
 

 

 

 

Lista Complementar de Matemática – Semana ENEM 

01) Os anos bissextos têm 366 dias, um a mais do que aqueles que não são bissextos. Esse dia a mais é colocado 

sempre no final do mês de fevereiro, que, nesses casos, passa a terminar no dia 29. Certo ano bissexto começou em 

uma segunda-feira. O primeiro dia do mês de março foi um(a): 

a) domingo  b) sábado c) sexta-feira d) quinta-feira e) quarta-feira. 

 

02)  

 

A figura acima ilustra um quadrado com suas diagonais. Os pontos A, B, C e D são os seus vértices. O ponto E está 

exatamente no centro do quadrado. O ponto F está sobre o lado BC, a mesma distância de B e de C. É correto 

afirmar que a distância de: 

a) A a B é maior do que a distância de A até C.  

b) A a B é maior do que a distância de B até C.  

c) A a C é maior do que a soma das distâncias de D a E e de C a E. 

d) A a E é igual à distância de E a F.  

e) C a D é menor do que a soma das distâncias de D a E e de C a E. 

 

03) A tabela abaixo apresenta os fusos horários de algumas cidades do mundo, em relação a Brasília, em fevereiro 

deste ano.  

 

Quando forem 16h em Dubai, que horas serão em Nova York?  

a) 5  b) 7  c) 9   d) 14   e) 23 



 

 

 

 

 

04) Certa loja ofereceu, de 1 a 10 de fevereiro, 20% de desconto em todas as mercadorias, em relação ao preço 

cobrado em janeiro. Pensando em vender mais, o dono da loja resolveu aumentar o desconto e, de 11 a 20 de 

fevereiro, este passou a ser de 30% em relação ao preço de janeiro. Uma pessoa pagou, no dia 9 de fevereiro, 

R$72,00 por certa mercadoria. Quanto ela pagaria, em reais, pela mesma mercadoria se a compra fosse feita em 12 

de fevereiro?  

a) 27,00 b) 56,00 c) 61,20 d) 63,00 e) 64,80 

 

05) A figura ilustra uma rua e as casas A, B, C e D. As quatro casas são as únicas nessa rua.  

 

As casas A e C ficam, exatamente, uma de frente para a outra. O mesmo ocorre com as casas B e D. A distância entre 

as casas A e B é maior do que a largura da rua e é igual à distância entre as casas C e D. 16 Um agente censitário 

encontra-se nessa rua, na porta da casa A. Para cumprir sua meta nessa rua, depois de entrevistar o morador da casa 

A, ele precisa ainda visitar as outras 3 casas. Considerando-se que a meta será cumprida, é correto afirmar que o 

trajeto: 

a) A – B – D – C tem o mesmo tamanho que o trajeto A – C – D – B 

b) A – B – D – C tem o mesmo tamanho que o trajeto A – B – C – D 

c) A – C – D – B é o mais curto de todos os trajetos possíveis 

d) A – D – B – C é mais curto que o trajeto A – C – B – D.  

e) A – D – C – B é o mais curto de todos os trajetos possíveis.  

 

06) No diagrama abaixo, M, N, P, Q e R são números diferentes escolhidos no conjunto {1,2,3,4,5}.  

 

Sabendo-se que em cada uma das diagonais a soma dos números é 8, conclui-se que R é igual a: 

a) 5  b) 4  c) 3  d) 2  e) 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

07) Um fabricante de leite estabelece a seguinte promoção: 3 caixas vazias do leite podem ser trocadas por uma 

caixa cheia desse mesmo produto. Cada caixa contém 1 litro. Comprando-se 11 caixas desse leite, a quantidade 

máxima, em litros, que pode ser consumida é : 

a) 13  b) 14  c) 15  d) 16  e) 17 

 

08) Três dados comuns e honestos serão lançados. A probabilidade de que o número 6 seja obtido mais de uma vez 

é: 

a) 5/216 b) 6/216  c) 15/216 d) 16/216 e) 91/216 

 

09) Manter uma televisão ligada três horas por dia, durante 30 dias, consome 9,9 kWh de energia. Quantos kWh de 

energia serão consumidos por uma TV que permanecer ligada quatro horas por dia, durante 20 dias?  

a) 6,6  b) 6,8  c) 7,2  d) 8,8  e) 9,2 

 

10) Pedro possui 28 moedas, algumas de 50 centavos e outras, de 10 centavos. Se, ao todo, Pedro tem R$ 6,00, 

quantas são as moedas de 50 centavos? 

a) 8  b) 10  c) 12  d) 16  e) 20 

 

11) Marcelo emprestou certa quantia a Augusto, cobrando juros simples de 4% ao mês. Cinco meses mais tarde, 

Augusto pagou o empréstimo, e Marcelo recebeu R$ 420,00. Qual foi, em reais, a quantia que Marcelo emprestou a 

Augusto?  

a) 320,00 b) 336,00 c) 350,00 d) 382,00 e) 400,00 

 

12) A prateleira de certa estante suporta, no máximo, 8 kg. Um assistente administrativo deseja arquivar algumas 

pastas. Quantas pastas ele poderá colocar nessa prateleira sem ultrapassar sua capacidade máxima, se cada pasta 

pesa 350 g?  

a) 21  b) 22  c) 23  d) 24  e) 25 

 

13) Uma máquina produz 1.200 peças em 4 horas. Quantas máquinas iguais a essa devem funcionar juntas, durante 

3 horas, para que sejam produzidas 8.100 peças no total?  

a) 5  b) 6  c) 7   d) 8  e) 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14) Numa pesquisa realizada com empresas nacionais e multinacionais, constatou-se que 8, em cada 10 empresas, 

vão ampliar o uso da mídia digital em 2010. Dentre as empresas que vão ampliar o uso da mídia digital em 2010, 

uma, em cada 4, investirá mais de 5 milhões de reais nesse tipo de propaganda. Escolhendo-se, ao acaso, uma das 

empresas participantes da pesquisa, qual é a probabilidade de que ela amplie o uso da mídia digital, em 2010, 

investindo mais de 5 milhões de reais?  

a) 5%  b) 10%  c) 15%  d) 20%  e) 25% 

 

15) Uma jarra cilíndrica de 6 cm de raio e 20 cm de altura está completamente cheia de suco. Com essa quantidade 

de suco, quantos copos de 300 ml podem-se encher?  

a) 5  b) 6  c) 7  d) 8  e) 9 

 

16) O número de acessos a determinado site vem aumentando exponencialmente, de acordo com a função A = k.bm, 

onde k e b são constantes reais não nulas, como mostra o gráfico abaixo. 

 

A primeira medição (1.000 acessos) foi feita em janeiro. Considerando-se que o aumento exponencial observado 

tenha sido mantido ao longo dos meses, quantos foram os acessos a esse site em abril?  

a) 1.600 b) 1.680 c) 1.728 d) 1.980 e) 2.073 

 

17) Uma lata cheia de chocolate em pó tem massa total (massa da lata + massa de chocolate em pó contido na lata) 

igual a 440 gramas. Após terem sido consumidos 80% do chocolate em pó, a massa total passa a ser igual a 120 

gramas. A massa da lata é, em gramas, igual a : 

a) 20  b) 30  c) 40  d) 80  e) 88 

 

18) No jogo da Mega-Sena, cada jogador faz sua aposta em um cartão contendo todos os números inteiros de 1 até 

60, escolhendo de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. São sorteados seis números e serão premiados os 

apostadores que tiverem acertado, em um mesmo cartão, 4, 5 ou 6 dos números sorteados. A aposta mínima, na 

qual o jogador escolhe 6 números no cartão, custa R$2,00 e é chamada de jogo simples. Se um jogador escolher 13 

números em um mesmo cartão, ele aumentará consideravelmente a probabilidade de ser premiado, uma vez que tal 

aposta será equivalente a uma grande quantidade de jogos simples. Por conta de tal equivalência, o custo da aposta 

com 13 números deve ser igual a: 



 

 

 

 

 

a) R$4,33 b) R$26,00 c) R$1.848,00 d) R$3.432,00 e) R$10.010,00 

 

19) Uma corretora de seguros fez a seguinte proposta para a renovação do seguro de um carro: À vista: R$ 1 000,00 

ou A prazo: entrada de R$ 400,00 + uma parcela de R$ 726,00, a ser paga 2 meses após a entrada. A taxa mensal de 

juros cobrada nesse financiamento é igual a: 

a) 1,26% b) 7,26% c) 10%  d) 11 %  e) 12,6 % 

 

20) Um time de futebol chamado Cristal Futebol Clube possui dois cobradores oficiais de pênalti: Leonardo e 

Petrúcio. Quando um pênalti é marcado a favor do time do Cristal, Leonardo é escolhido para batê-lo em 80% das 

vezes e Petrúcio é escolhido em apenas 20% das vezes. Leonardo tem um aproveitamento positivo de 90% em suas 

cobranças enquanto Petrúcio tem um aproveitamento um pouco menor, igual a 80%. No último jogo, um pênalti foi 

marcado a favor do time do Cristal, mas, para a tristeza dos seus torcedores, o mesmo foi desperdiçado ao ser 

cobrado para fora. Qual é a probabilidade de o pênalti ter sido cobrado pelo Leonardo? 

a) 5/6  b) 4/5  c) 1/6  d) 1/3  e) 2/3 

 

21) Um teatro cobra R$ 20,00 pelo ingresso, e vende cerca de 300 ingressos por espetáculo. O diretor percebeu que, 

a cada redução de R$1,00 no preço do ingresso, o público aumenta em 40 espectadores. Qual deve ser o preço do 

ingresso para que a receita seja a maior possível? 

a) R$ 18,00 b) R$ 15,00 c) R$ 14,25 d) R$ 13,75 e) R$ 13,50 

 

22) Um agricultor leva 20 minutos para aparar a grama de um terreno e seu filho precisa de 30 minutos para fazer o 

mesmo trabalho. Num dia em que estavam com pressa, os dois fizeram o serviço juntos. O tempo que eles levaram 

juntos para aparar a grama do terreno foi, em minutos: 

a) 8   b) 10  c) 12  d) 15  e) 18 

 

23) Um arquiteto fez a planta de uma casa que vai ser construída num terreno retangular, na escala 1: 500. Na 

planta, a área da casa mede 80 cm². A área real da casa, em metros quadrados, é de: 

a) 400  b) 2000  c) 4000  d) 20000 e) 40000 

 

24) Amanda é uma professora de matemática que, em um de seus testes, propôs o seguinte problema aos seus 

alunos: Cinco operários de uma fábrica levam 5 horas para efetuarem 5 reparos, quando trabalham juntos e de 

forma ininterrupta. Em quanto tempo 10 operários efetuarão 10 reparos se trabalharem juntos e de forma 

ininterrupta? Uma solução apresentada por um de seus alunos foi a seguinte: "Dez operários podem ser pensados 

como dois grupos de cinco operários que trabalham juntos. Assim, cada um dos dois grupos de cinco operários 

levará cinco horas para efetuar cinco reparos. Como todos estão trabalhando juntos e ao mesmo tempo, ao final de 

5 horas terão sido feitos 10 reparos. A resposta do problema é 5 horas". A resolução do aluno da professora 

Amanda: 



 

 

 

 

 

a) está correta e é equivalente à resolução esperada por meio do algoritmo da Regra de Três Composta.  

b) está incorreta, pois não utiliza o conceito de proporcionalidade em lugar algum.  

c) está incorreta uma vez que a resolução por meio da Regra de Três forneceria outro resultado.  

d) Não se aplica ao problema por conta de não utilizar a Regra de Três Direta.  

e) Não se aplica ao problema por conta de não utilizar a Regra de Três Inversa. 

 

25) As diagonais de um trapézio dividem sua base média em três partes iguais. Se a base menor mede 4 cm, a 

medida da base maior, em cm, é: 

a) 6  b) 6,5  c) 7,5  d) 8  e) 9 

 

26) Em uma moeda viciada, a probabilidade de sair CARA em um lançamento é quatro vezes maior do que a 

probabilidade de sair COROA. Ao final de três lançamentos dessa moeda, a probabilidade de obtermos, em qualquer 

ordem, duas COROAS e uma CARA é: 

a) 3/8  b) 48/125 c) 12/125 d) 7/8  e) ¾ 

 

27) Observe a seguinte notícia, veiculada no jornal O GLOBO de 20/12/2009:  

RIO LIDERA REDUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE DENGUE  

 

Nessa tabela, o Estado de São Paulo ficou em 6º lugar, apesar de apresentar o menor número de casos de dengue de 

todos os estados da lista. Este é um exemplo de como a divulgação superficial, ou meramente nominal, de dados 

estatísticos pode motivar más interpretações. Considerando os dados apresentados na tabela, conclui-se que: 

a) O estado de Goiás teve mais casos de dengue em 2009 do que todos os outros estados da tabela juntos.  

b) O estado do Rio de Janeiro teve, em 2008, mais que o dobro dos casos de dengue de todos os outros estados da 

tabela juntos.  

c) Considerando o total de casos de dengue nos estados de Goiás e São Paulo, a taxa de redução foi de 47%.  

d) A taxa de redução de casos de dengue em São Paulo foi menor porque o número de casos de dengue nesse 

estado foi pequeno em 2008.  

 

 



 

 

 

 

 

e) A porcentagem de redução do número de casos de dengue no estado do Ceará é incoerente com os dados anuais 

apresentados, pois o número de casos não se reduziu aproximadamente à metade, como aconteceu com o estado 

do Paraná. 

 

28) Um grupo de engenheiros e arquitetos está elaborando um projeto de construção de um galpão. Duas 

características devem ser obedecidas pelo projeto:  

1. O galpão deve possuir a forma de um paralelepípedo cujas dimensões, quando dadas em metros, são três 

números inteiros consecutivos.  

2. O volume do galpão deve ser o maior possível, mas obrigatoriamente menor do que 2800 m³. 

Se as dimensões forem dadas, em metros, e representadas por n-1, n e n+1, é necessário e suficiente que os 

engenheiros encontrem: 

a) um número inteiro n tal que n³ + 3n² + 2n < 2800 

b) o maior número inteiro n tal que n³ - n < 2800 

c) um número inteiro n tal que n³ - n = 2800 

d) o maior inteiro n tal que n³ + 3n² + 2n = 2800 

e) o maior valor n para que n(n+1)(n+2) > 2800 

 

29) João, Mário e Roberto foram juntos a um supermercado e compraram os mesmos três produtos, mas em 

diferentes quantidades. João comprou 2kg de batata inglesa, 1kg de chuchu e 1,5kg de alcatra, pagando um total de 

R$19,95. Mário comprou 1,5kg de bata inglesa, 500g de chuchu e 1kg de alcatra, pagando um total de R$13,50. 

Roberto comprou 750g de batata inglesa, 2kg de chuchu e 2kg de alcatra, pagando um total de R$22,93. Quanto 

custa o quilograma de cada um dos três produtos? Um professor de matemática optou por resolver o problema 

apresentado utilizando técnicas matriciais. Uma representação matricial correta do sistema associado ao problema 

é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

30) Quando se considera o globo terrestre como uma esfera, o Equador é definido pelo círculo máximo que é 

perpendicular ao eixo terrestre, e que determina a divisão do globo em dois hemisférios: o Hemisfério Norte e o 

Hemisfério Sul.  

A latitude de um ponto sobre a superfície terrestre se define pela medida do ângulo, em graus, entre o plano que 

contém o Equador e o segmento de reta que liga o referido ponto ao centro do globo. A latitude pode variar de 0o a 

90oN ou de 0o a 90oS , conforme o ponto de localização esteja acima, ou abaixo, do Equador. Os paralelos são 

definidos por cortes feitos ao globo terrestre por planos paralelos ao plano do Equador, sobre os quais todos os 

pontos possuem a mesma latitude.  

A longitude de um ponto qualquer sobre a superfície terrestre se define pela medida do ângulo, em graus, entre os 

planos que contém o ponto, o eixo da Terra e o meridiano de Greenwich. Os meridianos são semicírculos com 

extremidades nos polos e perpendiculares aos paralelos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes, 

oriental e ocidental e recebe este nome por passar pelo Observatório Astronômico de Greenwich, que é uma cidade 

vizinha de Londres. A longitude varia de 0o a 180o podendo ser a leste ou oeste, conforme a posição do ponto em 

relação ao meridiano de Greenwich.  

Carlos está em Campinas, SP e verifica pelo GPS de seu carro que sua latitude e longitude são dadas, 

respectivamente, por 22o50'S e 47o00'O. Se Carlos estivesse em Recife, no estado de Pernambuco, uma latitude e 

uma longitude coerentes com a nova posição de Carlos seriam, respectivamente: 

a) 08o0'S e 35o0'O b) 30o05'S e 51o10'O c) 15o47'S e 47°55'O  

d) 16°20'S e 68°10'O e) 43°39'N e 79°20'O 

 

 



 

 

 

 

 

31) Uma partícula que possui massa m se desloca em linha reta e com uma velocidade constante igual a v. A energia 

cinética Ec desta partícula é dada por Ec = 
    

 
 . É correto afirmar que a energia cinética Ec é: 

a) diretamente proporcional apenas à velocidade da partícula 

b) inversamente proporcional apenas à massa da partícula 

c) diretamente proporcional à massa e à velocidade da partícula 

d) inversamente proporcional à massa e à velocidade da partícula 

e) diretamente proporcional à massa e ao quadrado da velocidade da partícula 

 

32) Um aluno questionou seu professor de matemática acerca do motivo pelo qual ele havia obtido um resultado 

inesperado em sua calculadora, quando tentava explicar o significado da 2 para uma colega de classe. O aluno havia 

digitado as teclas 2 e √  , nessa ordem, e obteve o número 1,4142135 como resultado. A seguir, ele multiplicou esse 

número por ele próprio e, para sua surpresa, não obteve o número 2 como era esperado, mas sim um número 

menor, 1,9999998, o que causou estranheza a ele e à sua colega. Uma explicação correta para a dúvida do aluno é: 

a) A máquina está quebrada 

b) Apenas alguns computadores são capazes de exibir toda a representação decimal de 2 

c) A representação decimal de um número irracional é infinita, por isso a calculadora aproximou 2 por um número 

racional, no caso, menor 

d) Os resultados fornecidos pelas calculadoras sempre devem ser arredondados para mais, por conta dos erros de 

truncamento 

e) O cálculo de raízes quadradas por meio de calculadoras só deve ser utilizado quando o número alvo do cálculo for 

um quadrado perfeito 

 

33) Dizemos que um ângulo central definido por dois segmentos radiais de um círculo mede 1 radiano quando o 

comprimento do arco da circunferência definido por tais segmentos é igual ao raio da circunferência. A utilização da 

unidade radiano é conveniente quando estudamos mais profundamente as funções trigonométricas e é natural, por 

exemplo, quando representamos a velocidade angular de uma partícula que se move sobre uma circunferência, em 

rad/s. 

 

 



 

 

 

 

 

Se uma partícula se mover ao longo de uma circunferência, no sentido anti-horário, com uma velocidade angular 

constante igual a 2rad/s , durante 3 segundos, ela irá: 

a) completar exatamente uma volta em torno da circunferência  

b) completar exatamente 2 voltas em torno da circunferência 

c) completar exatamente 6 voltas em torno da circunferência 

d) definir uma variação angular entre as posições inicial e final da partícula, em graus, pouco superior a 340o 

e) definir uma variação angular entre as posições inicial e final da partícula, em graus, igual a 6π 

 

34) ao ano nos seus cinco primeiros anos de uso. Se essa máquina nova custou R$ 10.000,00, qual será o seu valor 

em reais após os cinco anos de uso?  

a) R$ 5.904,90 b) R$ 5.550,00 c) R$ 5.745,20 d) R$ 5.804,00 e) R$ 6.204,30 

 

35) Helena, que é professora de uma escola, vai dividir três turmas de, respectivamente, 48, 56 e 88 alunos, em 

equipes com o mesmo número de alunos que contenham o maior número possível de elementos na mesma equipe. 

O número de alunos por equipe é: 

a) 12  b) 17  c) 8  d) 11  e) 14 

 

36) No início do ano, quatro pessoas montaram uma sociedade comercial e cada uma aplicou, respectivamente: R$ 

6000,00, R$ 8000,00, R$ 12000,00 e R$ 15000,00. No final do ano o lucro obtido foi de R$ 123000,00. Sabe-se que o 

lucro de cada um é diretamente proporcional ao que foi aplicado. Se essa quantia for dividida, quanto ganhará a 

pessoa que mais aplicou?  

a) R$ 18000,00    b) R$ 36000,00    c) R$ 40000,00  

d) R$ 45000,00    e) R$ 20000,00 

 

37) O quadro abaixo representa a distribuição de notas de uma turma de 20 alunos, em uma prova de matemática. 

Qual é a média da turma? 

 

a) 109   b) 54,5   c) 49,5   d) 181,7  e) 55 

 

38) A área de cada um dos círculos pequenos é 6 cm². A área do círculo grande não ocupada pelos círculos coloridos 

é dada, em cm², por:  

 



 

 

 

 

 

a) 120   b) 140   c) 160   d) 180   e) 200 

 

39) No nascimento de cinco pessoas, qual é a probabilidade de duas delas serem do mesmo sexo?  

a) 62,5%  b) 31, 25%  c) 40%   d) 50%   e) 42,5% 

 

40) Uma escada de 2,50 metros de comprimento está apoiada num muro, sendo que seu pé dista 70 centímetros 

deste. Se o pé da escada for afastado mais 8 decímetros do muro, o deslocamento verificado na extremidade 

superior da escada será de:  

a) 0,40m  b) 0,80m  c) 1,20m  d) 2,00m  e) 2,40m 

41) Um comerciante decide revender um computador com 30% de lucro sobre o valor inicial. Um cliente mostrou 

interesse no produto, mas solicitou um desconto de 5%. O vendedor aceitou a proposta, e o computador foi vendido 

por R$2.300,00. Podemos concluir que a porcentagem de lucro do comerciante nessa transação foi de:  

a) 25%   b) 20,5%  c) 35%   d) 23,5%  e) 17,5% 

 

42) Uma estante tem oito livros distintos, sendo três de álgebra, três de geometria e dois de trigonometria. De 

quantos modos podemos arrumar esses livros na estante, se desejamos que os livros de um mesmo assunto 

permaneçam juntos?  

a) 216   b) 40320 c) 432  d) 36  e) 5040 

 

43) Em uma classe de quinze alunos, um grupo de cinco será selecionado para uma viagem. De quantas maneiras 

distintas esse grupo poderá ser formado, sabendo que, entre os quinze alunos, três são primos e só poderão viajar 

se estiverem juntos?  

a) 858  b) 120  c) 80  d) 60   e) 40 

 

44) São necessários 24 rolos de papel de parede de 0,40m de largura para forrar as paredes de uma sala. Querendo 

utilizar papel de parede de 0,60m de largura, o número de rolos do mesmo comprimento é:  

a) 36   b) 32  c) 20   d) 16   e) 14 

 

 



 

 

 

 

 

 

45) X, Y e Z são três números diferentes escolhidos no conjunto {1,2,3,4,5,6,7,8}.  

 

Os números que estão nos quadrados são a soma dos dois números que estão nos círculos vizinhos. É correto 

afirmar que Z pode valer: 

a) 7 ou 8 b) 6 ou 7 c) 5 ou 7 d) 5 ou 6 e) 4 ou 6 

 

GABARITO 

01) C 02) E 03) B 04) D 05) C 06) E 07) D 08) D 09) D 10) A 

11) C 12) B 13) E 14) D 15) C 16) C 17) C 18) D 19) B 20) E 

21) D 22) C 23) B 24) A 25) D 26) C 27) E 28) B 29) A 30) A 

31) E 32) C 33) D 34) A 35) A 36) D 37) A 38) A 39) E 40) A 

41) B 42) A 43) D 44) D 45) C 

 


