Bádue no Enem
2ª Lista de Exercícios
1. (Enem/2017) A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser
evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre “às cegas”
(isto é, sem ter visão da pista) uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação
da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X olhando
para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a
mesma tarefa.
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: jul. 2012 (adaptado).

A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y, nessa ordem, é igual a
a) 5/4
b) 1/4
c) 4/3
d) 4/1
e) 3/4
2. (Enem/2017) Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi
registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade
h, registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de h, cada unidade sobre o eixo vertical representa um metro.

Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%.
Às 16 horas, qual é a profundidade do rio, em metro, no local onde foram feitos os registros?
a) 18
b) 20
c) 24
d) 36
e) 40
3. (Enem/2017) Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns
recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 mL.
A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 mL.
Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas, em cm3, é igual a
a) 11200
b) 1120
c) 112
d) 11,2
e) 1,12
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4. (Enem/2017) Em um parque há dois mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico.
O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2.
Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé, e entre os mirantes há um teleférico que os liga
que pode ou não ser utilizado pelo visitante.

O acesso aos elevadores tem os seguintes custos:
• Subir pelo elevador 1: R$ 0,15;
• Subir pelo elevador 2: R$ 1,80;
• Descer pelo elevador 1: R$ 0,10;
• Descer pelo elevador 2: R$ 2,30.
O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2 é de R$2,00, e do topo
do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$2,50.
Qual é o menor custo, em real, para uma pessoa visitar os topos dos dois mirantes e retornar ao solo?
a) 2,25
b) 3,90
c) 4,35
d) 4,40
e) 4,45
5. (Enem/2017) Os computadores operam com dados em formato binário (com dois valores possíveis apenas para
cada dígito), utilizando potências de 2 para representar quantidades. Assim, tem-se, por exemplo: 1 kB = 210 Bytes,
1 MB = 210 kB e 1 GB = 210 MB, sendo que 210 = 1024. Nesse caso, tem-se que kB significa quilobyte, MB significa
megabyte e GB significa gigabyte. Entretanto, a maioria dos fabricantes de discos rígidos, pendrives ou similares
adotam preferencialmente o significado usual desses prefixos, em base 10. Assim, nos produtos desses fabricantes,
1GB = 103 MB = 106 kB = 109 Bytes. Como a maioria dos programas de computadores utilizam as unidades baseadas
em potências de 2, um disco informado pelo fabricante como sendo de 80 GB aparecerá aos usuários como
possuindo, aproximadamente, 75 GB.
Um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 gigabytes, considerando unidades em potências de 10.
Qual dos valores está mais próximo do valor informado por um programa que utilize medidas baseadas em
potências de 2?
a) 468 GB
b) 476 GB
c) 488 GB
d) 500 GB
e) 533 GB
6. (Enem/2017) Uma repartição pública possui um sistema que armazena em seu banco de dados todos os ofícios,
memorandos e cartas enviados ao longo dos anos. Para organizar todo esse material e facilitar a localização no
sistema, o computador utilizado pela repartição gera um código para cada documento, de forma que os oito
primeiros dígitos indicam a data em que o documento foi emitido (DDMMAAAA), os dois dígitos seguintes indicam
o tipo de documento (ofício: 01, memorando: 02 e carta: 03) e os três últimos dígitos indicam a ordem do
documento. Por exemplo, o código 0703201201003 indica um ofício emitido no dia 7 de março de 2012, cuja ordem
é 003. No dia 27 de janeiro de 2001, essa repartição pública emitiu o memorando de ordem 012 e o enviou aos
seus funcionários.
O código gerado para esse memorando foi
a) 0122701200102
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b) 0201227012001
c) 0227012001012
d) 2701200101202
e) 2701200102012
7. (Enem/2017) Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera duas vezes, somente com vídeos e fotos.
Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15
minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como
todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos, com a mesma
qualidade das anteriores.
Disponível em: www.techlider.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é
a) 200
b) 209
c) 270
d) 340
e) 475

Gabarito
1) B 2) A 3) A

4) C 5) A 6) E 7) C
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