Bádue no Enem
1ª Lista de Exercícios
1. (Enem/2019) Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o
número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram
realizadas ações de marketing para os cinco produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das
vendas desses produtos, do primeiro para o segundo semestre.

O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades
vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre.
A ação de marketing mais bem-sucedida foi para o produto
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
2. (Enem/2019) Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala 1 : 500, sendo
que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura.

O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi
informado por ele que ela media 73 m.
O valor a ser colocado na planta, em centímetro, referente ao comprimento da ponte deve ser
a) 1,46
b) 6,8
c) 14,6
d) 68
e) 146
3. (Enem/2019) A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a
polegada, que corresponde a 2,54 cm. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X
polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme ilustração.
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O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do
comprimento (C) pela altura (A) a proporção 4 : 3, e precisa calcular o comprimento (C) dessa TV a fim de colocá-la
em uma estante para exposição.
A tela dessa TV tem medida do comprimento C, em centímetro, igual a
a) 12,00
b) 16,00
c) 30,48
d) 40,64
e) 50,80
4. (Enem/2019) Para certas molas, a constante elástica (C) depende do diâmetro médio da circunferência da mola
(D), do número de espirais úteis (N), do diâmetro (d) do fio de metal do qual é formada a mola e do módulo de
elasticidade do material (G). A fórmula evidencia essas relações de dependência.

O dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um de seus equipamentos, que tem características D1, d1, N1 e G1,
com uma constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra, M2, produzida com outro material e
com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2, da seguinte maneira:
I) D2 = D1/3; II) d2 = 3d1; III) N2 = 9N1. Além disso, a constante de elasticidade G2 do novo material é igual a 4G1.
O valor da constante C2 em função da constante C1 é
a) C2 = 972C1
b) C2 = 108C1
c) C2 = 4C1
d) C2 = (4/3)C1
e) C2 = (4/9)C1
5. (Enem/2018) Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes –
Alpha, Beta e Gama – foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida
e de chegada.
• A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6,0 km/h.
• A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5,0 km/h.
• Com uma velocidade média de 6,5 km/h, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos.
Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias dBeta; dAlpha e dGama percorridas pelas três equipes.
A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é
a) dGama < dBeta < dAlpha
b) dAlpha = dBeta < dGama
c) dGama < dBeta = dAlpha
d) dBeta < dAlpha < dGama
e) dGama < dAlpha < dBeta

Gabarito
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