
1 
 

RESOLUÇÃO SIMULADO ENEM - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

SETEMBRO/2019 - COLÉGIO ANCHIETA-BA 

RESOLUÇÃO: PROFA, MARIA ANTÔNIA C. GOUVEIA 

ELABORAÇÃO e PESQUISA: PROF. ADRIANO CARIBÉ e WALTER PORTO. 
 

 

 

QUESTÃO 46 

O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado 
de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos 
principais papéis negociados na BOVESPA.  
No inicio do ano de 2008 o índice Bovespa registrava 64.000 pontos, ao longo do primeiro 
semestre ele subiu e atingiu o seu o seu valor máximo naquele ano no dia 28/05/2008 com a 
marca de 73.000 pontos. No segundo semestre de 2008 por conta da grave crise financeira 
internacional o índice sofreu uma queda expressiva e atingiu o fundo do poço no dia 27/10/2008 
com a marca de 29.500 pontos. A partir daí o índice teve uma pequena recuperação e fechou o 
ano em 37.000 pontos. 
 

A tabela abaixo mostra o valor do índice em algumas datas de 2008. 
 

Data IBOV 

01/01/2008 64000 

21/01/2008 53700 

29/02/2008 64400 

26/03/2008 61400 

08/04/2008 64500 

07/05/2008 69200 

28/05/2008 73000 

26/06/2008 63900 

07/07/2008 59100 

04/08/2008 55600 

04/09/2008 51400 

02/10/2008 46100 

27/10/2008 29500 

04/11/2008 40200 

21/11/2008 31200 

08/12/2008 38300 

01/01/2009 37000 

*Os valores foram arredondados para o múltiplo de 100 mais próximo. 

Fonte: www.bmfbovespa.com.br (Adaptado) 
 

Do topo atingido no dia 28/05/2008 até o fundo do poço atingido no dia 27/10/2008 o índice 
Ibovespa teve uma queda vertiginosa de aproximadamente: 
 

🅐 46%  🅑 54%  🅒 60%  🅓 75%  🅔147% 

 
 

RESOLUÇÃO: 

28/05/2008 73000 

27/10/2008 29500 

 

Valor da queda dos valores atingido nas duas datas assinaladas: 73 000 – 29 500 = 43 500 

Queda do índice Ibovespa nesse período: 0.5958...
73000

43500
  60%. 

RESPOSTA: Alternativa c. 

http://www.bmfbovespa.com.br/
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Questões 47 a 49 
 

 
 

Produção no pré-sal bate novo recorde e  
ultrapassa a barreira de 500 mil barris  

de petróleo por dia 
 
A produção de petróleo nos campos que operamos na chamada província do pré-sal nas 

bacias de Santos e de Campos alcançou a marca dos 500 mil barris por dia (bpd) no dia 24 de 
junho – o que configura novo recorde de produção diária... Com essa nova marca a produção 
média do pré-sal já responde por 22% do total da produção total que operamos no Brasil. 

Disponível em: http://petrobras.com.br. Acesso em: 12 set. 2016 (adaptado).  

 

 
QUESTÃO 47 

Sabendo que o volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros e de acordo com as 
informações dadas no texto, a produção diária, em m3, atingida pela Petrobras na área do pré-
sal no Brasil em 24 de junho de 2016 foi de 
 

🅐 79,5. 🅒 79.500. 🅔 79.500.000. 

🅑 7.950. 🅓 795.000   

 
 
RESOLUÇÃO: 
As bacias de Santos e de Campos alcançaram a marca dos 500 mil barris de óleo por dia.   
Como o volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros, o volume de 500 mil barris 

corresponde a 500 000× 159litros = 79 500 000 litros  79 500 000dm3  79 500 m3. 
RESPOSTA: Alternativa C. 
 
 
 
QUESTÃO 48 

Em junho de 2016, a produção diária total da Petrobrás no Brasil atingiu, aproximadamente, a 
marca de: 

🅐1.770.000 barris 

🅑2.270.000 barris 

🅒2.380.000 barris 

🅓2.500.000 barris 

🅔2.580.000 barris 
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RESOLUÇÃO: 
A produção de petróleo nos campos que operamos na chamada província do pré-sal nas 

bacias de Santos e de Campos alcançou a marca dos 500 mil barris por dia (bpd) a 22% da 
produção total que operamos no Brasil, logo 22% PB = 500 000 que implica em:  
PT = 500 000 : 0,22 = 2.272.727,2727272727272727272727273 
 
RESPOSTA: Alternativa B 
 
 

QUESTÃO 49 

Sabendo que em junho de 2011 a produção do pré-sal era de 140 mil barris por dia, que os dados 
do texto se referem a 2016 e admitindo que essa produção vem crescendo linearmente ao longo 
do tempo, estima-se que em junho de 2020 a produção diária do pré-sal atinja a marca de: 

🅐668 mil barris por dia.  🅒788 mil barris por dia.  🅔860 mil barris por dia. 

🅑720 mil barris por dia.  🅓800 mil barris por dia. 

 
 
RESOLUÇÃO: 
y = ax + b 
No ano 0, ou seja, em 2011, o número diário de barris foi 140 mil, então b = 140000. 
Função: y = ax + 140 000. 
No ano 5, ou seja, em 2016, o número diário de barris atingiu a marca de 500 mil. 
 

5a + 140 000 = 500 000  5a = 360 000   a =  72 000. 
Função: y = 72 000x + 140 000. 
No ano 9, ou seja, em 2020, a produção diária do pré-sal atinja a marca de: 
72 000 . 9 + 140 000 = 788 000 barris. 
RESPOSTA: Alternativa C. 
 
 

QUESTÃO 50 

Dentro de uma gaveta em forma de paralelepípedo retângulo com dimensões internas 95,1 cm x 
48,1 cm x 7,1 cm, deseja-se colocar pequenas caixas que também têm a forma de um 
paralelepípedo retângulo com dimensões 8cm x 7cm x 6cm. O número máximo de caixas que 
podem ser colocadas na gaveta é: 
 

🅐 95  🅑 94  🅒 92  🅓 90  🅔 88 

 
 
RESOLUÇÃO: 
 
 

 

 
RESPOSTA: Alternativa D. 
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QUESTÃO 52 

Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular, de base quadrada. O lado 
da base mede 8 m e a altura da pirâmide 3 m. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas 
em lotes que cobrem 1 m2. Supondo que se deva comprar 10 lotes de telhas a mais por conta 
das telhas desperdiçadas (quebras e emendas), o número mínimo de lotes de telhas a ser 
comprado é  

🅐 90  🅑 100  🅒 110  🅓 120  🅔 130 

 

 
 
RESOLUÇÃO: 

 

Como a pirâmide é quadrangular regular, as suas 
faces laterais são 4 triângulos isósceles congruentes 
de base 8 e altura VM = h. 
Para determinar o valor de h, considere-se o triângulo 
retângulo VHM: 

h2 = 9 + 16  h = 5. 

A área lateral da pirâmide mede: 80
2

58
4 


tS m2. 

Como a área total do telhado é 80m2 e as telhas são vendidas em lotes que cobrem 1 m2 deve-
se comprar 80 lotes. Porém  supondo que se deva comprar 10 lotes de telhas a mais por conta 
das telhas desperdiçadas (quebras e emendas), o número mínimo de lotes de telhas a ser 
comprado é 80 + 10 = 90. 
RESPOSTA: Alternativa A. 
 
 
QUESTÃO 53 
Um feirante possuía 50 kg de maçã para vender em uma manhã. Começou a vender as frutas 
por R$ 2,50 o quilograma e, com o passar das horas, reduziu o preço em duas ocasiões para 
não haver sobras. A tabela a seguir informa a quantidade de maçãs vendidas em cada período, 
bem como os diferentes preços cobrados pelo feirante. 
 

 
 
Naquela manhã, por quanto foi vendido, em média, o quilograma de maçã?  

🅐 R$ 2,26    🅑 R$ 2,00       🅒 R$ 1,85  🅓 R$ 1,70   🅔 R$ 1,56  

 
 
RESOLUÇÃO: 

PRODUTO: MAÇÃ 

PERÍODO VALOR DE 1KG 
QUILOGRAMAS        

VENDIDOS 
VALOR ARRECADADO 

Até 10:00h R$ 2,50 32 R$ 2,50 × 32 = R$ 80,00 

Das 10 às 11h R$ 2,00 13 R$ 2,00 × 13 = R$ 26,00 

Das 11 às 12h R$ 1,40 5 R$ 1,40 × 5 = R$ 7,00 

TOTAL 50 R$ 113,00 

Em média o quilograma de maçã foi vendido a 26,2$
50

00,113$
R

R
 . 

RESPOSTA: Alternativa A. 


