Bádue no Enem
3ª Lista de Exercícios
1. (Enem/2019) O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de
altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em
razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo.
Se o novo jogador é 0,20 m mais baixo que o anterior, qual é a média de altura, em metro, do novo grupo?
a) 1,60
b) 1,78
c) 1,79
d) 1,81
e) 1,82
2. (Enem/2019) Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo
de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo.
Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações.
O resultado está apresentado no quadro.

A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é
a) 0,1
b) 0,2
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0
3. (Enem/2019) Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete,
enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e
tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos
alunos da turma.

Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m, e as suas alturas não são iguais a
de nenhum outro colega da sala.
Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente,
a) basquete, basquete, basquete, basquete.
b) futebol, basquete, basquete, basquete.
c) futebol, futebol, basquete, basquete.
d) futebol, futebol, futebol, basquete.
e) futebol, futebol, futebol, futebol.
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4. (Enem/2019) Um comerciante, que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, fez
um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no
gráfico.

Ele estima que venderá, em cada dia da próxima semana, uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das
quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Quanto
aos pastéis, estima vender, a cada dia da próxima semana, uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em
lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão
iguais às da última semana.
Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana
é
a) 20
b) 27
c) 44
d) 55
e) 71
5. (Enem/2019) A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população
total do município (isto é, a soma das populações rural e urbana). Os gráficos apresentam, respectivamente, a
população urbana e a população rural de cinco municípios (I, II, III, IV, V) de uma mesma região estadual. Em reunião
entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de
urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura.

Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
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6. (Enem/2016) O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da
região possuir as seguintes peculiaridades:
a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm;
a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15°C;
ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5°C na temperatura máxima.
Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que
lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região

Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara.
O mês escolhido para o plantio foi
a) Janeiro
b) fevereiro
c) agosto
d) novembro
e) dezembro

Gabarito
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