 𝑥2 

Efetuando o produto cruzado teremos: 

𝑦1. 𝑥2 = k. 𝑥1. 𝑥2  (I)             𝑦2. 𝑥1 = k. 𝑥2. 𝑥1  (II) 

Comparando (I) e (II) chegamos a conclusão  de que: 

 𝑦1. 𝑥2  =  𝑦2. 𝑥1 

Agora as grandezas inversamente proporcionais se relacionam por meio 

de um produto constante e igual a k. 

 𝑦1. 𝑥1 = 𝑦2. 𝑥2 = k  essa expressão é equivalente a   
𝑦1

𝑥2
=

𝑦2

 𝑥1
   

Observemos que o produto cruzado entre grandezas inversamente 

proporcionais também é válido, no entanto os termos de uma das grandezas 

envolvidas devem ser invertidos. 

1.2.2 – Exemplos de aplicações da propriedade 

Exemplo 1. (ENEM) Os calendários usados pelos diferentes povos da 

Terra são muito variados. O Calendário Islâmico, por exemplo, é lunar, e nele 

cada mês tem sincronia com a fase da lua. O Calendário maia segue o ciclo de 

Vênus, com cerca de 584 dias, e cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos 

de 365 dias da terra. Quantos ciclos teria, em Vênus, um período terrestre de 

48anos? 

a) 384 ciclos   b) 40 ciclos   c) 73 ciclos   d) 30 ciclos   e) 240 ciclos 
 

Observe que as grandezas ciclos de vênus e anos terrestres são 

diretamente proporcionais. 
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𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣ê𝑛𝑢𝑠

𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
=  

5

8
=

𝑥

48
 

Aplicando a propriedade demonstrada anteriormente, temos: 8 . x = 5 . 

48 = 240. Logo x = 30.  Ou seja, um período terrestre de 48 anos corresponde 

a 30 ciclos em Vênus.  

Exemplo 2. Dentro de seu carro num trecho retilíneo, João com a 

velocidade de 80 km/h leva meia hora para ir de A até B, quanto tempo João 

levaria para fazer o mesmo percurso se sua velocidade fosse de 20 km/h ? 

Primeiramente, perceba que as grandezas velocidade e tempo são 

inversamente proporcionais. 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(
𝑘𝑚

ℎ
)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ)
=  

80

0,5
=  

20

𝑥
  

Lembrando que nas grandezas inversamente proporcionais invertemos 

uma das grandezas e depois realizamos o produto cruzado. Então 20 . x = 80 . 

0,5. Portanto, x = 2.  Ou seja, com 20 km/h João levaria para ir de A até B, 2 

horas.  

1.2.3 – Regra de três composta 

Agora ampliaremos a ideia que vimos anteriormente, que é 

popularmente encontrada nos livros com o nome de regra de três. Veremos a 

regra de três composta que vai misturar situações que envolvem três ou mais 

grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ou estes 

dois tipos de grandezas simultaneamente. 

Para acharmos os valores almejados quando se trata de três ou mais 

grandezas se relacionando ao mesmo tempo, temos um método prático para 

obtenção deles, que será apresentado adiante. 

Podemos construir uma tabela que expressa a relação entre as 

grandezas em duas situações diferentes. Denotaremos por A1, A2, A3, A4 , A5, 

... AF (A final), os valores das grandezas para uma primeira situação (SI) ,e por 
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B1, B2, B3, B4, B5, ... BF (B final), os valores das grandezas para uma 

segunda situação (SII). Assim, para dois valores X e Y de uma dada grandeza 

podemos relacioná-los com as demais grandezas. Vejamos a tabela abaixo: 

Grand F = grandeza final, Grand P = grandeza procurada 

TABELA 1: Modelo de representação para demonstração 
FONTE: Elaborada pelo autor 

 

Quando todas as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais à 

Grand P, fazemos o quociente apresentado a seguir: 

𝑋

𝑌
 = 

𝐴1 .  𝐴2 .  𝐴3 .  𝐴4 .  …  .  𝐴𝐹

𝐵1 .  𝐵2 .  𝐵3 .  𝐵4 .  …  .  𝐵𝐹
 

Agora, no caso de termos grandezas inversamente proporcionais à 

Grand P devemos trocar as posições dos valores delas no quociente. Para ficar 

mais claro, suponhamos que Grand 1 e Grand 4 sejam inversamente 

proporcionais à Grand P, nesse caso, o quociente ficaria como indicado a 

seguir: 

𝑋

𝑌
 = 

𝑩𝟏 .  𝐴2 .  𝐴3 .  𝑨𝟒 .  …  .  𝐴𝐹

𝑨𝟏 .  𝐵2 .  𝐵3 .  𝑩𝟒 .  …  .  𝐵𝐹
 

A demonstração desse método pode ser observada na revista do 

professor de matemática no artigo do Ávila (RPM 8, 1990, p.4). 

1.2.4 – Exemplos de aplicação de regra de três composta 

Exemplo 1. (ENEM) Uma escola lançou uma campanha para seus 

alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a 

uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos 
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primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos 

por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, 

e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da 

campanha. 

 Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos 

arrecadados ao final do prazo estipulado seria de: 

a) 920 kg      b) 800 kg      c) 720 kg      d) 600 kg     e) 570 kg 

Primeiramente organizemos os dados do enunciado numa tabela. 

 

TABELA 2: Tabela de organização dos dados do exemplo 1 de 1.2.4 
FONTE: Elaborada pelo autor 

 

A grandeza procurada neste caso é a quantidade arrecadada de 

alimentos, portanto servirá de referência para compararmos com as outras 

grandezas. 

Pelas informações da tabela, 120 kg de alimentos são arrecadados em 

10 dias, supondo a produção constante, temos 12 kg de alimentos arrecadados 

por dia. Então, à medida que aumentamos o número de dias de coleta (d) 

aumentamos a quantidade de alimentos arrecadados (a), assim é fácil observar 

que a = 12d, e toda vez que grandezas se relacionam dessa maneira, elas são 

diretamente proporcionais, pela Definição 2. 

Ainda pelas informações da tabela temos que 20 estudantes estão 

coletando os 120 kg de alimentos, aqui devemos supor igual desempenho por 

parte destes alunos, com isso teríamos 120/20 = 6 quilos de alimentos 

coletados por cada aluno. Novamente, à medida que aumentamos a 

quantidade de alunos (n) estamos aumentando a quantidade de alimentos que 

estão sendo arrecadados (a), neste caso devemos observar que a = 6n, e 

conforme Definição 2, as grandezas a e n são diretamente proporcionais. 
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E temos em cada dia a arrecadação de 12 kg de mantimentos em 3 

horas, isso equivale uma arrecadação de 4 kg de alimentos por hora, daí as 

grandezas quantidade de alimentos (a),  e horas (h) se relacionam por a = 4h, 

indicando que a e h são diretamente proporcionais. 

Identificadas as relações de dependência entre as grandezas, podemos 

agora aplicar o método explicado anteriormente: 

120

𝑥
=  

20

50
 .

10

20
 .

3

4
  ⇔ 𝑥 = 800 𝑘𝑔 

Portanto, serão arrecadados ao total 920 kg de alimentos, 120 kg nos 

primeiros dez dias e 800 kg nos vinte dias restantes. 

Exemplo 2. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS) Se 25 operários 

trabalhando 10 horas por dia abririam um canal de 238 metros de comprimento 

em 17 dias, quantos operários serão necessários para abrir 686 metros do 

mesmo canal em 25 dias com 7 horas de trabalho por dia? 

Primeiramente organizemos os dados do enunciado numa tabela. 

 
TABELA 3: Tabela de organização dos dados do  exemplo 2 de 1.2.4 

FONTE: Elaborada pelo autor 
 

A grandeza procurada neste caso é o número de operários, logo servirá 

de referência para compararmos com as grandezas restantes. 

Pelas informações da tabela, 25 operários abrem 238 m de um canal, 

supondo um desempenho igual por parte dos operários, temos que cada um 

deles é responsável por abrir 9,52 m do canal. Assim, à medida que 

aumentamos a quantidade de operários (n) para realizar o trabalho estamos 

aumentando o comprimento de abertura do canal (c), sendo que essas 
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grandezas se relacionam da seguinte forma, n = 9,52c, e pela Definição 2, 

ambas grandezas são diretamente proporcionais. 

Consultando novamente a tabela, temos que 25 operários abrem 238 m 

do canal em 17 dias, ou seja, 25 operários levam 17 dias, se tivéssemos 50 

operários levaríamos a metade do tempo, isto é, 8,5 dias para realizar o 

mesmo trabalho, e se tivéssemos 100 operários levaríamos um quarto do 

tempo, 4,25 dias para abrir os mesmos 238 m do canal. Em todos os casos:    

25 . 17 = 50 . 8,5 = 100 . 4,25 = 425 (constante), daí n . d = 425, e pela 

Definição 3 as grandezas em questão são inversamente proporcionais. 

De modo análogo ao analisado acima, temos que as grandezas número 

de operários (n) e tempo trabalhado em horas (h) também são inversamente 

proporcionais.  

Identificadas as relações de dependência entre as grandezas, podemos 

agora aplicar o método explicado anteriormente: 

25

𝑥
=  

7

10
 .

238

686
 .

25

17
  ⇔ 𝑥 = 70 𝑜𝑝𝑒𝑟á𝑟𝑖𝑜𝑠 

Portanto, serão necessários 70 operários trabalhando 7 horas por dia 

durante 25 dias, para abrir 686 metros do canal. 

Devemos prestar atenção para não nos equivocarmos utilizando 

justificativas incompletas para decidir se duas grandezas são diretamente ou 

inversamente proporcionais. As justificativas mais comuns são as seguintes: à 

medida que uma grandeza cresce se a outra também cresce então as 

grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E se uma das grandezas 

cresce enquanto a outra diminui então as grandezas envolvidas são 

inversamente proporcionais. Contudo, nem todos os casos de crescimento 

simultâneo de grandezas implica nelas serem diretamente proporcionais, o 

mesmo raciocínio pode ser levado em consideração para o caso mencionado 

de identificação de grandezas inversamente proporcionais. 

Veja o exemplo abaixo:  
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FIGURA 12: Crescimento exponencial  

FONTE: O crescimento exponencial do modelo de Malthus. Disponível em: 
www.researchgate.net/ Acesso: Novembro, 2018. 

 

Neste exemplo percebemos que ambas grandezas envolvidas crescem 

simultaneamente, no entanto o crescimento acima não é caracterizado como  

proporcional, mas sim exponencial. Esse tipo de crescimento é típico, por 

exemplo, para descrever a proliferação de microorganismos através do 

processo de mitose. Aqui, as grandezas envolvidas não obedecem à lei de 

formação que caracteriza proporcionalidade, isto é, y = kx. As grandezas em 

questão obedecem à lei de formação y = k. ax. 

  

http://www.researchgate.net/
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Capítulo 2 – O ENEM 

 

Com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases LDB/1996, o ensino 

médio passou a fazer parte da educação básica com os objetivos de 

“desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores (Lei n°9.394/96, art. 22)”. 

Nesse período, o Estado efetivou o Censo Escolar, o Sistema de 

avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (Provão) para averiguar o desempenho 

das instituições de ensino, através da análise dos resultados nas provas 

mencionadas. Em outras palavras, a política de avaliação externa tinha a 

intenção de acompanhar o desempenho das escolas com a expectativa de 

assegurar um ensino de qualidade. 

Em 1998, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, INEP, uma autarquia federal articulada ao MEC cria o ENEM. 

Esse exame a priori tinha o propósito de avaliar o desempenho dos estudantes 

ao término da educação básica, de modo a contribuir com a melhoria da 

qualidade da educação básica do país. 

A partir do ano de 2009, o ENEM além de ter o objetivo anteriormente 

mencionado, passa também a ser utilizado como instrumento de seleção para 

ingressar no Ensino Superior. As notas obtidas no exame são usadas 

parcialmente ou integralmente por instituições de ensino superior, isso varia de 

instituição para instituição, uma vez que, as universidades possuem autonomia 

para estabelecer seus critérios de seleção. 

Ramalho e Núnez (2011) relatam da seguinte forma o modelo do Novo 

ENEM: 
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[...] concebido, inicialmente, como um teste optativo e aplicado 
pela primeira vez em 1998, o ENEM constrói sua trajetória 
marcada por contradições inerentes a uma nova e importante 
experiência, de grande proporção e de nível nacional, batendo 
recordes de inscrição e participação nos anos de 2009 e 2010. 
Tornou-se, portanto, o principal instrumento de avaliação da 
Implantação da Reforma nas escolas públicas e privadas, 
sinalizando para o MEC as diferenças entre redes e revelando 
as deficiências a serem superadas. (RAMALHO e NÚNEZ, 
2011, p.8). 

 

Já o INEP, em 27 de maio de 2009, definiu como objetivos do Novo 

ENEM na portaria n° 109 em seu artigo 2°, os seguintes itens: 

Art. 2o - Constituem objetivos do Enem: 
I - oferecer uma referência para que cada cidadão possa 
proceder à sua auto-avaliação com vistas às suas escolhas 
futuras, tanto em relação ao mundo do trabalho quanto em 
relação à continuidade de estudos; 
II - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que 
sirva como modalidade alternativa ou complementar aos 
processos de seleção nos diferentes setores do mundo do 
trabalho; 
III - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que 
sirva como modalidade alternativa ou complementar aos 
exames de acesso aos cursos profissionalizantes, pós-médios 
e à Educação Superior;  
IV - possibilitar a participação e criar condições de acesso a 
programas governamentais; 
V - promover a certificação de jovens e adultos no nível de 
conclusão do ensino médio nos termos do artigo 38, §§ 1o - e 
2o - da Lei no - 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB); 
VI - promover avaliação do desempenho acadêmico das 
escolas de ensino médio, de forma que cada unidade escolar 
receba o resultado global; 
VII - promover avaliação do desempenho acadêmico dos 
estudantes ingressantes nas Instituições de Educação 
Superior. (BRASIL, 2009, p.1) 

 

Segundo (HAINE, 2011 apud SAMPAIO, 2012, p.20) mesmo com as 

alterações advindas com a implantação do Novo ENEM, o exame continuou 

sendo elaborado com bases teórico-metodológicas pautadas na 

interdisciplinaridade, contextualização e resolução de situações-problemas. 

As provas de 1998 até 2008 eram compostas por 63 questões de 

múltipla escolha que estavam de acordo com competências e habilidades 

estabelecidas pelo exame, mais uma proposta de redação. A partir de 2009, o 
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ENEM manteve sua proposta inicial, entretanto a prova passa a ser constituída 

de 180 questões distribuídas em grandes áreas que compõe os componentes 

curriculares do PCN: 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 45 questões de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 45 questões de Matemática e suas 

Tecnologias mais uma redação. E também passa a ser aplicado em dois dias. 

Para calcular a nota de um candidato é utilizada a Teoria da Resposta 

ao Item (TRI), que segundo o site oficial do INEP é uma modelagem estatística 

que permite, dentre outros pontos, fazer um mapeamento do padrão de 

respostas de cada estudante e atribuir uma pontuação diferenciada em função 

do grau de dificuldade de cada questão. Dessa forma, dois candidatos podem 

ter notas distintas, mesmo tendo acertado o mesmo número de questões.  

Na atualidade este processo seletivo é o maior do Brasil e um dos 

maiores do mundo. São milhões de estudantes que o realiza anualmente. A 

seguir temos um gráfico que mostra a evolução do número de inscritos 

confirmados ao longo dos anos. 

 
 

GRÁFICO 1: Inscrições confirmadas no ENEM  
FONTE: www.vestibulandoweb.com.br. Acesso: Fev, 2019. 

 

Observemos que houve uma queda de inscritos confirmados  nas 

edições 2017 e 2018 do ENEM, se comparado a 2016. A queda de inscrições 

http://www.vestibulandoweb.com.br/
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se deve ao fato da migração de certificações do ensino médio pela prova do 

ENEM passar a ser responsabilidade do ENCCEJA (Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos). 

A seguir temos resumidamente explicações sobre importantes 

programas do Governo Federal criados para ampliar e facilitar o acesso ao 

ensino superior: 

SISU: O Sistema de Seleção Unificada – SISU, criado em 2004, é um 

sistema de seleção eletrônica para universidades públicas. Uma das principais 

vantagens do SISU é a possibilidade de um candidato concorrer a uma vaga 

em universidades distantes do local onde reside, sem precisar se deslocar, 

realizando apenas uma prova. Dessa forma, o SISU facilitou o acesso às 

universidades federais e estaduais, pois o aluno necessita somente pagar a 

taxa de inscrição do ENEM e realizar a prova para poder concorrer a uma vaga 

em diversas instituições. 

As universidades vinculadas a esse sistema estabelecem uma nota de 

corte para cada curso durante o período de inscrição. Essa nota varia de curso 

para curso, mas é alterada de acordo com as notas gerais dos inscritos. Então, 

atingir a nota de corte não é garantia de seleção para a vaga a qual o 

candidato se inscreveu. 

Com o término do período de inscrições, o SISU seleciona 

automaticamente os candidatos mais bem colocados em cada curso. Se a nota 

do estudante possibilitar sua classificação em duas das suas opções de vagas 

(primeira e segunda opção), ele será convocado somente para primeira opção. 

O estudante pode não ser convocado na primeira chamada de 

matrículas, porém pode haver vagas remanescentes e o candidato pode ser 

contemplado numa chamada posterior. 

Por fim, o SISU também assegura aos estudantes que cursaram o 

ensino médio em escolas públicas uma reserva das vagas oferecidas, por 

curso e turno. Desse total de vagas reservadas um percentual deve ser 

destinado aos estudantes com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo por pessoa. 
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 PROUNI: O Programa Universidade para Todos- PROUNI, criado pelo 

MEC em 2004, é um programa onde o candidato concorre a bolsas de estudos 

integrais (100%) ou parciais (50%) para estudar em instituições de ensino 

superior privadas. Para requerer uma bolsa do PROUNI o candidato deve ter 

nota mínima de 450 pontos de média e não ter zerado a Redação, além de 

estar dentro da faixa determinada de salários mínimos per capita. Cabe 

salientar, que no ProUni só pode participar quem ainda não possui um diploma 

de curso superior. No primeiro semestre de 2019 foram ofertadas 243.888 

bolsas, sendo 116.813 são bolsas integrais. 

FIES: O Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, criado em 1999, é 

um programa que oferece financiamento de até 100% do valor do curso para 

estudantes que não tenham condições de pagá-lo durante a graduação. Os 

juros do FIES são menores do que os praticados comumente, sendo 

necessário aos estudantes pagarem o empréstimo depois de formados. Para 

ter direito ao financiamento o estudante deve ter nota mínima de 450 pontos de 

média e não ter zerado a Redação, além de estar dentro da faixa determinada 

de salários mínimos per capita. 

Atualmente, a maior parte das universidades federais utilizam a prova do 

ENEM como processo de seleção de candidatos, não possuindo mais 

vestibular próprio, como por exemplo a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Espirito Santo 

(UFES), dentre diversas outras. Outras instituições utilizam o ENEM  de forma 

mista, como é o caso da UNIFESP, onde para alguns cursos a nota obtida 

serve como primeira fase do vestibular da instituição. Em outras Universidades 

públicas, que possuem concurso vestibular próprio, o candidato pode utilizar a 

nota do ENEM para compor uma média com as notas das provas do vestibular, 

como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Por 

fim, atualmente há universidades que, mesmo possuindo vestibular próprio, 

disponibilizam parte das vagas para o SISU, como acontece na Universidade 

de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Santa 

Catarina, dentre outras. 
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2.1 – Implicações do ENEM 

Desde a implementação de políticas públicas para a democratização da 

Educação de nível médio e superior houve uma significativa expansão de 

matrículas, no entanto, ainda se observa um baixo desempenho de estudantes 

nas mais variadas avaliações nacionais e internacionais, dentre as quais: Prova 

Brasil, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e o próprio ENEM. 

Para termos uma ideia do baixo desempenho que ainda observamos 

referentes a estudantes brasileiros, temos como exemplo o resultado da prova 

de Redação do ENEM 2018, os dados abaixo foram divulgados ao público, em 

18 de janeiro de 2019, pelo INEP. Os dados mostram que das 4,1 milhões de 

redações corrigidas somente 55 receberam pontuação máxima e 112.559 

candidatos tiveram a redação zerada. Esse número acentuado de notas zero 

evidencia um ponto importante da prova do ENEM, que é analisar e descobrir 

as deficiências de aprendizagem de modo a procurar corrigir e desenvolver um 

ensino futuro com mais qualidade. 

Inicialmente com o objetivo de avaliação, o ENEM passou a ser um 

importante instrumento para acesso ao ensino superior. Podemos destacar que 

os vários programas governamentais vinculados ao ENEM possibilitaram maior 

acesso às vagas do ensino superior, embora muito precise ser feito para haver 

uma maior parcela de estudantes na universidade, sobretudo os de baixa renda 

e socialmente desfavorecidos. Veja o trecho abaixo, que corrobora esses 

argumentos: 

Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem 
para a democratização das oportunidades de acesso às vagas 
oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), 
para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação 
dos currículos do Enino Médio. (BRASIL, 2009) 

 

Houve uma expansão significativa no número de vagas nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), após a implementação em 2007 do 
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Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni) e a criação de Institutos Federais. Mas, de acordo com o 

Censo do IBGE de 2018 apenas 11% da população com mais de 18 anos de 

idade possui o ensino superior completo, indicando que muito ainda tem que 

ser feito pelo Estado para democratizar o acesso ao ensino superior. 

Outro aspecto que o ENEM pode influenciar é na elaboração do 

currículo do ensino médio, uma vez que, uma prova com tal dimensão e 

alcance nacional, moldará e orientará cada vez mais os currículos na educação 

básica, principalmente no ensino médio. Tal como o próprio MEC afirma: 

Um exame nacional unificado, desenvolvido com base numa 
concepção de prova focada em habilidades e conteúdos mais 
relevantes, passaria a ser importante instrumento de política 
educacional, na medida em que sinalizaria concretamente para 
o ensino médio orientações curriculares expressas de modo 
claro, intencional e articulado para cada área de conhecimento. 
(BRASIL, 2009, p.4) 

 

Há ainda mais um trecho que reforça esse papel que o ENEM a cada 

dia vem assumindo: 

E esse é o papel transformador do ENEM: quando você avalia 
desta maneira, está dizendo que é isto que deveria ser 
ensinado. Esse é o grande poder pedagógico do ENEM e a 
grande ajuda que pode dar à reforma do ensino médio. 
(BRASIL, 2009, p.12) 
 

Muitos autores defendem que o ENEM seria uma possibilidade para a 

melhoria da prática educativa, pois além de suporte avaliativo, que mede o que 

tem sido aprendido pelos alunos, também contribuiria secundariamente com a 

reestruturação da prática docente. Mas também deixam a ressalva, de que os 

dados obtidos a partir dos resultados do ENEM não são o suficiente para uma 

reestruturação na prática educativa, no entanto o exame é um instrumento 

eficaz para a construção de uma prática educativa mais coerente, uma vez 

que, o professor pode identificar os pontos das disciplinas onde os estudantes 

se desenvolvem melhor e quais eles apresentam mais dificuldades.  

 

 

 



39 
 

2.2 – A prova de Matemática do ENEM 

No período que compreende 1998 a 2008 o ENEM não possuía um 

número fixo de questões de cada disciplina. Abaixo é mostrado uma tabela que 

indica a distribuição de questões que abordaram Matemática ao longo desses 

anos. 

 
TABELA 4: Número de questões ENEM (1998-2008) 
FONTE: (SILVA, 2010 apud CAMPOS, 2014, p.41) 

 

Nesse período vemos uma variação de 17,5% até 28,6% de questões 

de Matemática em relação ao total de 63 questões de cada ano. Já de 2009 em 

diante, a prova de Matemática e suas Tecnologias passa a ter uma quantidade 

padrão de questões, mais precisamente 45 questões, representando 25% do 

total das 180 questões da prova. 

As questões de Matemática de 2009 em diante são de particular 

interesse para esta pesquisa, em decorrência disso abaixo estão destacadas 

as competências e habilidades propostas para Matriz de Referência de 

Matemática e suas tecnologias, INEP/2009, publicado pelo Diário Oficial da 

União, Portaria MEC n°462, de 27 de maio de 2009 
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QUADRO 1: Matriz de Referência de Matemática, Competências e Habilidades 

FONTE: INEP, 2009 
 

Dessa forma, as questões de Matemática a partir de 2009 passam a ser 

elaboradas de acordo com as sete competências vistas anteriormente, além 

disso, as questões passam a se preocupar com interligação e inter-relação dos 

conteúdos com a realidade dos estudantes, como podemos reparar destacado 

a seguir pelo PCN: 

O critério central é o da contextualização e da 
interdisciplinaridade, ou seja, verifica-se o potencial que um 
tema tem em permitir conexões entre diversos conceitos 
matemáticos e entre diferentes formas de pensamento 
matemático, ou, ainda, a relevância cultural do tema, tanto no 
que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da 
Matemática, como à sua importância histórica no 
desenvolvimento da própria disciplina. (BRASIL, 2009) 

 

 Curiosamente, a área de Matemática e suas tecnologias foi a única cuja 

nota máxima já ultrapassou os mil pontos. Em 2015, um estudante chegou a 

obter 1008,3, desde então, permanece sendo a área com as maiores notas 

máximas. Porém, cabe salientar que mesmo sendo a área na qual alguns 

estudantes atingiram ou últrapassaram os 1000 pontos, ela ainda apresenta 

uma média nacional relativamente baixa, segundo dados do INEP, em 2016 a 

média geral foi 489,5 e em 2017 foi 518,5. Esses números mostram que o 

ensino de Matemática ainda precisa ser melhor trabalhado em âmbito nacional.  

Devido a grande dimensão desse exame, existem muitos materiais de 

comentários, opiniões e sugestões acerca da prova. A exemplo podemos citar 

(Buffara, RPM 85, 2014, p.6) que destacou duas características da prova de 

Matemática do ENEM 2013. A primeira característica destacada foi que 
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questões de cunho abstrato não teriam constado no exame e a segunda 

característica destacada foi que o conceito “proporcionalidade” teria aparecido 

em 18 das 45 questões. 

Contudo (Buffara, RPM 85, 2014, p.7) também destacou que parte das 

questões contextualizadas são forçosas, já que, para contornar a complexidade 

dos problemas reais, a banca do ENEM, em algumas situações produz 

enunciados confusos, recorre a simplificações excessivas e descreve situações 

irreais. 

Para exemplificar, Buffara exibe a questão abaixo do enem 2013, e 

afirma que ela é simples demais e  com enunciado “sofrível”, pois segundo ele 

a pergunta deveria ser “qual a diferença entre o maior e o menor percentual de 

crescimento?” 

 

         FIGURA 13: Questão dada de exemplo por Buffara 
     FONTE: INEP, ENEM 2013 
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Capítulo 3 – Aspectos metodológicos da pesquisa  

 

O método de investigação empregado na presente dissertação 

denomina-se Análise de Conteúdo. Ele é considerado como método de coleta e 

de análise de dados, oferecendo uma estruturação facilitadora dos dados 

selecionados para estudo.  

Esse tipo de metodologia permite que o pesquisador traga suas 

concepções no momento da interpretação dos dados coletados e 

categorizados. Segundo CURY (2006 apud BELINE, 2010, p.5), o pesquisador, 

a partir do conjunto de categorias, vai refletir sobre os dados e, com base no 

referencial teórico e em suas concepções sobre o tema buscará respostas às 

suas questões de pesquisa. 

Outro ponto motivador para a escolha da Análise de Conteúdo é sua 

versatilidade, pois permite a análise de dados quantitativos e qualitativos. 

De acordo com Bardin (1979) a Análise de Conteúdo trata-se de: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando                                            

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (p.49) 

Esse método foi utilizado por Lasswell (1915) para analisar a imprensa e 

a propaganda americana. Desde a sua criação, que remonta o século XVIII, 

pesquisadores de diversas áreas, tais como, Educação, Sociologia, Psicologia, 

Comunicação o utilizam. 

Embora a Análise de Conteúdo tenha sido originada nos Estados 

Unidos, onde foi aplicada inicialmente como uma ferramenta de análise de 

comunicações, foi na França, com a investigadora francesa, Laurance Bardin, 

professora-assistente de psicologia na universidade de Paris V que a análise 

foi sistematizada e popularizada como um método acadêmico de pesquisa. 
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3.1 – Descrição da Análise de Conteúdo 

Abaixo estão três estágios que descrevem a estrutura da metodologia de 

Análise de Conteúdo, de acordo com Bardin (1979): 

 Pré - Análise;  

 Exploração do material; 

 Tratamento dos resultados: inferência e interpretação. 

Apresentamos a seguir detalhamentos sobre cada um dos estágios. 

 Pré - Análise  

Deve-se coletar diferentes amostras de informação para serem 

analisadas. É necessário, uma leitura criteriosa de todos os materiais para 

decidir quais deles estão de fato de acordo com os objetivos da pesquisa, sem 

contudo explorar muitos detalhes, que serão explorados futuramente na parte 

da descrição. Esse estágio da seleção das informações é denominado por 

Bardin de “leitura flutuante”. 

É importante também realizar a codificação dos materiais para 

possibilitar a identificação rápida de cada elemento da amostra de documentos 

a serem analisados. Essa codificação permitirá ao pesquisador retornar a um 

documento específico quando necessário. 

 Exploração do material 

 Essa etapa prevê o estabelecimento de dois itens fundamentais para a 

Análise de Conteúdo, que são as unidades de análise e a categorização. 

- Organização do conteúdo em unidades: Toda categorização precisa 

definir o elemento a ser classificado. Nessa metodologia esse elemento é 

chamado de unidade de análise. Assim, é necessário reler todos os materiais 

selecionados e identificar neles as unidades de análise.  

- Classificação das unidades em categorias: Aqui categorizar é 

agrupar dados levando em consideração o que há em comum entre eles. 

Classifica-se por semelhança ou analogia, de acordo a critérios estabelecidos 

ou definidos previamente no processo. Mas, as categorias podem ser alteradas 
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e reorganizadas sempre que preciso. Tal como Moraes e Galiozzi (2006) 

relatam, 

[...] as categorias não saem prontas, e exigem um retorno 

cíclico aos mesmos elementos para a sua gradativa 

qualificação. O pesquisador precisa avaliar constantemente 

suas categorias em termos de sua validade e pertinência 

(p.125).                                                                                                 

Em suma, a categorização facilita a análise da informação, pois ela 

sintetiza e destaca os pontos mais relevantes da pesquisa. 

 Tratamento dos resultados: inferência e interpretação  

Definidas as categorias e identificado o material constituinte de cada 

uma delas, é preciso transmitir o resultado da pesquisa. A descrição é a 

primeira etapa desta transmissão.  

Quando se trata de uma pesquisa quantitativa, a descrição envolverá 

organização de tabelas, gráficos, quadros, dentre outras ferramentas, 

apresentando as categorias, e também computando frequências e percentuais 

referentes as mesmas. Agora, quando se refere a uma pesquisa qualitativa, a 

descrição será realizada de outra forma, uma vez que, para cada uma das 

categorias deve ser produzido um texto síntese em que se expresse os mais 

variados significados presentes nas unidades de análise.  

No que diz respeito a interpretação, esta não se pautará apenas no  

conteúdo presente nos documentos de análise, cabendo ao pesquisador 

buscar o conteúdo latente destes documentos, em outras palavras, buscar 

informações implícitas e relevantes obtidas por meio da análise criteriosa da 

estruturação de unidades e categorias elaboradas por ele. 

E a inferência, segundo Bardin (1979), pode ser entendida como uma 

operação intelectual por meio da qual se afirma a veracidade de uma 

proposição em decorrência de suas ligações com outras proposições já 

reconhecidas como verdadeiras. 
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3.2 – Descrição da pesquisa desenvolvida 

Nesta seção, apresentamos a estruturação da pesquisa, com base na 

metodologia Análise de Conteúdo. E no capítulo 4, teremos as inferências e 

interpretações oriundas das observações da categorização realizada. 

3.2.1 – Seleção das informações da pesquisa 

Foram coletadas das provas do Novo ENEM que estão disponíveis no 

site do INEP. A priori, foi realizada uma leitura flutuante das questões de 

Matemática e suas tecnologias, bem como das questões de Ciências da 

Natureza e suas tecnologias. A partir daí foram selecionadas questões que 

direta ou indiretamente requeriam conhecimentos acerca da proporcionalidade. 

Posteriormente, essas questões foram organizadas em unidades, subunidades 

e categorias para melhor detalhamento e inferência de resultados da pesquisa. 

Vale salientar que todas as questões foram resolvidas previamente e 

somente depois foram encaixadas em unidades, subunidades e categorias 

conforme a metodologia Análise de Conteúdo. 

3.2.2 – Organização do conteúdo em unidades 

A primeira e grande estruturação dos dados coletados das questões do 

ENEM, foi em relação à criação de duas unidades de interesse para a 

pesquisa. Uma das unidades trata das questões onde o conceito de 

proporcionalidade  aparece explicitamente. 

Ou seja, são questões onde a relação de proporcionalidade entre 

grandezas é explicitamente enunciado na questão. Assim, questões nas quais 

os enunciados possuem, expressões tais como: “quantidades divididas em 

partes diretamente proporcionais a ...”, “quais dentre as expressões apresenta 

uma relação de proporcionalidade inversa entre a grandeza x e o cubo da 

grandeza y”, dentre várias outras, foram classificadas como questões cujo 

conceito de proporcionalidade aparece explicitamente.  

Na estruturação do trabalho questões que envolvem escalas também 

foram classificadas como questões nas quais o conceito aparece 

explicitamente, pois elas já evidenciam que se deva estabelecer uma 
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proporção direta entre as medidas da imagem e as medidas reais. Desse 

modo, questões com enunciados do tipo “tais grandezas estão na escala de 

a:b” fazem parte da primeira unidade. 

Abaixo está ilustrada uma questão do ENEM 2019 que exemplifica um 

enunciado, no qual o conceito de proporcionalidade aparece explicitamente. 

 

 
 

FIGURA 14: Questão com proporcionalidade aparecendo explicitamente 
FONTE: INEP, ENEM 2009 

 

Nesta questão, é necessário que o candidato saiba como duas 

grandezas se relacionam de forma direta ou inversamente proporcional, ou 

quando não há relação de proporcionalidade entre grandezas, além de ter que 

conhecer como são as representações gráficas desses tipos de relações.  
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Já a outra unidade trata de questões em que o conceito de 

proporcionalidade aparece implicitamente, ou seja, que é requerido 

conhecimentos de proporcionalidade e suas propriedades, porém estes 

conhecimentos estão omitidos, sendo necessário identificá-los para poder 

resolver a questão, como ocorre no exemplo exibido a seguir 

 
 

FIGURA 15: Questão com proporcionalidade aparecendo implicitamente 
FONTE: INEP, ENEM 2012 

 

No enunciado dessa questão do ENEM de 2012, não há uma indicação 

explícita de que o estudante tenha que usar proporcionalidade, mas nota-se 

que ele deve utilizá-la para chegar no resultado esperado. 

De modo a facilitar o entendimento do trabalho, a partir de agora 

denotaremos a primeira unidade mencionada por U1 e a segunda por U2. Logo 

temos: 

U1 – Unidade 1 – questões em que o conceito de proporcionalidade 

aparece explicitamente; 

U2 – Unidade 2 – questões em que o conceito de proporcionalidade 

aparece implicitamente.  
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3.2.3 – Organização do conteúdo em subunidades 

A segunda parte da estruturação dos dados coletados foi a criação de 

subunidades, que objetiva separar questões do ENEM que aludem a 

grandezas diretamente proporcionais, quantas se referem a grandezas 

inversamente proporcionais e quantas mencionam a regra de três composta. 

Sendo assim, criamos seis subunidades, relacinadas as Unidades 1 e 2, 

que são:  

U1.1 – Subunidade 1 da Unidade 1 – questões envolvendo 

proporcionalidade direta;  

U1.2 – Subunidade 2 da Unidade 1 – questões envolvendo 

proporcionalidade inversa; 

U1.3 – Subunidade 3 da Unidade 1 – questões envolvendo regra de três 

composta; 

U2.1 – Subunidade 1 da Unidade 2 – questões envolvendo 

proporcionalidade direta; 

U2.2 – Subunidade 2 da Unidade 2 – questões envolvendo 

proporcionalidade inversa; 

U2.3 – Subunidade 3 da Unidade 2 – questões  envolvendo regra de três 

composta; 

3.2.4 – Organização do conteúdo em categorias 

O trabalho efetuou o agrupamento dos dados em sete diferentes 

categorias, cada uma contemplando um aspecto considerado relevante para a 

análise dos dados. Cada uma das categorias foi definida com base na análise 

prévia do material, visando abordar as formas mais frequentes de se tratar a 

proporcionalidade nas questões do ENEM.  
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1a categoria (C1): identificação do conceito em representações 

gráficas 

Essa categoria é composta por questões que exigem o conhecimento da 

representação gráfica da variação entre grandezas proporcionais. Para resolver 

tais questões é necessário, por exemplo, identificar que a representação 

gráfica de grandezas diretamente proporcionais é uma reta passando pela 

origem e que o gráfico que representa grandezas inversamente proporcionais é 

uma hipérbole. Veja abaixo, uma questão que se enquadra nessa categoria: 

 
 

FIGURA 16: Questão de Matemática (C1) 
FONTE: INEP, ENEM 2012 
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2a categoria (C2): identificação do conceito em representações 

algébricas 

Essa categoria é composta por questões que exigem o conhecimento de 

fórmulas que nos permitem identificar o tipo de relação de proporcionalidade 

entre as grandezas. Se pegarmos o exemplo hipotético, A = 𝑘
𝑥

𝑦
 onde x e y 

representam grandezas e k uma constante positiva, tem-se que a grandeza A é 

diretamente proporcional à grandeza x e inversamente proporcional à grandeza 

y. Abaixo apresentamos uma questão que se enquadra nessa categoria: 

 
 

FIGURA 17: Questão de Matemática (C2) 
FONTE: INEP, ENEM 2011 

 

3a categoria (C3): aplicação do conceito em contextos geométricos 

Essa categoria é composta por questões que abordam o conceito em 

situações geométricas, tais como, semelhanças de triângulos, cálculos de área 

e comprimento de setores circulares, razão entre áreas de polígonos 

semelhantes, que é equivalente a razão entre os lados correspondentes 

dessas figuras ao quadrado, dentre outras situações. Reproduzimos a seguir 

uma questão que se enquadra nessa categoria: 
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FIGURA 18: Questão de Matemática (C3) 
FONTE: INEP, ENEM 2009 

 

4a categoria (C4): aplicação do conceito em contextos 

trigonométricos 

Nessa categoria incluímos questões que abordam  situações 

trigonométricas, dentre elas, situações envolvendo as razões trigonométricas 

dos arcos notáveis de 30°, 45° e 60°. Vejamos abaixo, uma questão que se 

enquadra nessa categoria: 

 
FIGURA 19: Questão de Matemática (C4) 

FONTE: INEP, ENEM 2010 
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5a categoria (C5): aplicação do conceito em contextos de porcentagem 

As questões dessa categoria envolvem porcentagem, aumento ou 

decréscimo percentual, situações financeiras etc. Uma questão que se 

enquadra nessa categoria apresentamos abaixo : 

 

FIGURA 20: Questão de Matemática (C5) 
                                                   FONTE: INEP, ENEM 2010 
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6a categoria (C6): aplicação do conceito em outras áreas e diretamente em 

situações problema 

Nessa categoria o conceito de proporcionalidade é aplicado a outras 

áreas do conhecimento, como Física e Química, ou seja, envolve 

conhecimento de tais áreas. Incluímos também nesta categoria questões de 

aplicação imediata da regra de três a partir dos dados apresentados numa 

situação problema. 

Apresentamos a seguir uma questão da prova de Matemática que se 

enquadra nessa categoria:  

 

            FIGURA 21: Questão diferenciada de Matemática (C6) 
        FONTE: INEP, ENEM 2012 

 

E abaixo exibimos uma questão de Química que também faz parte 

dessa categoria: 

       FIGURA 22: Questão de Química (C6)  
     FONTE: INEP, ENEM 2010 
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7a categoria (C7): situações em que há conversões de unidades de 

medida e escalas 

Essa categoria é composta por questões que exigem o conhecimento do 

conceito, para lidar com situações que envolvem escalas ou para lidar com 

situações em que há conversões de unidades de medida, como por exemplo, 

entre m3 e litro, entre horas e segundos, dentre outras situações. 

Apresentamos abaixo uma questão que se enquadra nessa categoria: 

 

 
FIGURA 23: Questão de Matemática (C7)    

FONTE: INEP, ENEM 2013 
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Capítulo 4 – Análise dos dados 

 

Nesse capítulo do trabalho analisaremos as questões referentes à 

proporcionalidade contidas nas provas de Matemática e suas Tecnologias e 

Ciências da Natureza e suas tecnologias do novo ENEM, com base na 

classificação apresentada no Capítulo anterior. O exame do ENEM desde 2009 

possui quatro versões de provas: azul, amarela, rosa, e cinza, todas essas 

provas possuem as mesmas questões, mas dispostas em ordens diferentes. 

Para a pesquisa escolhemos o tipo de prova “azul” de cada ano de aplicação. 

As unidades, subunidades e categorias com suas respectivas siglas e 

significados foram organizadas em tabelas, nas quais constam as questões 

relacionadas à proporcionalidade. Abaixo temos o modelo de uma tabela de 

categorização.                            

 
TABELA 5: Tabela de categorização 

FONTE: Elaborada pelo autor 

Para cada prova, correspondente a um ano de aplicação do novo ENEM, 

foi elaborada uma tabela de categorização, onde colocamos o número da 

questão que pertence a determinada unidade, subunidade e categoria.  Tal 

apresentação auxilia na interpretação e análise dos dados coletados. Por 

exemplo, uma questão que está no espaço que interliga a subunidade U1.2 

com a categoria C1, trata-se de uma questão na qual o conceito de 

proporcionalidade aparece explicitamente envolvendo proporção inversa com a 
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temática de identificação desse conceito em representações gráficas ou 

tabelas. 

4.1 – Análise ano a ano das provas 

Nesta seção apresentamos a tabela de categorização de cada prova 

analisada, bem como, percentuais, comentários, gráficos e outros recursos que 

dão subsídio aos resultados contidos na pesquisa. Uma análise global é feita 

na seção seguinte. 

1) ENEM 2009 

A primeira tabela de categorização que analisaremos corresponde aos 

dados da prova versão azul aplicada em 2009. Foram classificadas, dentro dos 

nossos critérios, 19 questões, sendo 15 da prova de Matemática e suas 

tecnologias.  

 

TABELA 6: Tabela de categorização ENEM 2009 – Prova Azul                                                   

FONTE: Dados da pesquisa 

Ao observar a tabela de categorização do ano de 2009, já conseguimos 

constatar uma série de características. Primeiramente, ao se comparar as duas 

unidades estabelecidas, percebemos que U2 aparece com muito mais 

destaque, ou seja o conceito de proporcionalidade aparece, 

predominantemente, de forma implícita. Na sequência, analisando as 

subunidades notamos que aquelas com proporcionalidade direta se 
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sobressaem em relação as referentes à proporcionalidade inversa e regra de 

três composta. 

Houve apenas três questões que exploraram a proporcionalidade 

inversa ou a regra de três composta. E apenas duas apresentando o conteúdo 

de forma explícita. 

Observamos, também, que não há questões relativas a categoria C2 e 

há  mais questões nas categorias C6 e C7. Isso mostra a importância que foi 

dada a aspectos onde a proporcionalidade aparece em conceitos variados e 

onde há conversões de unidades de medida e escalas.  

Das 45 questões referentes à área de Matemática e suas tecnologias, 15 

de alguma maneira poderiam ser resolvidas utilizando conhecimentos de 

proporcionalidade, o que representa 33% das questões da prova dessa área, o 

que é algo bastante significativo. 

Vejamos a distribuição percentual do número de questões por categoria 

em relação ao total de 19 questões avaliadas das provas de matemática e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias de 2009:  

 

 

2) ENEM 2010 

A segunda tabela de categorização que analisaremos corresponde aos 

dados da prova versão azul aplicada em 2010. Foram selecionadas 20 

questões sendo 16 da prova de Matemática e suas tecnologias 
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TABELA 7: Tabela de categorização ENEM 2010 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Ao observar a tabela de categorização do ano de 2010, percebemos 

similaridades com relação aos dados contidos na tabela da edição anterior do 

exame. Assim, ao se comparar as duas unidades estabelecidas, percebemos 

que U2 aparece com muito mais destaque, desse modo as questões 

apareceram predominantemente de forma implícita. Posteriormente, analisando 

as subunidades notamos que aquelas com proporcionalidade direta se 

sobressaem em relação as referentes à proporcionalidade inversa e regra de 

três composta. 

Tivemos dessa vez apenas uma questão que explorava a 

proporcionalidade inversa ou a regra de três composta. E apenas duas 

apresentando o conteúdo de forma explícita. 

Enquanto que na prova de 2009 não teve ocorrência de questões da  

categoria C2, na prova do ano de 2010 não teve a ocorrência de questões da 

categoria C1. Outra discrepância foi o aumento do número de questões com a 

temática de porcentagem, que estão inseridas na categoria C5; foram 6 

questões dessa categoria em 2010, quatro a mais se comparado a 2009. Já a  

nas categorias C6 e C7 houve queda na quantidade de questões. 

Das 45 questões referentes à área de Matemática e suas tecnologias, 16 

de alguma maneira poderiam ser resolvidas utilizando conhecimentos de 

proporcionalidade, isso aponta que quase 36% das questões da prova dessa 
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área poderiam ser resolvidas com proporcionalidade, fato semelhante ao que 

ocorreu na prova de 2009.  

Das 20 questões avaliadas das provas de Matemática e suas 

tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias temos:  

 

3) ENEM 2011  

Apresentamos a seguir a tabela de categorização da prova versão azul 

aplicada em 2011. 

 

TABELA 8: Tabela de categorização ENEM 2011 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Novamente, como nos anos anteriores, dois fatos ficam evidentes ao se 

observar a tabela de categorização de 2011. O primeiro se trata do predomínio 

de questões que o conceito aparece implicitamente e o segundo é a ausência 

de questões  envolvendo proporcionalidade inversa ou regra de três composta. 
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As categorias C6 e C7 voltam a figurar com destaque, enquanto que as 

demais categorias têm de nenhuma até três questões.  

Dessa vez, das 45 questões que aludem à área de Matemática e suas 

tecnologias, 18, ou seja, 40%, dessas de alguma maneira poderiam ser 

resolvidas utilizando conhecimentos de proporcionalidade. 

Selecionamos 20 questões das provas de Matemática e suas 

tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias onde o conceito 

aparece e temos os seguintes percentuais por categoria:  

 

4) ENEM 2012  

Segue a tabela de categorização que corresponde aos dados da prova 

versão azul aplicada em 2012. 

 

TABELA 9: Tabela de categorização ENEM 2012 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Mais uma vez, como nos anos anteriores, houve uma predominância de 

questões cujo o conteúdo aparecia implicitamente. Contudo a prova de 2012 

apresentou seis questões nas quais os conteúdos aparecem explicitamente, 

quantidade maior do que a encontrada nos anos anteriores. Tivemos nesse 

ano apenas uma questão sobre proporcionalidade inversa e nenhuma sobre 

regra de três composta. 

Novamente as categorias C6 e C7 englobam a maior parte das questões 

de estudo. Tal como os outros anos, não há questões na categoria C4, que se 

refere a contextos trigonométricos.  

Em 2012, das 45 questões que dizem respeito à área de Matemática e 

suas tecnologias, 14 de alguma forma poderiam ser resolvidas utilizando 

conhecimentos de proporcionalidade, o que representa aproximadamente 31% 

das questões da prova.  

Em resumo, temos os seguintes percentuais por categoria: 
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5) ENEM 2013  

Os dados coletados sobre a prova de 2013 apresentamos a seguir.  

 

TABELA 10: Tabela de categorização ENEM 2013 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

A partir dessa prova, já podemos falar de tendências, pois desde 2009 

na maior parte das questões, que tem relação com a proporcionalidade, o 

conceito aparece de forma implícita. Outra tendência é a baixa ocorrência das 

subunidades que versam sobre proporção inversa e regra de três composta e a 

alta ocorrência das subunidades que tratam de proporção direta. 

Como já esperado, tendo em vista a observação dos dados dos outros 

anos, as categorias C6 e C7 compreendem o maior número de questões do 

tema de estudo.  

Nesse ano, 12 questões da área de Matemática e suas tecnologias 

envolviam o conceito de proporcionalidade, o que corresponde a 

aproximadamente 27% do total de questões.  

Das 16 questões selecionadas das provas de Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias obtivemos a seguinte 

distribuição por categorias. 
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6) ENEM 2014 

Apresentamos abaixo a tabela de categorização da prova aplicada em 

2014 . 

 

TABELA 11: Tabela de categorização ENEM 2014 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Observando a tabela acima verificamos que neste ano temos ausência 

de questões referentes as subunidades de proporcionalidade inversa e regra 

de três composta, logo todas as 17 questões analisadas versaram sobre 

proporcionalidade direta. Também as questões da prova desse ano que se 

relacionam com as categorias C5, C6 e C7 apareceram com maior destaque e 

as que se relacionam com as categorias C1, C2 e C4 não apareceram. 
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Em 2014, 13 questões da área de Matemática e suas tecnologias 

envolviam o conceito de proporcionalidade, o que corresponde a cerca de 29% 

do total de questões.  

Temos a seguinte distribuição por categorias neste ano. 

 

7) ENEM 2015 – Prova Azul 

A tabela de categorização do ano de 2015 está exibida abaixo. 

 

TABELA 12: Tabela de categorização ENEM 2015 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Tal como nos anos anteriores avaliados a prova apresentou um maior 

número de questões, nas quais o conceito de proporcionalidade aparecia 

implicitamente. Observamos de novo que, as categorias C6 e C7 protagonizam 

em número de questões que se enquadram em suas temáticas. As categorias 

C1, C2 e C4 não apareceram no exame de 2015.  
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A seguir apresentamos a distribuição das questões por categorias. 

 

 

8) ENEM 2016 

A tabela de categorização com os dados de 2016 está apresentada 

adiante. 

 

TABELA 13: Tabela de categorização ENEM 2016 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Percebemos, como nos anos anteriores, uma prevalência de questões 

em que o conceito aparece de forma implicita, além da subunidade referente à 

proporcionalidade direta aparecer com expressiva frequência. Com relação as 

outras subunidades tivemos apenas uma questão que continha 

proporcionalidade inversa, que era a 150 do caderno azul de Matemática e 

suas tecnologias. Ao analisar as categorias, observamos que as C6 e C7 

aparecem com maior evidência, como esperado. 
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Selecionamos 18 questões das provas de Matemática e suas 

tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias onde o conceito 

aparece e temos os seguintes percentuais por categoria:  

 

 

9) ENEM 2017 

Os dados coletados sobre a prova de 2017 apresentamos a seguir.  

 

TABELA 14: Tabela de categorização ENEM 2017 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Nessa prova de 2017 observamos uma queda considerável em relação à 

quantidade de questões que versaram sobre proporcionalidade. Apenas 12 

questões ao total, o menor número registrado desde o ano de 2009. Apesar 

disso, o padrão observado nas edições anteriores se manteve, isto é, maior 
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parte das questões pertencentes a U1, ausência das subunidades U1.2, U1.3, 

U2.2 e U2.3, e acentuado número de questões inseridas na categoria C6. 

Pela análise das 12 questões avaliadas, temos a seguinte distribuição 

percentual: 

 

 

10) ENEM 2018 

A última tabela de categorização analisada está apresentada a seguir. 

 

TABELA 15: Tabela de categorização ENEM 2018 – Prova Azul 

FONTE: Dados da pesquisa 

Assim como no ano anterior, apenas 12 questões tratam do tema de 

estudo. E também se mantiveram todos os padrões observados até agora. 

Em 2018, 9 questões da prova da área de Matemática e suas 

tecnologias, podiam ser resolvidas utilizando conhecimentos de 
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proporcionalidade, mostrando que exatamente 20% das questões da prova 

dessa área poderiam ser resolvidas com proporcionalidade e suas aplicações. 

Finalmente, com os dados coletados pela análise das questões de 2018, 

temos os seguintes percentuais por categoria: 

 

Munidos com as avaliações anuais, apresentamos na próxima seção  

uma avaliação geral.  

 

4.2 – Análise global das provas 

Com os dados e informações coletados, passamos a fase da pesquisa 

em que é feita uma análise global do material e quando podemos fazer 

inferências e interpretações, conforme é explicitado por Bardin (2010).  

Os resultados em bruto são tratados de maneira a serem 
significativos (falantes) e válidos. Operações estatísticas 
simples (porcentagens), ou mais complexas (análise factorial), 
permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 
figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as 
informações fornecidas pela análise. 
O analista, tendo a sua disposição resultados significativos e 
fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a 
propósito dos objetivos previstos -, ou que digam respeito a 
outras descobertas inesperadas. (BARDIN, 2010, p.127) 

 Organizando as informações que extraímos de todas as dez tabelas em 

gráficos que contém informações gerais, foi possível constatar quais unidades, 

subunidades e categorias predominaram e quais foram as menos frequentes 

no conjunto das provas do Novo ENEM, dentre outras informações pertinentes 

que nos guiaram as conclusões do trabalho. 
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Primeira informação relevante a mostrar, é que das 900 questões de 

Matemática e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias que 

figuraram no Novo ENEM no período de 2009 até 2018, 164 faziam referência 

a proporcionalidade, o que corresponde a cerca 18,3% das questões. O 

percentual é bastante expressivo, tendo em vista a gama de conceitos que são 

exibidos nas matrizes de referências das áreas de Matemática e Ciências da 

Natureza.  

O percentual é ainda mais expressivo se levarmos em conta apenas as 

provas de Matemática e suas tecnologias, pois das 450 questões de 

Matemática que compreende o período de 2009 a 2018, temos 130 questões 

ligadas ao conceito de proporcionalidade, indicando que quase 29% da prova 

tinham questões desse tipo.  

Abaixo apresentamos a quantidade de questões selecionadas por prova. 

Observa-se uma queda significativa nos dois últimos anos no número de 

questões da prova de Matemática e suas tecnologias que utilizam o conceito 

de razão e proporção. 

 

GRÁFICO 2: Distribuição de questões por prova (2009 - 2018) 

 FONTE: Dados da pesquisa 

Um segundo ponto a ser destacado é com relação as unidades de 

análise estabelecidas. Tivemos 28 questões nas quais o conceito de 

proporcionalidade constou explicitamente e 136 questões nas quais o conceito 

de proporcionalidade constou implicitamente. Isso mostra que 
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aproximadamente 17% das questões a proporcionalidade apareceu 

explicitamente e que nas demais questões ela apareceu de forma implícita.  

Percebemos que é dada ênfase à questões que exigem o conceito de 

proporcionalidade implicitamente. Isso mostra que no exame há mais questões 

que os candidatos precisam identificar o conceito de proporcionalidade e 

utilizar suas propriedades. 

No que diz respeito as subunidades, ao longo dos anos tivemos poucas 

questões que abordaram o conceito de proporcionalidade inversa e regra de 

três composta, a saber, somente 8 questões em todo o período examinado se 

referiram a esse tipo de subunidades. 

Outro elemento da pesquisa destacado se refere às categorias de 

análise. Em termos absolutos, das 164 questões analisadas tivemos 7 

questões relacionadas à C1, 7 à C2, 18 à C3, 7 à C4, 26 à C5, 60 à C6 e afinal 

39 questões relacionadas à categoria C7. O gráfico a seguir exibe esses dados 

em termos percentuais:  

 

GRÁFICO 3: Distribuição percentual das categorias (2009 – 2018)   

FONTE: Dados da pesquisa 

 

                    Observando os percentuais globais apresentados no gráfico acima, 

notamos um comportamento similar ao observado na análise ano a ano, ou seja, as 

categorias C5, C6 e C7 apresentaram os maiores percentuais.  
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Capítulo 5 – Conclusões e considerações finais 

 Depois da análise realizada no capítulo anterior, neste capítulo traremos  

conclusões e considerações finais que esclarecem o que presenciamos na 

análise dos dados e que também mostram as contribuições da pesquisa. 

5.1 – Conclusões da Análise das provas 

           Nesta parte da dissertação olharemos de uma forma geral a análise 

realizada e as conclusões extraídas dessa observação. 

           O que fica evidente pelas análises anuais e pela análise global das 

provas do Novo ENEM foi o alto número de questões que figuraram na prova 

sobre o conceito analisado. Mesmo havendo outros conceitos que compõem a 

matriz de referência do ENEM, tais quais: probabilidade, estatística, geometria 

analítica, funções, logaritmos, dentre outros, a proporcionalidade foi sem 

dúvida um dos que apareceu com mais destaque, tendo em vista os 

percentuais observados. 

            Vimos uma maior concentração de questões que contemplavam as 

categorias C5, C6 e C7, evidenciando a maior relevância dada a tais categorias 

pelos elaboradores dos exames. Juntas essas três categorias representaram 

mais de 60% do número total de questões na análise global, o mesmo 

acontecendo ao longo de todos os anos. 

           Outro ponto que cabe salientar é que a C6 foi a categoria que mais 

possuiu questões em todos os anos analisados , talvez isso advenha do fato de 

em todos os anos termos de duas a quatro questões de Ciências da Natureza e 

suas tecnologias que abordavam o tema da proporcionalidade. Pela análise 

dos dados, chegamos que 33 questões de C6 eram do tipo que faziam parte de 

questões de Química e Física, e as outras 27 faziam parte de situações 

problema de Matemática.  

           Com os resultados anteriores poderíamos com certa segurança afirmar 

a candidatos que planejam fazer o exame do ENEM, que estudar o conceito de 

proporcionalidade implicaria numa pontuação mais acentuada na prova de 

Matemática e suas tecnologias, isso porque aproximadamente 30% das 
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questões do período abordaram o assunto, e também pelo fato de não ser 

classificado como muito complexo, tornando a maior parte dessas questões 

com menor pontuação pela TRI (Teoria da Resposta ao Item). E acertar 

questões mais difíceis e errar aquelas mais fáceis gera uma menor nota ao 

candidato, pois o sistema interpreta como um “chute” por parte do estudante. 

           Essas constatações ultrapassam o universo do estudante, chegando ao 

universo do educador, que poderia explorar em sala de aula esse conceito com 

detalhes, nos seus mais variados contextos. 

           Embora nas duas últimas edições do exame tenha havido uma menor 

quantidade do número de questões acerca de proporcionalidade se comparado 

as primeiras edições aplicadas, ainda assim percebemos que o conceito 

apareceu com certa significância. 

            Quanto ao enunciado das questões em sua quase totalidade, tínhamos 

questões contextualizadas, deixando claro a preocupação da banca 

elaboradora do exame de apresentar as teorias da proporcionalidade sendo 

aplicadas em situações práticas, não necessariamente próximas à realidade do 

aluno. Verificamos essa preocupação contida nas Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio, presentes no portal do MEC, tal como está destacado 

abaixo: 

Para se conduzir um ensino de forma compatível com uma 
promoção das competências gerais, é importante tomar como 
ponto de partida situações mais próximas da realidade do 
aluno. O primeiro passo de um aprendizado contextualizado 
pode vir da escolha de fenômenos, objetos e coisas do 
universo vivencial. Problemas do mundo real tendem a 
propriciar, frequentemente, soluções mais criativas e são 
presumivelmente mais significativos e motivadores que 
problemas artificiais. (BRASIL, 2006, p.61) 
 
 

             Enfim, confirmamos o que muitos afirmavam, isto é, que boa parte da 

prova de Matemática pode ser resolvida por conteúdos relacionados à 

proporcionalidade. Essas questões em sua maioria são de baixa complexidade, 

se enquadrando principalmente em contextos variados e em situações em que 

há conversões de escala e unidades de medida. 
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5.2 – Considerações finais 

Como já sabemos o ENEM é uma prova de grande dimensão, 

anualmente milhões de pessoas o realiza. Logo, essas milhões de pessoas 

estudam na escola, no cursinho, ou por conta própria os conteúdos presentes 

nas matrizes curriculares. Isso indica que, tais como alguns países que adotam 

provas e currículos unificados para o ingresso em suas universidades, vemos o 

Brasil indo pelo mesmo caminho com a prova do ENEM, moldando o currículo 

do ensino médio e processos de ensino na escola. 

 Observamos que a importância dada à proporcionalidade pelos mais 

variados documentos curriculares nacionais, incluindo as matrizes curriculares 

do ENEM é de fato levada em consideração, pois todos os exames dos dez 

anos avaliados possuíam um elevado número de questões sobre o tema ou 

que de alguma maneira se relacionava a ele. 

 Pela categorização dos dados, conseguimos ver quais categorias foram 

mais frequentes e quais foram mais ausentes. Esse processo de categorização 

serve, por exemplo, como uma orientação de estudo, mostrando o melhor 

caminho a ser enfatizado no estudo da proporcionalidade. 

           De um modo geral, percebemos pelo processo de categorização 

realizado que o exame valorizou a proporcionalidade, sobretudo questões onde 

o conceito aparecia implicitamente envolvendo proporcionalidade direta. Essa 

percepção sinaliza que há grandes possibilidades de nos próximos anos 

continuarmos observando questões com tais características, tendo em vista os 

percentuais verificados. Assim, se familiarizar com esse tipo de questão que 

aparece na prova de Matemática e de Ciências da Natureza é favorável para 

os candidatos que se preparam para a prova. 

 Esperamos que o trabalho como um todo tenha contribuído com um 

melhor entendimento da proporcionalidade, seja no perfil histórico do tema, 

seja na abordagem curricular presente nos diversos documentos oficiais de 

Educação do país, ou seja pela análise das questões do Novo ENEM. 
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ANEXO 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2009 

30) É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão 

direta, aquecer 200 litros de água de 20 °C a 55 °C. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento 

por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 V a um 

resistor de 11 Ω, imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado 

pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 J 

g 
-1

 °C 
-1

, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de 

água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão? 

A) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos.  

B) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior que a consumida na 

combustão.  

C) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor que a consumida na 

combustão.  

D) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior que a consumida na 

combustão. 

E) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes menor que a consumida na 

combustão. 

 

35) O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa 

energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente 

em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação — potência solar incidente na 

superfície da Terra — seja de 800 watts/m
2
 . Uma usina termossolar utiliza concentradores 

solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores 

solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um 

receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 °C. O calor desse 

óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão 

movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 

 
Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora 

tenha 6 m de largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m2 de radiação provenientes do 

Sol, e que o calor específico da água é 1 cal g 
-1 

°C
 -1

 = 4.200 J kg 
-1

 °C 
-1

, então o comprimento 

linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 m
3
 (equivalente a 1 t) de 

água de 20 °C para 100 °C, em uma hora, estará entre 

A) 15 m e 21 m.  B) 22 m e 30 m.  C) 105 m e 125 m. D) 680 m e 710 m. E) 6.700 m e 7.150 m. 

 

 

38) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um 

mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um 

posto de combustível compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para 

revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para 
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aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. 

Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 °C e os revende.  

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação 

volumétrica do álcool é de 1×10
-3 

°C
-1

, desprezando-se o custo da energia gasta no 

aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao 

aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre 

A) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.   B) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00. C) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.                  

D)  R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.    E) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00. 

 

43) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo 

esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de 

combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de 

combustão a 25 °C ( ΔH° ) do metano, do butano e do octano. 

 
À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da 

energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais 

eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam 

representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, 

respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de 

vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três 

combustíveis é 

A) gasolina, GLP e gás natural.  B) gás natural, gasolina e GLP.  C) gasolina, gás natural e 

GLP.     D) gás natural, GLP e gasolina.    E) GLP, gás natural e gasolina. 

 

137) O mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam 

o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra 

representada na figura é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Desconsiderando-

se a largura das ruas, qual seria o tempo, em minutos, que um ônibus, em velocidade 

constante e igual a 40 km/h, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? 

 
A) 25 min.      B) 15 min.      C) 2,5 min.       D) 1,5 min.        E) 0,15 min.  

 

141) Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu a 

obrigatoriedade de adição de biodísel ao óleo dísel comercializado nos postos. A exigência é 

que, a partir de 1.º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodísel. 

Até junho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodísel, 

bem como possibilita a redução da importação de dísel de petróleo.                         

Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodísel ao dísel, serão consumidos 925 

milhões de litros de biodísel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, 

para o mesmo volume da mistura final dísel/biodísel consumida no segundo semestre de 2009, 

qual seria o consumo de biodísel com a adição de 3%? 
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A) 27,75 milhões de litros. B) 37,00 milhões de litros. C) 231,25 milhões de litros.                       

D) 693,75 milhões de litros.         E) 888,00 milhões de litros. 

 

142) A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi 

levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível 

associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o 

estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, 

cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir.  

 
De acordo com as informações do gráfico,  

A) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas 

inversamente proporcionais. 

B) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que 

não se relacionam.  

C) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas 

diretamente proporcionais.  

D) uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão.  

E) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que 

estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. 

 

143) O gráfico a seguir mostra a evolução, de abril de 2008 a maio de 2009, da população 

economicamente ativa para seis Regiões Metropolitanas pesquisadas. 

 
Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa, entre 05/09 e 

06/09, seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em 06/09 será igual a 

A) 23.940.       B) 32.228.         C) 920.800.         D) 23.940.800.         E) 32.228.000. 

 

152)                       Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani 

O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, com extensão total de 1.200.000 quilômetros quadrados, dos quais 840.000 

quilômetros quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros 

cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. 

Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro 

cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado 
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de São Paulo (SABESP) divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de 

armazenagem é de 20 milhões de litros. 

Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da SABESP, a 

capacidade do aquífero Guarani é 

A) 1,5 x 10
2
 vezes a capacidade do reservatório novo.  

B) 1,5 x 10
3
 vezes a capacidade do reservatório novo.  

C) 1,5 x 10
6
 vezes a capacidade do reservatório novo.  

D) 1,5 x 10
8
 vezes a capacidade do reservatório novo.  

E) 1,5 x 10
9
 vezes a capacidade do reservatório novo.   

 

154) A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um 

paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma 

altura de 0,8 metro.  

A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da 

rampa é 

A) 1,16 metros.  B) 3,0 metros.  C) 5,4 metros.  D) 5,6 metros.  E) 7,04 metros.  

 

158) A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para 

utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse 

avião em escala de 1:150. 

 
Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 cm 

em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas, em centímetros, que essa folha 

deverá ter? 

A) 2,9 cm × 3,4 cm B) 3,9 cm × 4,4 cm  C) 20 cm × 25 cm  D) 21 cm × 26 cm  E) 192 cm × 242 

cm 

 

160) 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. 

 

162) Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, 

alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos 
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aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de 

alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e 

passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. 

Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos 

arrecadados ao final do prazo estipulado seria de 

A) 920 kg.              B) 800 kg.              C) 720 kg.            D) 600 kg.           E) 570 kg. 

 

164) Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 

km x 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de 

raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de 

extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um 

ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. 

 
Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube 

a João corresponde, aproximadamente, a (considere  √3/3 =0,58) 

A) 50%.          B) 43%.           C) 37%.           D) 33%.             E) 19%. 

 

167) O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. 

 
É comum em conversas informais, ou mesmo em noticiários, o uso de múltiplos da área de um 

campo de futebol (com as medidas de 120 m x 90 m) para auxiliar a visualização de áreas 

consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à 

área aproximada do bioma Pantanal ? 

A) 1.400         B) 14.000         C) 140.000        D) 1.400.000         E) 14.000.000 

 

170) 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 
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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. 

 

174) Considere um ponto P em uma circunferência de raio r no plano cartesiano. Seja Q a 

projeção ortogonal de P sobre o eixo x, como mostra a figura, e suponha que o ponto P 

percorra, no sentido anti-horário, uma distância d ≤ r sobre a circunferência. 

 
Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma distância dada por 

  
 

176) Joana frequenta uma academia de ginástica onde faz exercícios de musculação. O 

programa de Joana requer que ela faça 3 séries de exercícios em 6 aparelhos diferentes, 

gastando 30 segundos em cada série. No aquecimento, ela caminha durante 10 minutos na 

esteira e descansa durante 60 segundos para começar o primeiro exercício no primeiro 

aparelho. Entre uma série e outra, assim como ao mudar de aparelho, Joana descansa por 60 

segundos.  

Suponha que, em determinado dia, Joana tenha iniciado seus exercícios às 10h30min e 

finalizado às 11h7min. Nesse dia e nesse tempo, Joana 

A) não poderia fazer sequer a metade dos exercícios e dispor dos períodos de descanso 

especificados em seu programa. 

B) poderia ter feito todos os exercícios e cumprido rigorosamente os períodos de descanso 

especificados em seu programa.  

C) poderia ter feito todos os exercícios, mas teria de ter deixado de cumprir um dos períodos 

de descanso especificados em seu programa.  

D) conseguiria fazer todos os exercícios e cumpriria todos os períodos de descanso 

especificados em seu programa, e ainda se permitiria uma pausa de 7 min.  

E) não poderia fazer todas as 3 séries dos exercícios especificados em seu programa; em 

alguma dessas séries deveria ter feito uma série a menos e não deveria ter cumprido um dos 

períodos de descanso. 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2010  

74) A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais 

sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior ren - dimento no processo de 

eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor 

comercial e de múltiplas aplicações, sua recupe - ração torna-se viável economicamente. 

Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolisado uma 

solução de sulfato de cobre (II) (CuSO4) durante 3 h, empregando-se uma corrente elétrica de 

intensidade igual a 10A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente 

Dados: Constante de Faraday F = 96 500 C/mol; Massa molar em g/mol: Cu = 63,5. 
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A) 0,02g.           B) 0,04g.         C) 2,40g.        D) 35,5g.        E) 71,0g 

78) A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 

3% PbO, 17% PbO2 e 36% PbSO4. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada 

é de 6kg, onde 19% é PbO2, 60% PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo 

presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos 

pirometalúrgicos, em que os com - postos de chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a 

conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. 

Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria pode utilizar uma planta mista, ou 

seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de 

chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com 

solução de carbonato de sódio (Na2 CO3) 1M a 45°C, em que se obtém o carbonato de chumbo 

(II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter 

o chumbo metálico. Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 

12. 

                                             PbSO4 + Na2CO3 → PbCO3 + Na2SO4 

Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) 

por meio da lixiviaçao por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de 

uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é obtida? 

A) 1,7 kg                B) 1,9 kg            C) 2,9 kg           D) 3,3 kg          E) 3,6 kg 

81) Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalha - dores teve de remover uma 

escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalha - dores 

amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso.  

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a 

escultura, pois a 

A) escultura flutuará. Dessa forma. os homens não pre - cisarão fazer força para remover a 

escultura do fundo.  

B) escultura ficará com peso menor, Dessa forma, a inten - sidade da força necessária para 

elevar a escultura será menor. 

C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se 

somará á força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura.  

D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 

ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na escultura. 

E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força 

se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 

maior que o peso da escultura. 

83) Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-

se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar 

bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente; por exemplo, a água 

é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir 

ilustra essa citação. 
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Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42g de sacarose 

(massa molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 m do líquido. Qual é a concentração 

final, em mol/, de sacarose nesse cafezinho? 

A) 0,02          B) 0,2         C) 2             D) 200           E) 2000 

137) No monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior 

telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande (E-ELT). O E-

ELT terá um espelho primário de 42 m de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado para o 

céu”. Disponível em htttp://www.estadao.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado) 

Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro 

do olho humano mede aproximadamente 2,1 cm.  

Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o 

diâmetro do espelho primário do telescópio citado? 

A) 1 : 20           B) 1 : 100         C) 1 : 200       D) 1 : 1 000       E) 1 : 2 000 

141) Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. 

 
Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos 

deles possuíam telefone móvel celular? 

A) 5513          B) 6556        C) 7450         D) 8344        E) 9536 

143) Em sete de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme 

gráfico, da chamada Amazônia Legal, integrada por nove estados. 

 
Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 

2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre 
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A) 100 km
2
 e 900 km

2
.      B) 1000 km

2
 e 2700 km

2
.         C) 2800 km

2
 e 3200 km

2
.                          

D) 3300 km
2
 e 4000 km

2
.              E) 4100 km

2
 e 5 800 km

2
. 

144)                            A resistência elétrica e as dimensões do condutor 

A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de 

cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe 

proporcionalidade entre:  

• resistência (R) e comprimento (L), dada a mesma secção transversal (A);  

• resistência (R) e área da secção transversal (A). dado o mesmo comprimento (L) e  

• comprimento (L) e área da secção transversal (A), dada a mesma resistência (R).  

Considerando os resistores como fios, pode-se exem - plificar o estudo das grandezas que 

influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. 

 
As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência (R) e com primento 

(L), resistência (R) e área da secção transversal (A), e entre comprimento (L) e área da secção 

transversal (A) são, respectivamente, 

A) direta, direta e direta.  B) direta, direta e inversa.  C) direta, inversa e direta.                                           

D) inversa, direta e direta.           E) inversa, direta e inversa. 

 

145) Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 

seis regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese). 

 
Supondo que o total de pessoas pequisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale 

a 250 000, o número de desempregados em março de 2010, nessa região, foi de 

A) 24 500.       B) 25 000.      C) 220 500.       D) 223 000.      E) 227 500. 

 

151) Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as vinte 

pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de 

uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. 
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Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de 

água na leiteira para encher os vinte copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria 

deverá 

A) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do 

copo.  

B) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do 

copo. 

C) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do 

copo.  

D) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do 

copo.  

E) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do 

copo. 

 

153) Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico, em três tamanhos, 

com medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da 

área da superfície lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar 

um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. 

 
Qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? (Considere 𝜋~ 3) 

A) I, pela relação área/capacidade de armazenamento de 1/3.  

B) I, pela relação área/capacidade de armazenamento de 4/3.  

C) II, pela relação área/capacidade de armazenamento de 3/4.  

D) III, pela relação área/capacidade de armazenamento de 2/3.  

E) III, pela relação área/capacidade de armazenamento de 7/12. 

 

154) Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu 

desempenho financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são: insufi - 

ciente, quando o crescimento é menor que 1%; regular, quando o crescimento é maior ou 

igual a 1% e menor que 5%; bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 

10%; ótimo, quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%; e excelente, quando é maior 

ou igual a 20%. Essa empresa apresentou lucro de R$ 132 000,00 em 2008 e de R$ 145 

000,00 em 2009. 

De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa 

empresa no ano de 2009 deve ser considerado 

A) insuficiente.         B) regular.        C) bom.          D) ótimo.         E) excelente. 

 

155) Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de 

folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. 

Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de R$ 0,65 enquanto para 

folhetos do segundo tipo seriam necessários três selos, um de R$ 0,65, um de R$ 0,60 e um de 
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R$ 0,20. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados 

exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o 

envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de R$ 0,65 foram 

comprados? 

A) 476              B) 675            C) 923              D) 965           E) 1538 

 

157) Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 m de altura 

(de espessura desprezível), foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, 

contendo 20 cm de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,00 e 

tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a 

A) R$ 230,40.         B) R$ 124,00.         C) R$104,16.        D) R$ 54,56.       E) R$ 49,60. 

 

160) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na 

noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente 

Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto 

Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do 

comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo 

previsto de medição. Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em: 02 maio 

2010. 

 
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posiçao 

vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60°; a outra estava a 5,5 km da posição vertical 

do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou 

sob um ângulo de 30°. 

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

A) 1,8 km            B) 1,9 km           C) 3,1 km           D) 3,7 km          E) 5,5 km 

 

161) Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando 

medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar 

ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi 

possível perceber que, das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo 

retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode 

ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. 

 
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. 

Nessas condições, a área a ser calçada corresponde  

A) à mesma área do triângulo AMC.  

B) à mesma área do triângulo BNC.  

C) à metade da área formada pelo triângulo ABC.  

D) ao dobro da área do triângulo MNC.  

E) ao triplo da área do triângulo MNC 



88 
 

 

162) O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu 

caderno de classificados. 

 
Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a 

medida do lado do retângulo que representa os 4%, deve ser de aproximadamente 

A) 1 mm.           B) 10 mm.             C) 17 mm.            D) 160 mm.          E) 167 mm. 

 

172) Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel, de 6,5 

bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43 % da produção 

mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. 

Disponível em: planetasustentavel.abril.com.br. Acesso em: 02 maio 2009. 

Considerando que, em 2009, a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os 

Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção de 2006, para que o total 

produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção 

mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em, aproximadamente, 

A)22,5%.           B)50,0%.          C) 52,3%.         D) 65,5%.          E) 77,5%. 

 

176) A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns 

dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor: dentro 

dele cabem três Mercúrios. Terra é o único com vida: dentro dela cabem sete Martes. Netuno é 

o quarto maior: dentro dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas: dentro dele 

cabem 23 Netunos. Revista Veja. Ano 41, nº 25, 25 jun. 2008 (adaptado). 

Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem dentro de Júpiter? 

A)406             B)1334            C)4002               D)9338             E)28014 

 

177) Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais (rios, córregos e outros) ocorre 

pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o 

sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões (10
7
 ) 

de litros de água potável. 

Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos 

encanamentos e consomem 1 000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria, em litros, a 

quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? 

A)10
-2

           B)10
3
          C)10

4
           D)10

6
            E)10

9 
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QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2011 

50) Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz 

dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante, ao se escolher um combustível, é 

analisar seu calor de combustão (∆𝐻𝑐°), definido como a energia liberada na  queima completa 

de jm mol de combústivel no estado padrão. O quadro relaciona algumas susbtâncias que 

contêm carbono e seu ∆𝐻𝑐°.  

 

ATKINS, P. Princípios de Química. Bookman, 2007 (adaptado). 

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido 

de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida?  

A) Benzeno.           B) Metano.           C) Glicose.          D) Octano.       E) Etano 

81) O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também 

pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento 

de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, 

este óxido decompõe-se, conforme a equação a seguir:  

5 H2 O2 (aq) + 2 KmnO4 (aq) + 3 H2 SO4 (aq) –› 5 O2 (g) + 2 MnSO4 (aq) + K2 SO4 (aq) + 8 H2 O 

(l)  

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1992. 

 De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de 

potássio necessária para reagir completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de 

peróxido de hidrogênio é igual a: 

 A) 2,0×10
0
 mol.     B) 2,0×10

-3
 mol.   C) 8,0×10

-1
 mol.    D) 8,0×10

-4
 mol.   E) 5,0×10

-3
 mol. 

138) Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas 

em um carro sejam obtidas em metros:  

a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro; 

b) altura b entre o solo e o encosto do piloto. 
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Ao optar pelas medidas a e b em metros obtêm-se em metros respectivamente: 

 A) 0,23 e 0,16.      B) 2,3 e 1,6.      C) 23 e 16.      D) 230 e 160.       E) 2 300 e 1 600 

 

141) Você pode adaptar as atividades do seu dia- a – dia que uma forma que possa mais 

calorias do que as gasta normalmente, conforme a relação seguinte: 

- Enquanto você fala ao telefone , faça agachamentos : 

  100 calorias gastas em 20 minutos. 

- Meia hora de supermercado: 100 calorias. 

- Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calorias. 

- Passear com o cachorro: 200 calorias em 30 minutos. 

  Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 minutos.  

- Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias. 

Disponível em: http://cyberdiet.terra.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que, em cada 

uma, gaste igualmente 200 calorias. 

 A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades`? 

A) 50 minutos.    B) 60 minutos.   C) 80 minutos.   D) 120 minutos.   E) 170 minutos 

 

145)                                                                       Café no Brasil 

O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado: os brasileiros beberam o 

equivalente a 331 bilhões de xícaras.    Veja. Ed. 2158, 31 mar. 2010. 

Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a, aproximadamente, 120 mL de 

café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 
1

5
  do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão 

mais aproximada para o consumo de café em 2010?  

A) 8 bilhões de litros.                B) 16 bilhões de litros.              C) 32 bilhões de litros. 

D) 40 bilhões de litros.              E) 48 bilhões de litros. 

148) Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de fumaça 

expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos.  
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Cindo dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6 000 metros 

estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais 

acima de 31 mil pés estavam liberados. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 21 abr. 2010 (adaptado) 

Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés.  

Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente 

europeu cinco dias após o início do caos? 

A) 3.390 pés.      B) 9.390 pés.       C) 11.200 pés.      D) 19.800 pés.       E) 50.800 pés. 

152) As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por 

quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. 

Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o 

quilograma. 

Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago em reais pela compra de n 

quilogramas desse produto é:  

A)                                                  B)                                                    C) 

 

D)                                                      E) 

 

153) Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas 

de fim de ano: 

 -Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa.  

- Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para quatro pessoas.  

- Para a farofa, calcule quatro colheres de sopa por convidado.  

- Uma garrafa de vinho serve seis pessoas.  

- Uma garrafa de cerveja serve duas pessoas.  

- Uma garrafa de espumante serve três convidados. 
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Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do 

gosto de cada um.  

Quantidade certa de alimentos e bebidas evita o desperdício na ceia. Jornal Hoje. 7 dez. 2010 
(adaptado). 

Um anfitrião decidiu seguir essas dicas para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para 
seguir essas orientações à risca, o anfitrião decerá dispor de:  

A) 120 Kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 

garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de espumante.  

B) 120 Kg decarne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 

garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espumante.  

C) 75 kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 

garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de espumante.  

D) 7,5 Kg de carne, 7 copos americanos, 120 colheres  de sopa de farofa, 5 garrafas de vinho, 

30 de cerveja e 10 de espumante.  

E) 7,5 Kg de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 

garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de espumante.  

155) Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte 

procedimento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo visual 𝛼 fazendo mira em um ponto fixo 
P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que 
fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2𝛼. A figura 
ilustra essa situação.  

 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 𝛼 = 30°e, ao chegar a ponto B, verificou que 
o barco havia percorrido a distância AB= 2.000 m. Com base nesses dados e mantendo a 
mesma trajetória, a manor distância do barco até o ponto fixo P será:  

A) 1000 m.            B) 1000√3 m.          C) 2000 √
3

3
 m.      D) 2000 m.     E) 2000 √3 m.  

158)  A tabela compara o consumo mensal , em kWh, dos consumidores residenciais e dos de 

baixa renda, antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. 
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Considere dois consumidores: um que é de baixa renda e gastou 100 kWh e outro do tipo 
residêncial que gastou 185 kWh. A diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh, 
depois da redução da tarifa de energia, mais aproximada, é de:  
A) R$ 0,27.          B) R$ 0,29.          C) R$ 0,32.        D) R$ 0,34.      E) R$ 0,61. 

161) Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela caatinga, em quase 800 
mil Km

2
de área. Quando não chove, o homem do serrtão e sua família precisam caminhar 

quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que 
mais interferem na vida do sertanejo. 
Segundo esse levantamento. A densidade demográfica da região coberta pela caatinga, em 
habitantes por Km

2
, é de: 

A) 250.               B) 25.            C) 2,5.          D) 0,25.        E) 0,025.  

164) Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando à utilização racional de 
energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução 
do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 W consome 4,8 kW por hora. 
Uma pessoa que toma dois banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá, em sete dias, 
quantos kW? 
A) 0,8.              B) 1,6.             C) 5,6.         D) 11,2.         E) 33,6. 

167) É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas 
costumam usar água com açucar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber 
que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açucar para cinco partes 
de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois com o 
calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixála doente. O excesso de açúcar, 
ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso 
pode até matá-la. 

Ciência hoje das crianças. FNDE; Instituto ciência hoje , ano 19, n. 166, mar. 1996.  
Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem 
formato cilindrico e suas medidas são 10cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de 
água que deve ser utilizada na mistura é cerca de (utilize π=3). 
A) 20mL.       B) 24mL.     C) 100 mL.       D) 120 mL.      E) 600 mL. 

 

175) Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles 
acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três as 
alternativas possiveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico.  
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Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam “NÃO” à enquete? 
A) Menos de 23.          B) Mais de 23 e menos de 25.         C) Mais de 50 e menos de 75. 
D) Mais de 100 e menos de 190.           E) Mais de 200.  

179) Uma empresa de telefonia fixa oferece dois planos aos seus clientes: no plano K, o cliente 
para R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20  por cada minuto excedente de R$ 0,10 por 
cada minuto excedente.  
O gráfico que representa o valor pago, em reais, nos dois planos em função dos minnutos 
utilizados é: 

A)                                              B)                                                    C) 

 

D)                                                 E) 

 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2012 

59) No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global 

leva o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a 

quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a 

queima de gás de cozinha.  

Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto 

exclusivamente por butano (C4H10), a mínima quantidade desse gás que um japonês deve 

deixar de queimar para atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de 

Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 
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A) 0,25 kg.           B) 0,33 kg.           C) 1,0 kg.        D) 1,3 kg.           E) 3,0 kg. 

 

72) Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve 

possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da 

entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades 

máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 

km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 

km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.  

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande 

continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para 

a realização da entrega? 

A) 0,7          B) 1,4          C) 1,5         D) 2,0          E) 3,0 

 

90) Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial 

adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas 

quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem 

valor energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de 

fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, 

causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa 

corpórea. 

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em 

mol, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de 

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol 

A) 1,3 × 10
-4

.         B) 9,5 × 10
-3

.            C) 4 × 10
-2

.         D) 2,6.         E) 823. 

 

136) 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. 

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) 1:7000         C) 1:70000        D) 1:700000     E) 1:7000000 

 

137) O losango representado na Figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro 

circunferências tangentes, de raios de mesma medida. 

 
Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e 

ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada 

pela Figura 2. 
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O perímetro do losango da Figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da Figura 1, 

teve um aumento de 

A) 300%.           B) 200%.           C) 150%.         D) 100%.           E) 50%. 

 

138) 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 6 : 5 : 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto José, 

Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 : 4 : 2, 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 

 

142) A capacidade mínima, em BTU/h, de um aparelho de ar-condicionado, para ambientes 

sem exposição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma:  

• 600 BTU/h por m
2
 , considerando-se até duas pessoas no ambiente;  

• para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU/h; 

• acrescentar mais 600 BTU/h para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no 

ambiente.  

Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de 

dimensões 4 m x 5 m, em que permaneçam quatro pessoas e possua um aparelho de televisão 

em funcionamento. 

A capacidade mínima, em BTU/h, desse aparelho de ar condicionado deve ser 

A) 12 000.         B) 12 600.           C) 13 200.          D) 13 800.            E) 15 000. 

143) A resistência mecânica S de 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 é 

chamada de resistência da viga. 

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

A) S = k.b.d
2
 /x

2
   B) S = k.b.d/ x

2
   C) S = k.b.d

2
/ x    D) S = k.b

2
.d/ x   E) S = k.b.2d/ 2x 

 

145) 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. 
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Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? 

A)I            B) II            C) III             D) IV              E) V 

 

147) 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 m
3
, 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. 

 

160) Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 

compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir. 

 
Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos 

AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 
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dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m
2
 , e outro 

para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m
2
 . 

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? 

A) R$ 22,50      B) R$ 35,00      C) R$ 40,00      D) R$ 42,50         E) R$ 45,00 

 

164) Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a 

seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa 

corporal a cada 8 horas. 

Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a 

massa corporal dele é de 

A) 12 kg.         B) 16 kg.         C) 24 kg.       D) 36 kg.        E) 75 kg 

 

167) 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) 1 218.         D) 1 380.          E) 3 066. 

 

170) Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam 

consumos e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre 

sua resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo 

de energia elétrica (E), por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. 

Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação 

entre a energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por 

ele? 
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171) Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A 

sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema 

de Posicionamento Global) com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano de Greenwich. 

Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 

A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude na forma 

decimal é 

A) 124,02°.         B) 124,05°.        C) 124,20°.      D) 124,30°.         E) 124,50°. 

 

173) Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios 

como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga 

em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária 

não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária 

ecológica? 

A) 24 litros         B) 36 litros        C) 40 litros         D) 42 litros          E) 50 litros 

 

175) Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma 

pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. 

 
Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com 

hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 mg/dL. Seu médico prescreveu um tratamento 

em duas etapas. Na primeira etapa ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda 

etapa em 10%. 

Ao calcular sua taxa de glicose após as duas reduções, o paciente verificou que estava na 

categoria de 

A) hipoglicemia.   B) normal.   C) pré-diabetes.   D) diabetes melito.   E) hiperglicemia. 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2013 

47) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 

recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 

problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza 

pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a 

fraturas. Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Considerando-se o valor de 6 × 10
23

 mol
-1

 para a constante de Avogadro e a massa molar do 

cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para 

que uma pessoa supra suas necessidades? 

A) 7,5 × 10
21

          B) 1,5 × 10
22

       C) 7,5 × 10
23

      D) 1,5 × 10
25

        E) 4,8 × 10
25 

61) Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado, em 

ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, 

para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma 

acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da 

cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. 
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Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s
2
 , deseja-se 

elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. 

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja 

elevado com velocidade constante? 

A) 20 N         B) 100 N        C) 200 N        D) 1000 N       E) 5000 N 

75) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia 

térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para 

funcionar em 110 V pode ser adaptado para funcionar em 220 V, de modo a manter inalterada 

sua potência. 

Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de 

mesmo material e com o(a) 

A)dobro do comprimento do fio.  

B) metade do comprimento do fio. 

C)metade da área da seção reta do fio.  

D) quádruplo da área da seção reta do fio.  

E) quarta parte da área da seção reta do fio. 

77) A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão (carbono) 

e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa 

e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a 

oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais 

produtos formados são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás 

carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, 

respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol. LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São 

Paulo: Edgard Blucher, 1999 (adaptado). 

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás 

carbônico formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é mais próxima de 

A) 28.          B) 75.          C) 175.          D) 275.         E) 303. 

136) As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas 

numa avenida de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas 

têm, cada uma, uma altura de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). 

Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode 

ser observada na imagem. 

 
Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15° e duas casas decimais nas 

operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço 

A) menor que 100 m
2
 .  B) entre 100 m

2
 e 300 m

2
 . C) entre 300 m

2
 e 500 m

2
 .                                                   

D) entre 500 m
2
 e 700 m

2
 .      E) maior que 700 m

2  
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139) Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando, da meia-noite às seis horas 

da manhã, com a frequência de uma gota a cada três segundos. Sabe-se que cada gota 

d’agua tem volume de 0,2 mL. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada 

nesse período, em litros? 

A) 0,2            B) 1,2          C) 1,4           D) 12,9           E) 64,8 

140) Um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos 

que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do 

tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma 

quantidade de produtos, obtendo o menor custo/benefício em cada um deles. O quadro mostra 

o preço por quilograma, em reais, de cada produto comercializado. 

 
Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são, 

respectivamente, 

A) A, A, A, A.        B) A, B, A, B.        C) A, B, B, A.        D) B, A, A, B.         E) B, B, B, B. 

143) A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza, para cada 

aluno de uma escola municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta, 

entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais 

distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala 1 : 25 

000, por um período de cinco dias. 

 
Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? 

A) 4              B) 8           C) 16            D) 20            E) 40 

 

148) Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga 

transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, 

o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso 

de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, 

causas frequentes de acidentes.  

Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um 

caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1 500 telhas ou 1 200 tijolos. 
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Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem 

ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? 

A) 300 tijolos     B) 360 tijolos    C) 400 tijolos    D) 480 tijolos    E) 600 tijolos 

 

153) Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de 

respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa (ou 

volume) do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que “o cubo da área S da 

superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa M”. 

Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k > 0, a área S pode ser escrita em função 

de M por meio da expressão: 

A) S = k • M       B) S = k • M
1/3

        C) S = k
1/3

 • M
1/3

      D) S = k
1/3

 • M
2/3

       E) S = k
1/3

 • M
2
 

 

155) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m
3
. Quando há 

necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da 

água é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria 

construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m
3
, cujo escoamento da água deverá 

ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo 

reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo 

reservatório deverá ser igual a 

A)2.             B) 4.           C) 5.           D) 8.           E) 9. 

 

154) A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de 

atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão: 

 
onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante 

universal da gravitação e F à força que um corpo exerce sobre o outro.  

O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de mesma massa, orbitando 

a Terra. 

 
Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em 

função do tempo? 



103 
 

 
 

158) O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês 

deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do 

lucro obtido com a venda das ações. 

Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil terá de pagar 

de Imposto de Renda à Receita Federal o valor de 

A) R$ 900,00.           B) R$ 1200,00.        C) R$ 2100,00.       D) R$ 3900,00.        E) R$ 

5100,00. 

 

159) Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar 

cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes 

de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um 

caminhão betoneira com 14 m
3
 de concreto. 

Qual é o volume de cimento, em m
3
 , na carga de concreto trazido pela betoneira? 

A) 1,75           B) 2,00           C) 2,33            D) 4,00         E) 8,00 

 

167) A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. 

Uma de suas várias propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da 

água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada 

temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de 

cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. 

Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados 

mediam 30 cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%.  

Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em 

A) 4%.          B) 20%.          C) 36%.         D) 64%.           E) 96%. 

170) Nos Estados Unidos a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de 

refrigerante é a onça fluida (fl oz), que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros (cL). 

Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante usualmente 

comercializada no Brasil tem capacidade de 355 mL. Assim, a medida do volume da lata de 

refrigerante de 355 mL, em onça fluida (fl oz), é mais próxima de 

A)0,83.             B) 1,20.         C) 12,03.         D) 104,73.         E) 120,34. 

 

174) A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes 

escalas. 
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Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse 

estado no mapa do Brasil. Esse número é 

A) menor que 10.         B) maior que 10 e menor que 20.     C) maior que 20 e menor que 30.     

D) maior que 30 e menor que 40.                E) maior que 40. 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2014 

55) Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adequirir para sua casa, 

observa o gráfico,  que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de 

coluna de água (mca). 

 

Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração 

média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. 

A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 

mantém constante dentro do reservatório.  

Ao final de 30, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a: 

A) 69 120.          B) 17 280.        C) 11 520.       D) 8 640.        E) 2 880. 

56) Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua 

composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é 

um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era 

utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm de 

enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi 

difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido 

um diesel com teores de enxofre ainda menores. 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. 

Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado) 

 

http://www.cnt.org.br/
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A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma 

redução percentual de emissão de SO3 de:  

A) 86,2%.         B) 96,2%.        C) 97,2%.        D) 99,6%.        E) 99,9%. 

 

83) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão 

incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição 

ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 

concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e  

0,14 mg/L para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes 

ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado 

no quadro. 

 
O ambiente que necessita de biorremediação é o(a): 

A) solo I.       B) solo II.      C) água I.        D) água II.         E) água III. 

 

88) Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de 

cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação 

desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, 

em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1). 

 
Por sua vez, o sulfito de cálco formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para 

a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande 

interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para 

fins agrícolas.  

 
As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 

16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente. 

BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por 

mol de gás retido é mais próxima de  

A) 64.          B) 108.         C) 122.       D) 136.       E) 245. 

 

137) A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das 

mulheres de uma região, e é importante para uma dinâmica demofráfica dessa região. A tabela 

apresenta os dados obtidos pelos Censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à 

taxa de fecundidade no Brasil. 

 
Disponível em: www.saladeimprensa.ibge.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2013 

 

Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 

se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020 a taxa de fecundidade no Brasil 

estará mais próxima de: 

A) 1,14.          B) 1,42.         C) 1,52.       D) 1,70.        E) 1,80. 
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140) De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente,  

- 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.  

-33% são utilizados em descarga de banheiro.  

-27% são para cozinhar e beber.   

-15% são para demais atividades. 

 No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia.  

O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas 

atividades. 

 
Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo 

consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água, 

A) 30,0.         B) 69,6.       C) 100,4.       D) 130,4.        E) 170,0. 

 

142) Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, 

compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são 

os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal , conforme mostra a figura.  

 
Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada 

metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a 

silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 m
3
 desse tipo de silo.  

EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc.embrapa.br. 

 Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:  

A) 110.            B) 125.         C) 130.         D) 220.          E) 260. 

 

149) Um show especial de Natal teve 45 000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um 

estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por 

portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O 

público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso 

para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram 

ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados.  

Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?  

A) 1 hora.        B) 1 hora e 15 minutos.   C) 5 horas.    D) 6 horas.    E) 6 horas e 15 minutos. 

 

151) Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as dimensões, 

em centímetros, mostradas na figura.  

http://www.cnpgc.embrapa.br/
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Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, de tal modo que as 

dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova 

lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em: 

A) 14,4%          B) 20,0%         C) 32,0%        D) 36,0%         E) 64,0% 

 

152) Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em 

algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 

36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de 

esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. 

 Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a 

redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 

bilhões de litros nos próximos meses.  

Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, 

o percentual de esgoto tratado passará a ser: 

A) 72%           B) 68%          C) 64%          D) 54%       E) 18% 

 

153) Uma empresa de alimentos oferece três valores diferentes de remuneração a seus 

funcionários, de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, 

a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha 

salarial de R$ 400 000,00, distribuídos de acordo com o Gráfico 1. No ano seguinte, a empresa  

ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os 

demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de 

funcionários em 2013 e 2014, por grau de instrução está no Gráfico 2.  
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Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o 

mesmo de 2013?  

A) R$ 114 285,00   B) R$ 130 000,00  C) R$ 160 000,00  D) R$ 210 000,00  E) R$ 213 333,00 

 

156) O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um 

armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1 : 100, foi disponibilizado 

aos interessados já com as especificações das dimensões no armário, que deveria ter o 

formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 

2 cm.  

O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será: 

A) 6.            B) 600.         C) 6000.       D) 60 000.        E) 6 000 000. 

 

168) O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, 

dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam 

que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de 

preservação, incluindo florestas e manciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. 

Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 

milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a 

fruticultura. 

De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para 

agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de: 

A) 32,8%            B) 28,6%          C) 10,7%           D) 9,4%          E) 8,0% 

 

169) A Figura 1 representa uma gravura retangular com 8 m de comprimento e 6 m de altura. 

 
Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de 

altura, deixando livres 3 cm em cada margem, conforme a Figura 2. 
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A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as 

proporções da Figura 1.              PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 

(adaptado).  

A escala da gravura reproduzida na folha de papel é: 

A) 1 : 3.           B) 1 : 4.         C) 1 : 20.        D) 1 : 25.        E) 1 : 32. 

 

173) 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) 8000           E) 80000 

 

177) Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas 

que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de   baixo tem medida 

igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o 

depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. 

 

 
 

Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?  

A) 8            B) 10           C) 16        D) 18         E) 24 

 

178) Diariamente, uma residência consome 20160 Wh. Essa residência possui 100 células 

solares retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de 

dimensões 6 cm u 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 Wh por 

centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a 

mesma quantidade de energia que sua casa consome.  

Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo?  

A) Retirar 16 células.                B) Retirar 40 células.             C) Acrescentar 5 células.  
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D) Acrescentar 20 células.       E) Acrescentar 40 células. 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2015 

55) A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem 

necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas 

com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. 

Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato 

(NO3
-
 ) para 0,009 mol/L em um tanque de 5000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução 

comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L. As massas molares dos elementos N, O e Ca são 

iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol, respectivamente. 

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve 

adicionar ao tanque 

A) 26               B) 41             C) 45            D) 51            E) 82 

 

65) Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e 

o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os 

consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz 

atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco 

categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de 

decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da 

temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os 

intervalos de variação percentual da temperatura. 

 
Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em 

uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10°C e outra a 40°C, na proporção de um terço de 

água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abrese a 

garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16°C. Qual selo deveria ser posto na 

garrafa térmica testada? 

A) A            B) B          C) C            D) D          E) E 

76) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada 

galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a 

partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão 

do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas: 

                                                  2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2 

                                                       ZnO + CO → Zn + CO2 

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2 (64 g/mol); 

CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol). 

Que valor mais proximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir 

de 100 kg de esfalerita? 

A) 25              B) 33             C) 40             D) 50             E) 54 
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141) Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo 

retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. 

No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado 

líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com 

consistência cremosa. 

Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1 000 cm
3
 

e, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo 

que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida 

com sorvete, sem transbordar 

O volume máximo em cm
3
da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é 

A) 450.           B) 500.          C) 600.          D) 750.        E) 1 000. 

153) Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias 

diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para 

melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela 

pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono 

regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas 

sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras: 

 
Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a 

ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o 

A) triângulo.        B) losango.        C) pentágono.        D) hexágono.         E) octógono. 

157) As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho 

de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido 

uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. 

A quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de 

A) 4,129 x 10
3
        B) 4,129 x 10

6
      C) 4,129 x 10

9
       D) 4,129 x 10

12
      E) 4,129 x 10

15 
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160) Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de 

comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o 

comprimento (C) da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema. 

 

A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a 

A) 4,9 e 7,6.     B) 8,6 e 9,8.     C) 14,2 e 15,4.     D) 26,4 e 40,8.     E) 27,5 e 42,5. 

163) A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. 

Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma “caneta” na qual pode ser inserido um refil 

contendo 3 mL de insulina, como mostra a imagem. 

 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada 

aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de 

ar. A um paciente foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela 

manhã e 10 à noite. 

Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem 

prescrita? 

A) 25          B) 15           C) 13          D) 12        E) 8 

166) 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 

 

169) O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo 

o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, 

embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo 

que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas). 
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De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à 

produção de tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de 

A) 16,0.          B) 22,9.          C) 32,0.            D) 84,6.          E) 106,6. 

 

171) O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da áqua da chuva, em 

milímetros, em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de 

água da chuva acumulada em 1 m
2
, ou seja, se o índice for de 10 mm, significa que a altura do 

nível de água acumulada em um tanque aberto, em formato de um cubo com 1 m
2
 de área de 

base, é de 10 mm. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de 

chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 mm e altura 1 200 mm, era 

de um terço da sua capacidade. 

Utilize 3,0 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região, durante o período do 

temporal, em milímetros, é de 

A) 10,8.               B) 12,0.            C) 32,4.           D) 108,0.            E) 324,0. 

 

177) Alguns medicamentos para felinos são administra - dos com base na superfície corporal 

do animal. Foi receitado a um felino pesando 3,0 kg um medicamento na dosagem diária de 

250 mg por metro quadrado de superfície corporal.  

O quadro apresenta a relação entre a massa do felino, em quilogramas, e a área de sua 

superfície corporal, em metros quadrados. 

 
A dose diária, em miligramas, que esse felino deverá receber é de 

A) 0,624.           B) 52,0.          C) 156,0.          D) 750,0.          E) 1201,9. 

 

178) 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 m
3
 de água.  
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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) 1600.        D) 8000.       E) 16000. 

 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2016 

58) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua 

taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, 

produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a 

eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %), definido como 

 
em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre 

brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química: 

 
As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.  

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de 

brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de 

A) 22%.              B) 40%.           C) 50%.          D) 67%.           E) 75%. 

66) A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e 

propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pe queno 

cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, 

um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência 

do motor é de 18 rpm, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 

 

A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é 

A) 1.           B) 2.          C) 4.           D) 81.         E) 162. 

68) Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca 

de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-deaçúcar, já que 

contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2034 mg/L, 

respectivamente. 
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Na produção de 27000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na vinhaça 

será mais próxima de 

A) 1.          B) 29.       C) 60.       D) 170.       E) 1000. 

136) Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da 

produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone, e dimensões 

indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga 

cuja capacidade é de 20 m
3
. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para 

transportar os grãos para a usina de beneficiamento. 

 
Utilize 3 como aproximação para 𝜋. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará 

fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é 

A) 6.        B) 16.       C) 17.         D) 18.       E) 21. 

137) 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 6,25 cm.    C) 34,37 cm, 18,75 cm 

e 7,81 cm.         D) 35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm.          E) 44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm. 

138) A London Eye é urna enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos 

monumentos construídos para cele brar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida 

como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o 

diâmetro (destacado na imagem) da Roda do Milênio e ele res pondeu que ele tem 443 pés. 
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Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou 

um manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 

polegada equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido 

com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda 

do Milênio, em metro? 

A) 53               B) 94           C) 113          D) 135            E) 145 

139) Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi 

utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de 

esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois 

segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. 

 
Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? 

A) 1000       B) 1250       C) 1500         D) 2000           E) 2500 

145) O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para 

adequar-se ao artigo 93 da Lei no. 8.213/91, que dispõe:  

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I. até 200 empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%; 

  II. de 201 a 500 empregados . . . . . . . . . . . . . . . 3%; 

  III. de 507 a 1 000 empregados . . . . . . . . . . . . . 4%; 

  IV. de 1 001 em diante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%. 

Constatou-se que a empresa possui 1 200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com 

deficiência, habilitados. Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas 

empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93. O número mínimo de empregados 

reabilitados ou com deficiência, habilitados, que deverá ser contratado pela empresa é 

A) 74.        B) 70.       C) 64.      D) 60.       E) 53 

 

146) Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela comprou 4 caixas 

de picolés, pagando R$ 16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia 

anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia, e 

obtendo um lucro de R$ 40,00 (obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o 

de compra dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do 

público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% 

maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. 

Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no 

segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no segundo dia, deve ser 

A) R$ 0,96.        B) R$ 1,00.        C) R$ 1,40.      D) R$ 1,50.        E) R$ 1,56 

150) Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 m2, 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 
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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 

 

151) A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além 

de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, 

apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. 

O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja aná - lise se dá pelo ponto de intersecção 

entre o com primento, em centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança. 

 

Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua 

altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50.  

Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no 

período considerado? 

A) 23,5%           B) 21,2%         C) 19,0%         D) 11,8%        E) 10,0% 

154) 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. A marca a ser 

escolhida é 

A) A.               B) B.           C) C.           D) D.           E) E. 

156) 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 

2000 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 
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taxa de 120000 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 

164) 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 

166) Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de 

canos para o transporte de água de uma fonte (F) até o reservatório de um novo bairro (B). 

Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria: um 

segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria 

esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas xOy da figura, em que a unidade 

de medida nos eixos é o quilômetro. 

 

Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas carac terísticas do solo, a construção de 1 

m de galeria via seg mento de reta demora 1,0 h, enquanto que 1 m de cons trução de galeria 

via semicircunferência demora 0,6 h. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 

3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para √2. 

O menor tempo possível, em hora, para conclusão da construção da galeria, para atender às 

necessidades de água do bairro, é de 

A) 1260.            B) 2520.           C) 2800.          D) 3600.         E) 4000.  

171) O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias 

informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos 

de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total, na capital e no interior, nas 

cinco grandes regiões. 
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O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da 

Região Nordeste é 

A) 125%           B) 231%         C) 331%          D) 700%          E) 800% 

174) 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. 

177) O LlRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, consiste num 

mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LlRAa é dado pelo percentual do 

número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos de uma região em avaliação. O 

serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o 

LlRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os 

dados obtidos para cada bairro foram: 

I. 14 imóveis com focos de mosquito em 400 imóveis no bairro;  

II. 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro;  

III. 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis no bairro;  

lV. 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis no bairro;  

V. 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis no bairro. 

O setor de dedetização do municipio definiu que o direcionamento das ações de controle 

iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LlRAa. As ações de controle iniciarão 

pelo bairro 

A) I.            B) II.          C) III.           D) IV.         E) V. 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2017 

91) A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido 

como DL50 (dose letal mediana). Ele representa a dosagem aplicada a uma população de 

seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como 

cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os 

dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de 

alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro 

apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade mg/kg indica a massa da substância 

ingerida pela massa da cobaia. 
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Sessenta ratos, com massa de 200 g cada, foram divididos em três grupos de vinte. Três 

amostras de ração, conta - minadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no 

quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administradas para cada grupo 

de cobaias. Cada rato consumiu 100 g de ração. 

Qual(ais) grupo(s) terá(ão) uma mortalidade minima de 10 ratos? 

A) O grupo que se contaminou somente com atrazina.  

B) O grupo que se contaminou somente com diazinon.  

C) Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation.  

D) Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation.  

E) Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e malation. 

 

115)  As centrífugas são equipamentos utilizados em labora - tórios, clínicas e indústrias. Seu 

funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que 

serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre 

si. RODITI. I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado). 

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função: 

A) das diferentes densidades. 

B) dos diferentes raios de rotação. 

C) das diferentes velocidades angulares. 

D) das diferentes quantidades de cada substância.  

E) da diferente coesão molecular de cada substância. 

122) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol), é sintetizado a partir da 

reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se 

ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química: 

 

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às 

suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o 

AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega 

tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indútria farmacêutica pretende 

fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto.  

Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim?  

A) 293         B) 345        C) 414          D) 690          E) 828. 

133) Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um 

estudante constrói um pequeno gerador utilizando:  

• um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A; 

• dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B; e 

• um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma 

frequência f. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma 

corrente de curto-circuito i.  
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Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o valor da corrente de 

curto i, o estudante deve dobrar o(a):  

A) número de espiras. 

B) frequência de giro. 

C) intensidade do campo magnético. 

D) área das espiras.  

E) à diâmetro do fio. 

138) Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a 

sua superfície, conforme indica a figura.  

Em determinadas condições, pode-se supor que a inten - sidade luminosa desses raios, na 

superfície do lago, seja dada aproximadamente por l(x) = k . sen(x) sendo k uma constante, e 

supondo-se que x está entre 0° e 90°. 

 
Quando x = 30º, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? 

 A) 33%.            B) 50%.         C) 57%.          D) 70%.          E) 86%. 

141) Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de 

frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com  
2

3
 de 

polpa de morango e  
1

3
 de polpa de acerola.  

Para o comerciante, as polpas são vendidas em em - balagens de igual volume. Atualmente, a 

embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola, R$ 14,70. Porém, está 

prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a 

custar R$ 15,30. 

Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução 

no preço da embalagem da polpa de morango. A redução, em real, no preço da embalagem da 

polpa de morango deverá ser de:  

A) 1,20.              B) 0,90.            C) 0,60.          D) 0,40.            E) 0,30. 

144) Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para 

tratamento da água cujas especi - ficações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL 

desse produto para cada 1 000 L de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar 

de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e 

comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectiva - mente. O nível da lâmina d’água dessa piscina é 

mantido a 50 cm da borda da piscina. 

A quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a 

atender às suas especificações técnicas é 

A) 11,25          B) 27,00.          C) 28,80.       D) 32,25.        E) 49,50. 

169) Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado 

um miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente 

um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em 

um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da 

sexta-feira para o sábado, nos cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do 

miniaplicativo para esses dias. 
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Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da 

sexta-feira para o sábado, foi no site: 

 A) X.               B) Y.                 C) Z.                D) W.               E) U. 

173) 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 x 0,075       E) 20 x 0,75 

176) A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma 

universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na 

cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também 

ligada na rede da companhia elétrica distribuidora de energia. 

 O projeto inclui 100 m
2
 de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, 

produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital 

pediátrico serão colocados aproximadamente 300 m
2
 de painéis, sendo 100 m

2
 para gerar 

energia elétrica utilizada no campus, e 200 m
2
 para geração de energia térmica, produzindo 

aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital.  

Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia de 

1 kWh por dia e cada metro quadrado produzindo energia térmica permita economizar 0,7 kWh 

por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área 

coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser 

ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. 

 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 30 out. 2013 (adaptado). 

 Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à 

primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado, deverá 

ter o valor mais próximo de: 

 A) 231.          B) 431.           C) 472.           D) 523.           E) 672. 

180) Às 17h 15min começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina 

em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a 
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acumular a água da chuva e, às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 cm de 

altura. 

Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no 

fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. As 18h 40min a chuva cessa e, nesse exato 

instante, o nível da água na piscina baixou para 15 cm. O instante em que a água dessa 

piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre: 

A) 19h 30min e 20h 10min.  

B) 19h 20min e 19h 30min.  

C) 19h 10min e 19h 20min.  

D) 19h e 19h 10min.  

E) 18h40 min e 19h. 

QUESTÕES AVALIADAS DO ENEM 2018 

92) O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem 

a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que 

têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? 

Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, 

con -sumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o 

mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume 

alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. 

 
O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de 

A) 27.            B) 32.          C) 37.           D) 58.           E) 67. 

114) Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas 

células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo 

humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% 

dela é disponibilizada para atividade muscular. 

 
Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, 

é mais próxima de 

A) 6,2.             B) 15,6.           C) 70,0.          D) 622,2.           E) 1120,0. 

 

131) Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um 

trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. 

Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a 

figura. 
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Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve 

A) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.  

B) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.  

C) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.  

D) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.  

E) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação. 

 

139) Sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada por circunferências de 

raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na 

origem, separadas por ângulos de 
𝜋

6
 rad, conforme a figura, 

 
Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa 

malha, não podendo passar pela origem (0 ; 0). Considere o valor de π com aproximação de, 

pelo menos, uma casa decimal. 

Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um 

objeto deve percorrer uma distância igual a 

 

143) 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 constituida 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 

147) O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu “colesterol bom“ com 

a taxa do seu “colesterol ruim“. Os exames periódicos, realizados em um paciente adulto, 

apresentaram taxa normal de “colesterol bom”, porém, taxa do “colesterol ruim” (também 

chamado LDL) de 280 mg/dL. 

O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 
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O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o 

exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou 

novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o 

resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é 

A) ótima.         B) próxima de ótima.       C) limite.        D) alta.        E) muito alta. 

148) Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para 

seus possíveis consumi - dores. 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 1000 

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 

 
149) A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na 

horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação 

de x%, como no exemplo da figura: 

 
A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, 

situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. 

 

Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas 

do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de 

acesso a uma garagem residencial seja de 20%.  

Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado 

para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. 
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Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser 

A) elevado em 40 cm.          B) elevado em 50 cm.          C) mantido no mesmo nível.                    

D) rebaixado em 40 cm.              E) rebaixado em 50 cm. 

151) 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 r = x/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. 

157) 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) 4408.       B) 7632.      C) 44080.      D) 76316.     E) 440800. 

169) Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um 

estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma 

esteira de 90 m de comprimento.  

No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 

cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá 

ser feito em uma escala 1 : X. Os valores possíveis para X são, apenas, 

A) X > 1 500.    B) X < 3 000.  C) 1 500 < X < 2 250. D) 1 500 < X < 3 000. E) 2250 < X < 3000. 

177) Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a 

gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da 

campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas 

dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. 
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Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? 

A) 12         B) 18         C) 30         D) 40         E) 50 

180) Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel 

transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda 

inferior. O raio da base do cilindro mede 6/𝜋 cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em 

formato de hélice, como na figura. 

 
O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é  

A) 36√3          B) 24√3         C) 4√3          D) 36          E) 72 
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