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01. O gráfico abaixo mostra a área desmatada da Amazônia, em km2, a cada ano, no período de 
1988 a 2008.   

 
As informações do gráfico indicam que  

a) o maior desmatamento ocorreu em 2004. 
b) a área desmatada foi menor em 1997 que em 2007. 
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 1998 e 2001. 
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 que entre 1997 e 1998. 
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 60.000 km2. 
 
Resolução 
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Analisando cada alternativa, temos: 
 

Letra a  O maior desmatamento ocorre no pico mais elevado no gráfico, ou seja, no ano de 1995 (em 
laranja, no gráfico acima). 
 

Letra b  O gráfico mostra o contrário: mais desmatamento em 1997 (em verde). 
 

Letra c  No período de 1998 a 2000, a área desmatada teve um leve decrescimento e, logo em 
seguida, um pequeno crescimento. Entre 2000 e 2001, o desmatamento foi praticamente constante. 
 

Letra d  O gráfico deixa a desejar na precisão, mas mesmo assim podemos dizer que, entre 1994 e 
1995, a área desmatada cresceu em torno de 14 000 km2, enquanto que entre 1997 e 1998, a área 
desmatada cresceu em torno de 5 000 km2. Logo, esta é a alternativa correta. 
 

Letra e  No ano de 1992, foram desmatados algo em torno de 13 000; em 1993, aproximadamente 15 000 km2 
e, em 1994, algo próximo também de 15 000 km2. Somando, temos 13000 + 15 000 + 15 000 = 43 000 km2.  
 
Note que os valores são aproximados, pois o gráfico não é preciso. Entretanto, pode-se afirmar que 
área total desmatada é inferior 60 000 km2. 
 
 
 
02. O jogo-da-velha é um jogo popular, originado na Inglaterra. O nome “velha” surgiu do fato de esse jogo 
ser praticado, à época em que foi criado, por senhoras idosas que tinham dificuldades de visão e não 
conseguiam mais bordar. Esse jogo consiste na disputa de dois adversários que, em um tabuleiro 3×3, 
devem conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou na diagonal, 3 peças de formato idêntico. Cada 
jogador, após escolher o formato da peça com a qual irá jogar, coloca uma peça por vez, em qualquer casa 
do tabuleiro, e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que alinhar 3 peças.  

No tabuleiro representado abaixo, estão registradas as jogadas de dois adversários em um dado 
momento. Observe que uma das peças tem formato de círculo e a outra tem a forma de um xis. Considere 
as regras do jogo-da-velha e o fato de que, neste momento, é a vez do jogador que utiliza os círculos. Para 
garantir a vitória na sua próxima jogada, esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de 

 

 
a) uma só maneira. 
b) duas maneiras distintas. 
c) três maneiras distintas. 
d) quatro maneiras distintas. 
e) cinco maneiras distintas. 
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Resolução 
 

A vitória será garantida se o jogador colocar o círculo (em vermelho, na figura abaixo) na linha 1 
e coluna 1. 

  
Veja o que pode acontecer:  

 na próxima jogada, pode ser colocado o X na coluna 3 e linha 3 (para  não ocorrer o alinhamento dos 
círculos na diagonal),  mas aí o jogador do círculo colocará na linha 3 e coluna 1, onde ocorrerá o 
alinhamento na vertical. 

 no entanto, se o jogador do X colocar na linha 3 e coluna 1, o jogador do círculo colocará na linha 3 e 
coluna 3. 
 

 
 
 

A outra forma de garantir a vitória é colocar o círculo na linha 3 e coluna 1. 
 
Veja o que pode acontecer: 

 na próxima jogada, pode ser colocado o X na coluna 1 e linha 1 (para  não ocorrer o alinhamento dos 
círculos na vertical),  mas aí o jogador do círculo colocará na linha 1 e coluna 3, onde ocorrerá o 
alinhamento na diagonal. 

 no entanto, se o jogador do X colocar na linha 1 e coluna 3, o jogador do círculo colocará na 
linha 1 e coluna 1. 
 
 

 
 

Portanto, o jogador do círculo pode colocar a peça no tabuleiro de duas maneiras distintas. Nas 
demais posições, o jogador não poderá garantir vitória na próxima jogada. 
 
Resposta: B 
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03. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em 
Washington, em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15º entre dois meridianos. O meridiano 
de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero. Passando-se um meridiano pela linha 
mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-
se, assim, os 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 
hora, e, para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da Lei n.° 11.662/2008, o Brasil, 
que fica a oeste de Greenwich e tinha quatro fusos, passa a ter somente 3 fusos horários. 

Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha 
está no fuso 2, o estado do Amapá está no fuso 3 e o Acre, no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou 
os XXIX Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Considerando-se que a 
cerimônia de abertura dos jogos tenha ocorrido às 20 h 8 min, no horário de Pequim, do dia 8 de agosto 
de 2008, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores 
para assistir ao início da cerimônia de abertura? 
a) 9 h 8 min, do dia 8 de agosto. 
b) 12 h 8 min, do dia 8 de agosto. 
c) 15 h 8 min, do dia 8 de agosto. 
d) 1 h 8 min, do dia 9 de agosto. 
e) 4 h 8 min, do dia 9 de agosto. 
 
Resolução 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veja no mapa acima, que Amapá está no fuso 3 (a oeste de Greenwich) e Pequim no fuso 8 (a 
leste de Greenwich). Logo, em relação ao fuso zero (Meridiano de Greenwich), temos 3 horas a menos 
em Amapá e 8 horas a mais em Pequim. 

Logo, a diferença entre as 2 cidades (Amapá e Pequim) é de 11 horas.  
Assim sendo, devemos subtrair o horário de início da abertura das Olimpíadas em Pequim (20 h 

8 min do dia 8 de agosto) do número de horas que separam as duas cidades (11 horas, no caso).  
Fazendo isto, temos: 
20 h 8 min – 11 h = 9 h e 8 min  
Concluímos que, os habitantes do estado do Amapá, devem ter seus televisores ligados às 9 h e 

8 min do mesmo dia (8 de agosto). 
 
Resposta: A 
 
 
 
 
 

Fuso 
zero 

Fuso 8 – Pequim 
mais 8 horas 

Fuso 3 – Amapá 
menos 3 horas  
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04. O tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de sete peças: 5 
triângulos retângulos e isósceles, 1 paralelogramo e 1 quadrado. Essas peças são obtidas recortando-
se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as sete peças, é possível 
representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. 
 

 
 
 

Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 cm, então a área da figura 3, que 
representa uma “casinha”, é igual a 
a) 4 cm2. 
b) 8 cm2. 
c) 12 cm2. 
d) 14 cm2. 
e) 16 cm2. 
  
Resolução 
 
 Observe a figura abaixo, em que as medidas estão em centímetros. 

 Veja que AB = FG = 2 cm (soma da medida do lado do quadrado menor e do cateto do triângulo 

pequeno). Portanto, DF = 4 cm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A medida DF é a diagonal do quadrado CDEF. Logo: 

 
4

d 2 4 x 2 x 2 2
2

      . 

Como as figuras 1, 2 e 3 possuem áreas iguais, a área da “casinha” (fig.3) pode ser calculado 
através do quadrado CDEF. Assim: 

  
2

2 2A x A 2 2 A 8 cm       

Resposta: B 
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E 

2 

2 

G 
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F 

x 

Fig.3 

x 

  Figura 1                    Figura 2                       Figura 3 
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05.  A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada 
deixa-o incandescente, produzindo luz. O gráfico abaixo mostra como a intensidade da luz emitida pela 
lâmpada está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região do ultravioleta 
(UV) até a região do infravermelho.  
 

 
 

A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão entre a quantidade de 
energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. 
Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da 
parte da curva correspondente à faixa de luz visível e pela área abaixo de toda a curva, a eficiência 
luminosa dessa lâmpada seria de aproximadamente 
a) 10%.  
b) 15%.  
c) 25%.  
d) 50%.  
e) 75%. 
 
Resolução 
 
 Conforme afirma o texto do enunciado, a eficiência luminosa (EL) é: 

ev
L

T

A
E

A
 , em que Aev é a área sob a curva na região do espectro visível e AT é a área total sob a curva. 

Considerando que cada quadradinho tenha área 1 u.a. (em verde, no gráfico abaixo), podemos 
dizer que: 

Aev  4,5 u.a. (em vermelho, no gráfico abaixo)  e AT  18 u.a.( em azul, no gráfico abaixo). 
 

 
 

A = 1 u.a. 
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 Portanto, a eficiência luminosa dessa lâmpada é: 

ev
L L

T

A 4,5
E 0,25 E 25%

A 18
      

 
Resposta: C 
 
 

Texto para as questões 06 e 07 
O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em GWh, em quatro 

setores de consumo, no período de 1975 a 2005. 

 
 
06. A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro desde 
1980. No entanto, houve um período crítico, conhecido como “apagão”, que exigiu mudanças de hábitos 
da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa economia de energia. De acordo 
com o gráfico, conclui-se que o “apagão” ocorreu no biênio 
a) 1998-1999. 
b) 1999-2000. 
c) 2000-2001. 
d) 2001-2002. 
e) 2002-2003. 

AT = 18 
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Resolução 
 
 

 
  
O gráfico nos mostra um consumo crescente de energia em todos os níveis (residencial, comercial, ...) 
até o ano de 2000. No biênio 2000-2001 houve um decréscimo no consumo de energia elétrica que, 
obviamente, determinou mudanças de hábitos da população brasileira (por exemplo, tomar banho em 
menor tempo, trocar lâmpadas incandescentes por econômicas, etc).  

 
Dessa forma, podemos concluir que, neste biênio 2000-2001, onde houve o decréscimo de 

energia, ocorreu o “apagão”. 
 
 
Resposta: C 
 
 
 
07. Observa-se que, de 1975 a 2005, houve aumento quase linear do consumo de energia elétrica. Se 
essa mesma tendência se mantiver até 2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para 
suprir uma demanda total aproximada de 
a) 405 GWh. 
b) 445 GWh. 
c) 680 GWh. 
d) 750 GWh. 
e) 775 GWh. 
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Resolução 

 
 
Em 1975, o consumo é de 70 GWh e, em 2005, é de 375 GWh . Logo, houve um aumento de 

305 GWh (375 – 70 = 305). Esse aumento ocorreu em 30 anos (2005 – 1975 = 30). 
 
Nos próximos 30 anos, devemos ter o mesmo acréscimo de 305 GWh. Logo, em 2035, teremos 

um consumo de 680 GWh (375 + 305 = 680) 
Resposta: C 
 
 
08. Uma fonte de energia que não agride o ambiente, é totalmente segura e usa um tipo de matéria-
prima infinita é a energia eólica, que gera eletricidade a partir da força dos ventos. O Brasil é um país 
privilegiado por ter o tipo de ventilação necessária para produzi-la. Todavia, ela é a menos usada na 
matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia estima que as turbinas eólicas produzam 
apenas 0,25% da energia consumida no país. 

Isso ocorre porque ela compete com uma usina mais barata e eficiente: a hidrelétrica, que 
responde por 80% da energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de 
aproximadamente US$ 100 por quilowatt. 

Os parques eólicos exigem investimento de cerca de US$ 2 mil por quilowatt e a construção de 
uma usina nuclear, de aproximadamente US$ 6 mil por quilowatt. Instalados os parques, a energia dos 
ventos é bastante competitiva, custando R$ 200,00 por megawatt-hora frente a R$ 150,00 por 
megawatt-hora das hidrelétricas e a R$ 600,00 por megawatt-hora das termelétricas. 

Época. 21/4/2008 (com adaptações). 

 
De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor participação da energia 

eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato de 
 
a) haver, no país, baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia elétrica. 
b) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser de aproximadamente 20 vezes. 
o necessário para a construção de hidrelétricas. 
c) o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser igual a 1/3 do 
necessário para a construção de usinas nucleares. 
d) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de parques eólicos ser igual a 
1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-hora obtido das hidrelétricas. 
e) o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após instalação de parques eólicos ser igual a 
1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das termelétricas. 
 

http://www.matematica.com.br/


 
 

        10 
Enem – 2008 - resolvida  -  www.matematica.com.br  -  Jorge Krug 

Resolução 
 
 O custo por quilowatt para construção das usinas eólica e hidrelétrica são, U$ 100,00 e U$ 
2,000,00, respectivamente. Isto quer dizer que é necessário investir 20 vezes na usina eólica, para que 
se produza a mesma quantidade de energia fornecida pela hidrelétrica.  

 
No entanto, o Brasil é um país privilegiado por possuir ventos capazes de produzir energia 

eólica. Assim, sendo, o maior problema para a utilização deste tipo de energia é o investimento para 
construção do parque eólico. 
 
Resposta: B 
 
 
09. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês 
de junho de 2008. 
 

 
 
Se M(x) é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso, então 

a) M(x) = 500 + 0,4x. 
b) M(x) = 500 + 10x. 
c) M(x) = 510 + 0,4x. 
d) M(x) = 510 + 40x. 
e) M(x) = 500 + 10,4x. 

 
Resolução 
 
Analisando o boleto de cobrança, vemos que, no caso de atraso, cobra-se uma multa de R$ 

10,00 mais R$ 0,40 por dia de atraso. Como x representa o número de dias em atraso, temos: 
  

M(x) = 500,00 + 10,00 + 0,40x        M(x) = 510 + 0,4x 
 
Resposta: C 
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10. O gráfico abaixo modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. 
A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se 
desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e 
unidade de tempo, quando são percorridos 10 km? 

 
a) carroça – semana 
b) carro – dia 
c) caminhada – hora 
d) bicicleta – minuto 
e) avião – segundo 
 
Resolução 
 

Das opções apresentadas, a caminhada-hora é a melhor associação. Em condições normais, 
uma pessoa caminha em torno de 5 quilômetros por hora.  

 
Resposta: C 

 
 

 
Gráfico para as questões 11 e 12 

 
No gráfico a seguir, estão especificados a produção brasileira de café, em toneladas; a área 

plantada, em hectares (ha); e o rendimento médio do plantio, em kg/ha, no período de 2001 a 2008. 

 
11. A análise dos dados mostrados no gráfico revela que  
a) a produção em 2003 foi superior a 2.100.000 toneladas de grãos. 
b) a produção brasileira foi crescente ao longo de todo o período observado. 
c) a área plantada decresceu a cada ano no período de 2001 a 2008. 
d) os aumentos na produção correspondem a aumentos no rendimento médio do plantio. 
e) a área plantada em 2007 foi maior que a de 2001. 
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Resolução 
 
 Vamos analisar as alternativas: 
 

Letra a  O gráfico mostra um produção de 2.000.000 toneladas de grãos no ano de 2003. 
 

Letra b  A produção não foi crescente. Basta vermos que no ano de 2002 tivemos uma produção de 
2.500.000 toneladas; já no ano seguinte, tivemos uma redução de 500.000 toneladas (baixou para 
2.000.000 toneladas). 
 

Letra c  Observe que no perídio de 2002 e 2003 tivemos um discreto aumento de áreas plantadas. 
 

Letra d  Veja que, conforme a produção aumenta, o rendimento médio aumenta. Quando a produção 
diminui, o rendimento médio também diminui. . Portanto, esta alternativa é correta. 
 

Letra e  O gráfico mostra que a arte plantada em 2001 é maior que 2007.   
 
Resposta: D 
 
 
12. Se a tendência de rendimento observada no gráfico, no período de 2001 a 2008, for mantida nos 
próximos anos, então o rendimento médio do plantio do café, em 2012, será aproximadamente de 
a) 500 kg/ha. 
b) 750 kg/ha. 
c) 850 kg/ha. 
d) 950 kg/ha. 
e) 1.250 kg/ha. 
 
Resolução 
 

O gráfico mostra que o rendimento dos anos 2002, 2004, 2006 e 2008 (que são anos pares) é 
de, aproximadamente, 1250 kg/ha. Como o ano de 2012 é par e essa tendência é mantida, devemos ter 
esse mesmo valor. 

 
 

 
 

Resposta: E 
 
 

1250 
kg/ha 

2002 2004 2006 2008 
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13. O índice de massa corpórea (IMC) é uma medida que permite aos médicos fazer uma avaliação 
preliminar das condições físicas e do risco de uma pessoa desenvolver certas doenças, conforme 
mostra a tabela abaixo. 
 

 
 

Considere as seguintes informações a respeito de João, Maria, Cristina, Antônio e Sérgio. 
 

 
 
 

Os dados das tabelas indicam que 
 

a) Cristina está dentro dos padrões de normalidade. 
b) Maria está magra, mas não corre risco de desenvolver doenças. 
c) João está obeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado. 
d) Antônio está com sobrepeso e o risco de desenvolver doenças é muito elevado. 
e) Sérgio está com sobrepeso, mas não corre risco de desenvolver doenças. 
 
Resolução 
 

Analisando as alternativas, temos: 
 

Letra a  Cristina está com IMC = 15. Logo, é classificada como magreza (fora da normalidade). 
 

Letra b  Maria está com IMC = 20, ou seja, dentro da normalidade e com risco de doença baixo. 
 

Letra c  João está com IMC = 35, ou seja, classificado como obeso e o risco de desenvolver doenças 
é muito elevado. Alternativa correta. 
 

Letra d  Antônio está com IMC = 28. Está com sobrepeso e o risco de desenvolver doença é elevado 
e não, MUITO elevado. 
 

Letra e  Sérgio está com IMC = 45. É classificado como obesidade grave e o risco de desenvolver 
doença é muitíssimo elevado. 
 
Resposta: C 
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14. Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a 
maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população 
urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão 
para 2030, baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. 
 

 
 

De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá, 
aproximadamente, a quantos bilhões de pessoas? 
a) 4,00.  
b) 4,10.  
c) 4,15.  
d) 4,25.  
e) 4,50. 
 
Resolução 
 

O gráfico nos mostra uma reta entre 2000 e 2030. Portanto, podemos determinar a função afim 
(polinomial de 1º grau) que descreve a quantidade de pessoas em função do ano.  
 

Vamos fazer com que P(t) = at + b seja o número de pessoas, em bilhões. Assim: 

 no ano de 2000  t = 0 e p(t) = 2,9 bilhões.  

 no ano de 2030  t = 30 e p(t) = 5 bilhões. 
 Temos os pontos (0; 2,9) e (30; 5) que vamos substituir na função P(t): 

(0; 2,9)  a.0 + b = 2,9   b = 2,9 

(30, 5)  a.30 + 2,9 = 5   30a = 2,1  a = 0,07 
Logo, temos da função afim P(t) = 0,07t + 2,9 
Assim sendo, no ano de 2020, temos t = 20. Substituindo em P(t), obtemos: 
P(t) = 0,07.20 + 2,9 = 4,3 bilhões. 
Podemos concluir que a população urbana mundial em 2020 corresponderá, aproximadamente, 

a 4,25 bilhões de pessoas. 
 

Resposta: D 
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15. A figura abaixo apresenta dados percentuais que integram os Indicadores Básicos para a Saúde, 
relativos às principais causas de mortalidade de pessoas do sexo masculino. 
 
 

 
 

Com base nos dados, conclui-se que 
a) a proporção de mortes por doenças isquêmicas do coração é maior na faixa etária de 30 a 59 anos 
que na faixa etária dos 60 anos ou mais. 
b) pelo menos 50% das mortes na faixa etária de 15 a 29 anos ocorrem por agressões ou por causas 
externas de intenção indeterminada. 
c) as doenças do aparelho circulatório causam, na faixa etária de 60 anos ou mais, menor número de 
mortes que as doenças do aparelho respiratório. 
d) uma campanha educativa contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas teria menor impacto nos 
indicadores de mortalidade relativos às faixas etárias de 15 a 59 anos que na faixa etária de 60 anos ou mais. 
e) o Ministério da Saúde deve atuar preferencialmente no combate e na prevenção de doenças do 
aparelho respiratório dos indivíduos na faixa etária de 15 a 59 anos. 
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Resolução 
 

 
 
 

Vamos analisar as alternativas: 
 

Letra a  A proporção de mortes por doenças isquêmicas do coração (M6) é menor na faixa etária de 
30 a 59 anos que na faixa etária dos 60 anos ou mais (colunas em vermelho no desenho acima). 

Letra b  Mortes por agressões = 46% + causas externas de intenção indeterminada = 5%. Somando, temos 
51% de mortes na faixa etária de 15 a 29 anos (colunas em azul no desenho acima). Alternativa correta. 

Letra c  As doenças do aparelho circulatório são M6, M8 e M9, que causam, respectivamente, 14%, 
14 % e 9% de mortes (valores aproximados). Somando, temos 37%. No entanto, as doenças do 
aparelho respiratório são M10 e M11, que causam respectivamente, 9% e 6% (valores também 
aproximados). Somados, temos 15%. Logo, as doenças do aparelho circulatório causam mais doenças 
que as do aparelho respiratório. 

Letra d  O gráfico mostra que é na faixa de 15 a 59 anos que temos mortes por doenças do fígado, 
agressões, afogamentos, entre outros, que são geralmente causados pelo uso excessivo de bebidas 
alcoólicas. Logo, uma campanha educativa contra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas teria 
MAIOR impacto nos indicadores de mortalidade relativos às faixas etárias de 15 a 59 anos que na faixa 
etária de 60 anos ou mais. 

Letra e  Na verdade, o Ministério da Saúde deveria atuar preferencialmente no combate e na 
prevenção de doenças do aparelho respiratório dos indivíduos na faixa etária de 60 anos ou mais, pois 
é nessa faixa que temos maior proporção de mortes. Veja que o gráfico nem mostra mortes por 
doenças do aparelho respiratório na faixa etária 15-59 anos. 
 
Resposta: B 
 

46% 

5% 

14% 14% 

9% 9% 
6% 

10% 
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Texto para as questões 16 e 17 
A vida na rua como ela é 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, em parceria com a 
ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 
cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever 
(74%), que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressaram no ensino 
superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. 
 

 
16. As informações apresentadas no texto são suficientes para se concluir que 
a) as pessoas que vivem na rua e sobrevivem de esmolas são aquelas que nunca estudaram. 
b) as pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino fundamental, completo ou incompleto, são aquelas 
que sabem ler e escrever. 
c) existem pessoas que declararam mais de um motivo para estarem vivendo na rua. 
d) mais da metade das pessoas que vivem na rua e que ingressaram no ensino superior se diplomou. 
e) as pessoas que declararam o desemprego como motivo para viver na rua também declararam a 
decepção amorosa. 
 
Resolução 
 

Vamos analisar as alternativas: 
 

Letra a  Pelo contrário, a maioria das pessoas que vivem na rua estudou. O gráfico nos mostra isso. 
 

Letra b  Nada se conclui desta afirmação, pois podemos ter algum morador de rua que ingressou no 
ensino fundamental e logo saiu, sem ser alfabetizado. 
 

Letra c  A soma das porcentagens dos motivos da pessoa morar na rua é maior que 100% (36% + 
30% + 30% + 20% + 15% = 132%). Logo, existem moradores que afirmaram mais de um motivo para 
morar na rua. Alternativa correta. 
 

Letra d  O gráfico mostra que 1,4 % dos moradores de rua ingressaram no curso superior. 
Como apenas 0,7% concluíram (isto é afirmado no enunciado), podemos afirmar que exatamente 
a metade se diplomou. 
 

Letra e  Pelo gráfico, nada se conclui desta afirmação. 
 
Resposta: C 
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17. No universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por 
motivos de alcoolismo/drogas e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é a 
decepção amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa no grupo pesquisado e supondo-se que seja 
igual a 40% a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a 
probabilidade de que ela faça parte do conjunto interseção de P e Q é igual a 
a) 12%. 
b) 16%. 
c) 20%. 
d) 36%. 
e) 52%. 
 
Resolução: 
 
 Da teoria das probabilidades, temos: 

 P(P U Q) = P(P) + P(Q) – P(P  Q), onde P(P) é a probabilidade das pessoas viverem na rua 
por motivos de alcoolismo/drogas e P(Q) é a probabilidade das pessoas viverem na rua por decepção 
amorosa. 
 Do enunciado e do gráfico, vem: 

 40% = 36% + 16% – P(P  Q)     P(P  Q) = 52 % – 40 %        P(P  Q) = 12% 
 
Resposta: A 
 
 
18. Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) — objeto que pode ser dividido em partes que possuem 
semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o  
comportamento dos fractais — objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O 
triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos 
seguintes passos: 

1. comece com um triângulo equilátero (figura 1); 
2. construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo 

anterior e faça três cópias; 
3. posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos 

vértices de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2; 
4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3 (figura 3). 

 

 
 

De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Resolução 
 

 
 
 Veja que na figura 1 temos 1 triângulo preto, na figura 2, 3 triângulos pretos, na figura 3, 9 
triângulos. Assim sendo, verificamos uma progressão geométrica (1, 3, 9, ...) de razão 3. Logo, a figura 
4 deverá ter 9.3 = 27 triângulos pretos. 
 A única alternativa que apresenta 27 triângulos pretos é a C. Note que a letra D possui 27 
triângulos brancos. 
 
Resposta: C 
 
 
19.  

A contagem de bois 
Em cada parada ou pouso, para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto 

na saída. Nesses lugares, há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de 
arame, ou mangueira, quando a cerca é de madeira. Na porteira de entrada do potreiro, rente à cerca, 
os peões formam a seringa ou funil, para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área 
cercada. Do lado interno, o condutor vai contando; em frente a ele, está o marcador, peão que marca as 
reses. O condutor conta 50 cabeças e grita: — Talha! O marcador, com o auxílio dos dedos das mãos, 
vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita corresponde a 1 talha, e da mão esquerda, a 5 
talhas. Quando entra o último boi, o marcador diz: — Vinte e cinco talhas! E o condutor completa: — E 
dezoito cabeças. Isso significa 1.268 bois. 

Boiada, comitivas e seus peões. In: O Estado de São Paulo, 
ano VI, ed. 63, 21/12/1952 (com adaptações). 

 
Para contar os 1.268 bois de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou 

a) 20 vezes todos os dedos da mão esquerda. 
b) 20 vezes todos os dedos da mão direita. 
c) todos os dedos da mão direita apenas uma vez. 
d) todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez. 
e) 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes todos os dedos da mão direita. 
 
Resolução 
 

Como cada dedo da mão esquerda representa 5 talhas e esses 5 dedos representam 5.5 = 25 
talhas, cada dedo da mão esquerda foi usado apenas uma vez (25 talhas x 50 bois + 18 bois = 1268 bois).  
 
Resposta: D 
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20. A figura abaixo mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 6 m de 
altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer, por um dia, 900 
casas cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Suponha que, um certo dia, após uma 
campanha de conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse 
reservatório tenham feito economia de 10% no consumo de água. Nessa situação, 

 
a) a quantidade de água economizada foi de 4,5 m3. 
b) a altura do nível da água que sobrou no reservatório, no final do dia, foi igual a 60 cm. 
c) a quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer, no máximo, 90 casas cujo 
consumo diário fosse de 450 litros. 
d) os moradores dessas casas economizariam mais de R$ 200,00, se o custo de 1 m3 de água para o 
consumidor fosse igual a R$ 2,50. 
e) um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, 
teria água suficiente para abastecer todas as casas. 
 
Resolução 
 

Vamos analisar as alternativas: 
 

Letra a  Como cada uma das 900 famílias gasta diariamente, em média, 500 litros, temos: 
 900 x 500 = 450.000 litros = 450 m3.  
 Economizando 10% de água, temos: 450 x 0,1 = 45 m3. 
 

Letra b  Em qualquer cilindro circular reto, o volume e a altura são grandezas proporcionais. Portanto, se 
houve uma economia de 10 % num determinado dia, sobraram no reservatório 10% de sua capacidade. 
Logo, a altura do nível da água que sobrou foi de 10% de 6 m = 600 cm, ou seja, 600 x 0,1 = 60 cm. 
Alternativa correta. 
 

Letra c  Como foi economizado 45 m3 de água e isto equivale a 45000 litros, temos: 45000/450 = 100 
casas, ou seja, a água economizada seria o suficiente para abastecer 100 casas. 
 

Letra d  Como foi economizado 45 m3 de água e cada m3 custa R$ 2,50, a economia foi de 2,50 x 
45 = R$ 112,50. 
 

Letra e  Como o raio é proporcional ao quadrado do raio (o volume do cilindro é calculado pela 

fórmula V = R2.h) e ele é 90% do raio original, teríamos: 

 V = (0,9R)2. h     V = 0,81(R2 h) . Logo, a capacidade do reservatório ficaria reduzia em 19%, 
ou seja, teria 81% da capacidade inicial, não sendo suficiente para abastecer todas as casas. 
 
Resposta: B 
 

6 m 
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