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 Resolução de Questões do ENEM 
 

1. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em 
algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% 
do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem 
nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. 
Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução 
da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros 
nos próximos meses. 
 
Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o 
percentual de esgoto tratado passará a ser  

a) 72%    
b) 68%    
c) 64%    
d) 54%    
e) 18%    

 
 
2. A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do 

instante de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão 
2t

T(t) 400,
4

    com t em 

minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno 
atinge a temperatura de 39°. 
 
Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa 
ser aberta?  

a) 19,0    
b) 19,8    
c) 20,0    
d) 38,0    
e) 39,0    

   
 
3. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e 
custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência 
elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia elétrica 
(E), por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. 
Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação 
entre a energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por ele?  

a)     
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b)     

c)     

d)     

e)     
   
 
4. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, num 
dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. 
 

 
 
Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em 
horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. 

Investidor 
Hora da 
Compra 

Hora da 
Venda 

1 10:00 15:00 

2 10:00 17:00 

3 13:00 15:00 

4 15:00 16:00 

5 16:00 17:00 
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Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor 
negócio?  

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

 
 
5. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias 
recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa, em uma 
dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, o 
de linha continua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser 
resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas.  

 
O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode 
ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede 
o número de reclamações recebidas. 

Disponível em: http://bibliotecaunix.org. Acesso em: 21 jan. 2012 (adaptado). 
 
O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa 
e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na  

a) segunda e na terça-feira.    
b) terça e na quarta-feira.    
c) terça e na quinta-feira.    
d) quinta-feira, no sábado e no domingo.    
e) segunda, na quinta e na sexta-feira.    
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 Gabarito 
 

1. B 

2. D 

3. D 

4. A 

5. B 


