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Aluno(a): __________________________________________________     NOTA: ______________ 

Turma: ______________________________       Sala: _______       Unidade: ________ 

 

1. Considere formados e dispostos em ordem 
crescente todos os números que se obtêm 
permutando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. O número 
75391 ocupa, nessa disposição, o lugar 

a) 21
0
 

b) 64
0
 

c) 88
0
 

d) 92
0
 

e) 120
0
 

   

2. Observe o diagrama. 

 

O número de ligações distintas entre X e Z é  

a) 39    

b) 41    

c) 35    

d) 45    

   

3. Leandro e Heloísa participam de um jogo em que se 
utilizam dois cubos. Algumas faces desses cubos são 
brancas e as demais, pretas. 

O jogo consiste em lançar, simultaneamente, os dois 
cubos e em observar as faces superiores de cada um 
deles quando param: 

- se as faces superiores forem da mesma cor, Leandro 
vencerá; e 

- se as faces superiores forem de cores diferentes, 
Heloísa vencerá. 

 

Sabe-se que um dos cubos possui cinco faces brancas 
e uma preta e que a probabilidade de Leandro vencer 
o jogo é de 11/18. 

 

Então, é CORRETO afirmar que o outro cubo tem  

a) quatro faces brancas.    

b) uma face branca.    

c) duas faces brancas.    

d) três faces brancas.    

   

4. Considere uma prova de Matemática constituída de 
quatro questões de múltipla escolha, com quatro 
alternativas cada uma, das quais apenas uma é 
correta. 

Um candidato decide fazer essa prova escolhendo, 
aleatoriamente, uma alternativa em cada questão. 

Então, é correto afirmar que a probabilidade de esse 
candidato acertar, nessa prova, exatamente uma 
questão é:  

a) 27/64    

b) 27/256    

c) 9/64    

d) 9/256    

   

5. A soma dos inversos de dois números é 1. Se um 
deles é 7/2, o outro é  

a) 2/7    

b) 5/7    

c) 7/5    

d) 5/3    

e) 7/2    

   

6. Certa região do país, cuja área é de 300.000 km
2
, 

possui 80% de terras cultiváveis, 25% das quais são 
improdutivas. Essas terras improdutivas deverão ser 
usadas no assentamento de famílias de agricultores 
sem terra. 

Supondo que cada família receba 30 hectares (1ha = 
10.000 m

2
) e que o custo do assentamento de cada 

uma delas seja de R$ 30.000,00, o custo total do 
assentamento naquela região, em bilhões de reais, 
será de  

a) 4,8    

b) 2,4    

c) 6,0    

d) 0,8    
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7. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído 
um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. 
Essa distribuição foi feita de modo que o maior 
número possível de famílias fosse contemplado e 
todas recebessem o mesmo número de cadernos, o 
mesmo número de lápis e o mesmo número de 
borrachas, sem haver sobra de qualquer material. 

Nesse caso, o número de CADERNOS que cada família 
ganhou foi  

a) 4    

b) 6    

c) 8    

d) 9    

   

8. Sabe-se que os meses de janeiro, março, maio, 
julho, agosto, outubro e dezembro têm 31 dias. 

O dia 31 de março de um certo ano ocorreu numa 
quarta-feira. 

Então, 15 de outubro do mesmo ano foi  

a) quinta-feira.    

b) terça-feira.    

c) quarta-feira.    

d) sexta-feira.    

   

9. Uma bicicleta de CR$ 28.000,00 deveria ser 
comprada por um grupo de rapazes que contribuiriam 
com quantias iguais. 

Como três deles desistiram da compra, a quota de 
cada um dos outros ficou aumentada em CR$ 
1.200,00. O número de rapazes que COMPRARAM a 
bicicleta é  

a) uma potência de 7.    

b) uma potência de 5    

c) uma potência de 2.    

d) um divisor de 9.    

e) uma potência de 11.    

   

10. O MENOR número inteiro positivo que, ao ser 
dividido por qualquer um dos números, dois, três, 
cinco ou sete, deixa RESTO UM, é  

a) 106    

b) 210    

c) 211    

d) 420    

e) 421    

   

 

 

11. Observe a figura.  

 

Essa figura representa o intervalo da reta numérica 
determinado pelos números dados. Todos os 
intervalos indicados (correspondentes a duas marcas 
consecutivas) têm o mesmo comprimento. 

 

O número correspondente ao ponto X assinalado é  

a) 47,50    

b) 50,75    

c) 48,75    

d) 54,00 

   

12. Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos estes 
dados: 

 

- 40% dos entrevistados leem o jornal A. 

- 55% dos entrevistados leem o jornal B. 

- 35% dos entrevistados leem o jornal C. 

- 12% dos entrevistados leem os jornais A e B. 

- 15% dos entrevistados leem os jornais A e C. 

- 19% dos entrevistados leem os jornais B e C. 

- 7% dos entrevistados leem os três jornais. 

- 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos três 
jornais. 

 

Considerando-se esses dados, é CORRETO afirmar que 
o número total de entrevistados foi  

a) 1 200.    

b) 1 500.    

c) 1 250.    

d) 1 350.    

   

 

 

 

 

 



Lista 2 – MATEMÁTICA ENEM                                                                     

 

3 
 

13. Observe a figura. 

 

Nessa figura, está representado o gráfico de y = f(x). 

Sendo g(x) = 1 - f(x), a única alternativa FALSA sobre a 
função g é  

a) g(x) = 0 para todo x  ≤ 0.    

b) g(1) = 1.    

c) g(x) ≤ g(1) para todo x.    

d) g(a) < g(b) se 1 < a < b.    

e) não existe a ∈ lR tal que g(x) ≥ g(a) para todo x real.    

   

14. Observe a figura. 

 

Nessa figura, está representada a parábola de vértice 
V, gráfico da função de segundo grau cuja expressão é  

a) y = 
 
  
 

2x

5
 - 2x    

b) y = x
2
 - 10x    

c) y = x
2
 + 10x    

d) y = 
 
  
 

2x

5
- 10x    

e) y = 
 
  
 

2x

5
+ 10x    

   

 

15. O preço de um determinado produto foi 
reajustado da seguinte forma: de 15 de março a 15 de 
abril sofreu um aumento de 30%; de 15 de março a 15 
de maio, 56%; de 15 de março a 15 de junho, 48,2% e 
de 15 de março a 15 de julho, 90%. 

 

No gráfico a seguir está representada essa situação. 

 

 

 

O índice de reajuste do mês é a variação percentual do 
preço entre o dia 15 do mês anterior e o dia 15 do mês 
em questão. 

a) Se o preço do produto em 15/04 era R$ 26,00, 
calcule o preço em 15/03 e em 15/05. 

b) Determine o maior índice de reajuste mensal 
ocorrido no período de 15/03 a 15/07. 

c) Calcule o percentual de redução do preço de 15/05 
a 15/06.  

  


