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CAMINHO CERTO
A vida da liga, prossiga
Direito de sonhar e de vencer na vida
Com objetivo que é correto, esperto
Caminhos, lutas e de peito aberto

Emanuel Melo
Valdemar Ribeiro
Walber Almeida

Barreiras eu pulo, faço meu destino
Lutar ser guerreiro, pedra no meio do caminho
Foco, força pra sempre chegar
Mundo novo espere que eu tô chegando já
Universidade tô chegando
Com preuni vai, com preuni vai, pré SEED vai (4x)

Laila Gardênia
Lina Boto

Linguagens, humanas, tecnologia
Ciências, natureza, exatas dia-a-dia
Matemática certa, cálculo original
No passo a passo de um foco racional
Certeza e ganhos de um futuro que é meu
Aqui quem fala é quem já venceu
Venceu os desafios de uma vida de verdade
Me aguarde, me espere que eu tô chegando já.
Universidade tô chegando
Com preuni vai, com preuni vai, pré SEED vai (4x)
(Dicson Soares &Laura Soares)

TRIGONOMETRIA
Arcos especiais

01. (ENEM/2014) Uma empresa que organiza eventos de formatura
confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel
quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha
é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em
centímetros, sem folga, dando-se cinco voltas completas em torno
de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma,
bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como
ilustrado na figura.

Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel

Ângulos Notáveis

enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a
espessura da folha de papel original seja desprezível.
Qual é a medida, em centímetros, do lado da folha de papel usado
na confecção do diploma?
A)
02.

d B) 2d

d

(FGV/2015)Um

edifício

d

d

C) 4

D) 5

comercial

E) 10

tem

48

salas,

distribuídas em 8 andares,conforme indica a figura. O
edifício foi feito em um terrenocuja inclinação em relação à
horizontal mede α graus.
Triângulo Retângulo

A altura de cada sala é 3 m, a extensão 10 m, e a altura da
pilastra de sustentação, que mantém o edifício na horizontal,
é 6 m.

Seno, Cosseno e Tangente


4°
5°
6°
7°
8°

sen 
0,0698
0,0872
0,1045
0,1219
0,1392

cos 
0,9976
0,9962
0,9945
0,9925
0,9903

tg 
0,0699
0,0875
0,1051
0,1228
0,1405

Usando os dados da tabela, a melhor aproximação
inteirapara α é
A) 4°B) 5°C) 6°D) 7°E) 8°
Teorema De Pitágoras
GEOMETRIA PLANA
Perímetro: O perímetro é o comprimento da linha ou do
contorno de uma determinada figura (polígono). Ou ainda, é
a soma das medidas dos lados de um polígono.
Comprimento da Circunferência:

C  2   r

Polígono

Fórmulas da área

A  p( p  a)( p  b)( p  c)
Quadrado
Área de um

A  lxl  l

p

perímetro
2

triânguloconhecendo

2

seus lados

Retângulo

A  bh

Trapézio

Paralelogramo

A  bh
Círculo

Losango

03. (ENEM-PPL/2014)Um homem, determinado a melhorar
sua saúde, resolveu andar diariamente numa praça circular
que há em frente à sua casa. Todos os dias ele da
exatamente15 voltas em torno da praça, que tem 50 m de
raio.

Triângulo qualquer

Use 3 como aproximação para pi.
Qual é a distância percorrida por esse homem em sua
caminhada diária?
A) 0,30 KmC) 1,50 kmE) 4,50 km
B) 0,75 kmD) 2,25 km

04. (UEA/2014) Admita que a área desmatada em Altamira,
Triângulo equilátero

Área de um triângulo
conhecendo dois
lados e o ângulo
formado por eles

2

l 3
A
4

mostrada na fotografia, tenha a forma e as dimensões
indicadas na figura.

VOLUME

PARALELEPÍPEDO
VOLUME

PIRÂMIDE

3  1,7

Usando a aproximação
área

desmatada,

em

pode-se afirmar que a

quilômetros

quadrados,

B) 13,2

V

é,
Geratriz:

aproximadamente,
A) 10,8

Volume:

C) 12,3D) 11,3E) 15,4

Abase  h
3

V

g

g ²  a²  h 2
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h
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E
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05. (INSPER/2013)A figura abaixo representa uma peça de
vidro recortada de um retângulo de dimensões 12 cm

CILINDRO

por 25 cm. O lado menor do triângulo extraído mede 5 cm.
VOLUME:

ESFERA
SUPERFÍCIE ESFÉRICA

A  4   R2
A área da peça é igual a

VOLUME

A) 240 cm²B) 250 cm² C) 260 cm² D) 270 cm²E) 280 cm²

GEOMETRIA ESPACIAL
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

CONE

CUBO
Volume

a
M
A

V

medicamento diminuindo o raio para 4 mm, e, por
consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da
máquina que produz essas pílulas.

g

h

Use 3 como valor aproximado para π.
B

0

A redução do volume da pílula, em milímetros cúbicos, após

R

a reprogramação da máquina, será igual a
06. (ENEM-PPL/2014)Uma fábrica de rapadura vende seus
produtos

empacotados

em

uma

caixa

com

A) 168B) 304C) 306

D) 378

E) 514

as

seguintesdimensões: 25 cm de comprimento; 10 cm de
altura e 15 cm de profundidade. O lote mínimo de rapaduras
UNIDADES DE MEDIDAS

vendido pela fábrica é um agrupamento de 125 caixas

TRANSFORMAÇÕES

disposta conforme a figura
Quilô-

Hectô-

Decâ-

metro

metro

metro

(km)

(hm)

(dam)

0,001km

0,01hm

0,1dam

metro
(m)

1m

Decí-

Centí-

milí-

metro

metro

metro

(dm)

(cm)

(mm)

10dm

100cm

1000mm

2
10−6 km 10−4 hm 10−2 dam 1m 102 dm 104 cm 106 mm
2

2

2

2

2

2

3
10−9 km 10−6 hm 10−3 dam 1m 103 dm 106 cm 109 mm
3

3

3

3

3

OUTRAS GRANDEZAS
Qual é o volume do lote mínimo comercializado pelafábrica
de rapaduras?
A)3 750 cm³C)93 750 cm³E)2 343 750 cm³
B)18 750 cm³D)468 750 cm³
07. (ENEM/2014-Adaptada) Uma empresa farmacêutica
produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um
cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro
em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são
moldadas por uma máquina programada para que os
cilindros

tenham

sempre

10

mm

de

comprimento,

adequando o raio de acordo com o volume desejado.

08. (ENEM-PPL/2012)Um reservatório de uma cidade
3

estava com 30m de água no momento em que iniciou um
vazamento estimado em 30 litros por minuto. Depois de 20
minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica
chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar
o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi
reabastecido durante todo o período que esteve com o
vazamento.
Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório, em
3

m , no momento em que parou o vazamento?
A) 3,6

B) 4,2C) 25,8D) 26,4E) 27,6

09. (ENEM/2011) Em 2010, um caos aéreo afetou o
continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida
por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de
inúmeros voos. Cinco dias após o início desse caos, todo o
espaço aéreo europeu acima de 6 000 metros estava
Um medicamento é produzido em pílulas com 5 mm de raio.
Para

facilitar

a

deglutição,

deseja-se

produzir

esse

liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá,

3

REGRA DE TRÊS

apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam
liberados.

Simples


Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 21 abr. 2010
(adaptado).

Uma empresa consegue colocar 420 doces dentro
de 6 caixas. Quantos doces cabem em 10 caixas?

Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés.
A) 600
Qual a diferença, em pés, entre as altitudes liberadas na
Finlândia e no restante do continente europeu cinco dias
após o início do caos?



B)660C) 700 D) 760

E) 800

Um carro faz uma viagem com uma velocidade
média de 60 km/h entre duas cidades em 12 horas,
se a velocidade média do carro fosse 80 km/h de

A) 3 390 pés.

C) 11 200 pés.E) 50 800 pés.

B) 9 390 pés.

D) 19 800 pés.

quantas horas seria essa viagem?
A) 8B) 9C) 14D) 15E) 16

RAZÃO E ESCALAS FUNDAMENTAIS

Composta


Chama-se de razão entre dois números racionais a e b, com

Se 8 pedreiros constroem em 6 dias um muro de 40
m de comprimento, quantos pedreiros serão

b  0 , ao quociente entre eles. Indica-se a razão de a para

necessários para construir, em 14 dias, um muro de

a
b, por ou a : b .
b

70 m de comprimentos?
A)6B)7C)8D) 9E)10

Grandezas Especiais

12.. (ENEM-PPL/2014)Uma revista publicará os dados,
Medida do desenho
Escala 
Medida real

Escala

Velocidade 

Velocidade
média

densidade 

Densidade

estão distribuídos entre a população brasileira. Contudo o

Distância
Tempo

Densidade demográfica 

Densidade
demográfica

apresentados no gráfico, sobre como os tipos sanguíneos

editor desta revista solicitou que este gráfico seja publicado
N º de habi tan tes
Área

na

forma

de

setores,

em

que

cada

grupo

esteja

representado por um setor circular.

massa
m
 densidade 
volume
v

10. (ENEM/2014) O condomínio de um edifício permite que
cada proprietário de apartamento construa um armário em
sua vaga de garagem. O projeto de garagem, na escala 1 :
100, foi disponibilizado aos interessados já com as
especificações das dimensões do armário, que deveria ter o
formato

de

um

paralelepípedo

retângulo

reto,

com

dimensões, no projeto, iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm.

O ângulo do maior desses setores medirá, em graus,

O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será

A) 108,0. B) 122,4.C) 129,6.D) 151,2.E) 154,8.

A) 6

B) 600

C) 6 000

D) 60 000

E) 6 000 000

11. (ENEM/2011) Sabe-se que a distância real, em linha

PORCENTAGEM

É uma razão na qual o denominador é 100, ou seja:

reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a

p% =

uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2
000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com

p
100

 LEMBRAR NO ENEM:

sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B,



era 8 cm.

5,6 56
40

 0,40 
 40%
14 140
100

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo
estudante está na escala de
A) 1 : 250.

C) 1 : 25 000E) 1 : 25 000 000.

B) 1 : 2 500.D) 1 : 250 000.

5,6g de 14g, é o mesmo que


14g ------- 100%
5,6g -------- x

x

100  5,6
 40%
14



Quantidade X gramas acréscimo de 15%

E) o candidato A disputará o 2ºturno e teve 25% dos votos

15
x
x  x  0,15 x  1,15 x
100

válidos.
ANÁLISE COMBINATÓRIA

13. (ENEM-PPL/2013) Observe no gráfico alguns dados a
respeito da produção e do destino do lixo no Brasil no ano

Fatorial
5! = 5.4.3.2.1 = 120

de 2010.

4! = 4.3.2.1 = 24
1! = 1
0! = 1
Convenção
n! = n.(n  1) . (n  2) . (n  3). .... 2 . 1

Princípio Fundamental da Contagem
O princípio fundamental da contagem, ou princípio
multiplicativo, estabelece um método indireto de contagem
de um determinado evento, sem que haja a necessidade de
descrever todas as possibilidades.
Quantas placas para identificação de veículos podem ser
confeccionadas com 3 letras e 4 algarismos?
(Considere 26 letras, supondo que não há nenhuma restrição.)

A partir desses dados, supondo que todo o lixo brasileiro,
com exceção dos recicláveis, é destinado aos aterros ou aos
lixões, quantos milhões de toneladas de lixo vão para os
lixões?
A)5,9

B)7,6C)10,9

D)42,7E)76,8

14. (FATEC/2015) O voto válido é aquele destinado
diretamente a umcandidato ou a um partido político. Votos
nulos e brancosnão são considerados votos válidos. Para
que um candidato conquiste a eleição em 1º turno, ele deve
conquistar maisde 50% dos votos válidos.
A eleição ao

governo de

um estado

foi

realizada

entreapenas quatro candidatos (A, B, C e D). O resultado
finaldos votos destinados a esses candidatos no 1º turno
estána tabela:

15. (FATEC/2015) O grupo de estudantes Ana, Beto, Caio,
Deise, Ester, Fabio e Gabriela foi assistir a uma palestra no
auditório daFatec-São Paulo e ocupou os lugares de uma
fileira com exatamente sete cadeiras, de modo que cada um
dos rapazessentou-se entre duas mocas do grupo.
Na situação descrita, o número de modos distintos que esse
grupo poderia ocupar esses sete lugares é

Com base nos dados apresentados, podemos concluir
corretamente que

A) 144B) 360C) 720D) 1 240

E) 2 520

A) o candidato C conquistou a eleição no 1ºturno, pois teve

16. (PUC-SP/2015) No vestiário de uma Academia de

52% dos votos válidos.

Ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso

B) o candidato C conquistou a eleição no 1ºturno, pois teve

individual. Se, no instante em que dois alunos dessa

70% dos votos válidos.

Academia entram no vestiário para mudar suas roupas,

C) o candidato C disputará o 2ºturno e teve 46% dos votos

apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções

válidos.

eles terão para escolher seus respectivos armários?

D) o candidato A disputará o 2ºturno e teve 32% dos votos

A) 14

válidos.

B) 28C) 48 D) 56

E) 112

PROBABILIDADE
Experimentos que ao serem realizados repetidas vezes nas
mesmas condições apresentarem resultados variados, não
sendo possível, portanto a previsão lógica dos resultados,
são denominados experimentos aleatórios.

fizeram provas de português, matemática, direito e
informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco
candidatos.


Espaço amostral – é o conjunto de todos os
resultados possíveis de um experimento aleatório.

Evento – é qualquer subconjunto do espaço
amostral.
Definição: Seja U um espaço amostral equiprovável e E um
de seus eventos. Denomina-se probabilidade do evento E o

p( E ) 

número P(E) tal que:

n( E )
n(U )

Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será
aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas
quatro disciplinas for a maior.
O candidato aprovado será

17. (UPF/2014) Duas bolsas de estudo serão sorteadas

A) KB) LC) M D) N E) P

entre pessoas, sendo mulheres e homens. Considerando-se

21. (FGV/2015) O professor Haroldo tem três turmas do 3o.
ano do Ensino Médio: A, B e C.Após uma prova de
matemática, as médias de cada turma foram apresentadas
no gráfico seguinte:

que uma pessoa desse grupo não pode ganhar as duas
bolsas, qual a probabilidade de duas mulheres serem
sorteadas?
A) 7 B) 7

12

C) 2

9

D) 1 E) 7

7

21

36

18. (ENEM-PPL/2013)Uma fábrica possui duas máquinas
que produzemo mesmo tipo de peça. Diariamente a máquina
Mproduz 2 000 peças e a máquina N produz 3 000 peças.
Segundo o controle de qualidade da fábrica, sabe-seque 60
peças, das 2 000 produzidas pela máquina M,apresentam
algum tipo de defeito, enquanto que 120peças, das 3 000
produzidas pela máquina N, tambémapresentam defeitos.
Um trabalhador da fábrica escolheao acaso uma peça, e
esta é defeituosa.
Nessas condições, qual a probabilidade de que a
peçadefeituosa escolhida tenha sido produzida pela máquina

A turma A tem 25 alunos, a B tem 35 alunos e a C tem 40
alunos.
Se as notas das três turmas forem agrupadas em um único

M?

conjunto, a média global do conjunto será:

A) 3 B) 1

100

25

C) 1

D) 3

E) 2

3

7

3

A) 5,84

C) 5,82

D) 5,78

E) 5,86

REDAÇÃO NO ENEM
Laila Gardênia e Lina Bôto

ESTATÍSTICA
19. (ENEM-PPL/2014) Em uma escola, cinco atletas
disputam a medalha de ouro em uma competição de salto
em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a
medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma
série de três saltos. Os resultados e as informações dos
saltos desses cinco atletas estão no quadro.

B) 5,80

Na prova de redação é preciso
escrever um texto em prosa, no tipo
dissertativo-argumentativo,
sobre
um tema de ordem social, científica,
cultural ou política.

Defender uma opinião a
respeito do tema

O
A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número
A) I

B) IIC) IIID) IV

E) V

20. (ENEM/2014) Os candidatos K, L, M, N e P estão
disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e

texto é avaliado de acordo com as seguintes

competências:
 Competência 1  Demonstrar domínio da norma padrão
da língua escrita.
 Ausência de marcas da oralidade;
 Precisão vocabular;



Obediência às regras gramaticais (concordância,
regência, ortografia, acentuação...)



Competência 2  Compreender a proposta de redação e
aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento
para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais
do texto dissertativo-argumentativo.
 Respeitar o tema e o tipo textual;
 Não copie trechos dos textos motivadores.



Competência 3  Selecionar, relacionar, organizar e
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista.
 Diversidade de informações;
 Textos motivadores x repertório autoral;
 Contexto das informações;
 Hierarquia entre as informações;
 Estabelecimento de nexo entre os argumentos e as
informações.



Competência 4  Demonstrar conhecimento dos
mecanismos linguísticos necessários à construção da
argumentação.
 Promove-se a coesão pela retomada ou
antecipação dos termos e pela adequada
sequenciação das orações, períodos e parágrafos;
 Coesão referencial  emprego de elementos
gramaticais
(pronomes,
numerais,
verbos,
advérbios) ou do léxico (elipses, sinônimos,
hiperônimo, anáfora...)
 Coesão sequencial  emprego de conjunções,
proposições, operadores argumentativos



Competência 5  Elaborar proposta de intervenção para
o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
 Considerar os pontos abordados na argumentação;
 Respeitar os valores humanos e considerar a
diversidade sociocultural;
 Detalhar os meios para realização da proposta

Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma
redação?
A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das
características a seguir: ƒ
 fuga total ao tema; ƒ
 não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; ƒ
 texto com até 7 (sete) linhas; ƒ
 impropérios, desenhos e outras formas propositais de
anulação ou parte do texto deliberadamente
desconectada do tema proposto; ƒ
 desrespeito aos direitos humanos;
 e ƒ folha de redação em branco, mesmo que haja texto
escrito na folha de rascunho.

 Analise a partir desses dados possíveis formas de
intervenção no problema.
Esquema de uma redação dissertativa-argumentativa,
conforme solicitada no ENEM.

Tema 1 = Produção energética brasileira: é possível
conciliar
expansão,
desenvolvimento
social
e
sustentabilidade?

DICAS PARA ANTES DE CONSTRUIR UMA REDAÇÃO
Atenção para:
 Objetividade do tema proposto;
 Ausência de sequências narrativas, descritivas e injuntivas;
 Ausência de pessoalidade (faça em 3ª. pessoa);
 Fuja de generalizações e frases prontas.
 Leia com atenção o tema – interprete a ideia central
presente;
 Leia os textos motivadores e verifique a relação de sentido
deles para com o tema. (lembre-se de que são apenas
motivadores e não exatamente o tema da redação);
 Planeje a redação: faça um projeto dos subtemas.
 Criar a tese (o objetivo da redação) a partir da
interpretação feita;
 Levante argumentos, fatos, opiniões, dados, informações;

TESE: Opinião sobre energia, sustentabilidade e desenvolvimento
social.
ARGUMENTOS - Problemas
 P1 - Meio Ambiente x energia = desmatamento, escassez de
água...
 P2 - Desigualdade social x energia = energia cara, não beneficiar
lugares carentes...
CONCLUSÃO – Reafirmar a tese + solução1 = para o meio ambiente e
energia.
Solução 2 = para desigualdade e energia

Tema 2 :JOVENS E ÁLCOOL: UM PROBLEMA SOCIAL.
Jovens e álcool: uma mistura perigosa
Garrafas de cerveja em cima da mesa e uma roda
de estudantes. Seja no período da manhã, seja no da noite,
jovens do ensino médio e universitários se reúnem quase
diariamente para beber e se divertir. Esse cenário já se
tornou comum em bares em frente a faculdades e escolas
por todo o Brasil.
A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (Pense),
divulgada em 2009 pelo IBGE, aponta alto consumo entre os
jovens. Do total dos adolescentes entrevistados, 71,4% já
haviam experimentado bebidas alcoólicas. Além disso, um
em cada cinco jovens se embriagara pelo menos uma vez.
TESE: Opinião sobre álcool e jovens
ARGUMENTOS - Problemas
 P1
Família
=
exemplo,
desestruturação,
falta
acompanhamento...
 P2 – Grupo social = aceitação, ser o melhor, sentir um adulto...

de

CONCLUSÃO – Reafirmar a tese + solução1 = para a família
Solução 2 = para grupo social.

MATEMÁTICA
FUNÇÕES
FUNÇÃO POLINOMIAL
DO 1º GRAU

 LEMBRAR NO ENEM:
 DUAS FUNÇÕES f(x) E g(x) “ESTÃO EM
EQUILÍBRIO” OU “SÃO INDIFERENTES”,
QUANDO SE IGUALAM f(x) = g(x).

22.

10



10% P =



QUANDO O VALOR DA ORDENADA(y) NÃO
SE ALTERA MESMO MUDANDO O VALOR
DA ABSCISSA(x), TEMOS UMA FUNÇÃO
CONSTANTE.

100

P = 0,1 P

(ENEM-PPL/2012)Uma
empresa
analisou
mensalmente as vendas deum de seus produtos ao
longo de 12 meses após seulançamento. Concluiu

que, a partir do lançamento, a venda mensal do
produto teve um crescimento linear até o quinto
mês. A partir daí houve uma redução nas vendas,
também de forma linear, até que as vendas se
estabilizaram nos dois últimos meses da análise.O
gráfico que representa a relação entre o número
devendas e os meses após o lançamento do produto
é:

23. (PREUNI SEED/2015) Rosivaldo e Emanuel são amigos

Soma dos n primeiros termos

que começaram a trabalhar no mesmo dia de barman em
restaurantes diferentes na cidade de Aracaju.

Rosivaldo

possuía 150 reais guardados, já Emanuel estava numa
situação difícil, com uma dívida de 120 reais. O restaurante
de Rosivaldo, pagava 55 reais por dia trabalhado já o de

______________________________________________
* PROGRESSÃO GEOMÉTRICA (PG)
Fórmula do termo geral

Emanuel pagava 65 reais.
Considerando que eles não gastem nem acrescentem nada

______________________________________________

além dos valores recebidos nos restaurantes. Após quantos
dias

de

trabalho

eles

estarão

em

mesma

situação

financeira?
A) 2

Soma dos n primeiros termos
______________________________________ ________

B) 20

C) 27

D) 715

E) 845
25. (ENEM-PPL/2012) A tabela seguinte apresenta a média,

FUNÇÃO QUADRÁTICA

em kg, de resíduos domiciliares produzidos anualmente por
habitante, no período de 1995 a 2005.



LEMBRAR NO ENEM:



SE O PONTO (0,1) PERTENCE A EQUAÇÃO
TEMOS,

1  a  (0) 2  b  (0)  c  c  1


ACHA O VALOR DE MÍNIMO OU MÁXIMO
Se essa produção continuar aumentando, mantendo o
mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção
de resíduos domiciliares, por habitante no ano de 2020, em
kg, será:
A) 610

B) 640

C)660D) 700 E) 710

NÚMEROS E GRANDEZAS PROPORCIONAIS
Razão é o quociente entre dois números racionais, sendo que o
segundo número é diferente de zero.
Representa-se por: a : b ou

24. (ENEM-PPL/2013) Uma pequena fábrica vende seus

a , onde a é o antecedente, e b, o
b

bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis.
2

O lucro obtido é dado pela expressão L(x) = −x + 12x − 20,
onde x representa a quantidade de bonés contidos no
pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de
empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o
lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma
quantidade de bonés igual a
A)4.

B)6.

C)9.

D)10.

E)14.

SEQUÊNCIAS
* PROGRESSÃO ARITMÉTICA (PA)
Fórmula do termo geral
______________________________________________

26. (ENEM-PPL/2012) A figura apresenta a eficiência, a

vida útil (mil horas) e o preço médio (R$) dos modelos
de lâmpadas mais usados em residências.

coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-seno
segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em
quilômetros.

Considere que, para iluminar dois ambientes com a
mesma eficiência, é necessário que ambos tenham a
mesma
quantidade
de
lúmens
por
Watt,
independentemente da quantidade de lâmpadas.
Considere também que a relação custo/benefício de
qualquer uma dessas lâmpadas é dada pela razão
entreo preço médio (R$) e a vida útil (mil horas).
Augusto deseja instalar lâmpadas em um dos
ambientes de sua casa, de modo a obter uma
eficiência de exatamente 240 lúmens por Watt. Dos
modelos de lâmpadas apresentados na figura, o que
atende a necessidade de Augusto com a menor
relação custo/benefício é:
A) LED
C) fluorescente E)fluorescente compacta
B) halógena
D) incandescente

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do
percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o
bairro e outras regiões da cidade. No ponto P = (-5, 5),
localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao
comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do
metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em
linha reta, não fosse maior que 5 km.
Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou
corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois
já estava prevista a construção de uma estação no ponto
A) (–5, 0).
6).

GEOMETRIA ANALÍTICA
Distância entre dois pontos

27. (ENEM/2011) Um bairro de uma cidade foi planejado em
uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares,
delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de

B) (–3, 1).

C) (–2, 1).

D) (0, 4).

E) (2,

