
MATEMÁTICA – INTENSIVO ENEM  

PROFESSOR RÉGIS 

 

QUESTÃO 1: A resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de 

medida que representa um milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos 

são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito 

espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão, que reduzem em até 95% a 

quantidade de bytes necessários 

para armazená-las. Considere 1 KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB. 

Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo algoritmo de compressão é de 95%, João 

fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o 

espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar 

A) um CD de 700 MB. 

B) um pendrive de 1 GB. 

C) um HD externo de 16 GB. 

D) um memory stick de 16 MB. 

E) um cartão de memória de 64 MB. 

 

QUESTÃO 2: A descoberta de um planeta semelhante ao nosso, o GL581c, apelidado pelos 

astrônomos de “Superterra”, representa um salto espetacular da ciências, na busca pela vida 

extraterrestre. Entre os mais de 200 planetas já encontrados fora do sistema sola, ele é o 

primeiro que apresenta condições para o surgimento de vida, pelo menos na forma como a 

conhecemos.  

(Veja, 02/05/2007)  

 

O astro que ilumina e aquece o GL581c é uma estrela anã vermelha, a GLIESE 581. Ela tem 
1

3
 da 

massa do Sol. Adotando- se a massa do Sol como 1,98.1030 Kg, a massa de GLIESE 581, em 

toneladas, é igual a 6,6 multiplicado por:  

A) 109 

B) 1010 

C) 1012 

D) 1026 

E) 1029 

 

Brasileiro quer retorno alto sem riscos 
Pesquisa afirma que as pessoas têm alta expectativa de retorno financeiro, mas pouca 
propensão a ter perda nas aplicações 



Se não quiserem correr riscos, os investidores brasileiros terão de se adaptar à nova realidade 

do país, de menores retornos financeiros. A opinião é do diretor e responsável pela Franklin 

Templeton Investments no Brasil, Heitor de Souza Lima, ao analisar a Pesquisa Global de 

Opinião dos Investidores feita pela empresa. “Diante de um novo panorama de juros baixos, o 

brasileiro vai viver um dilema: ou aumenta os riscos ou reduz a expectativa de retorno.” 

De acordo com o levantamento, o brasileiro tem uma das maiores expectativas de retorno do 

mundo, mas é um dos menos propensos a ter perda nas aplicações: 48% dos investidores do 

país esperam obter retorno entre 5% e 15%, o que Lima classifica de “relevante”. Outros 30% 

acreditam que obterão um retorno de 15% a 25%. “Esse retorno alto é muito advindo do que o 

país teve nos últimos anos. Porém, é uma situação que não vai se repetir daqui para frente.” 

Há, no entanto, outro dado relevante no estudo. São poucos os brasileiros investidores. O 

resultado aponta que 33% não têm qualquer tipo de investimento, 29% têm imóveis e 7,7% 

investem em renda variável. “Com esse aumento da classe C, você começa a ter pessoas 

preocupadas com suas aposentadorias, por exemplo. Tudo isso parte do aumento da renda da 

população e houve um inequívoco avanço nesse aspecto.” afirmou Lima. 

Lima observou que a importância que o investidor dá é para o retorno garantido, ou seja, não 

está disposto a perder dinheiro. “Isso acontece porque, até hoje, o investidor brasileiro tem 

surfado essa onda de juros reais altos e conseguia ter um retorno bem razoável, com 

pouquíssimo risco.” 

O panorama do país está mudando e os investidores precisam adaptar suas expectativas. “Os 

juros tendem a ser certamente mais baixos do que foram no passado. Os retornos também 

serão menores. A própria poupança, que dava o retorno sem risco, já não dá mais o mesmo 

retorno”, afirmou o executivo. 

Otimismo – Na pesquisa, 22% dos aplicadores brasileiros declararam-se extremamente 

otimistas; 23% muito otimistas; 18% otimistas; 26% neutros; e 6% um pouco pessimistas em 

relação à perspectiva econômica do país nos próximos três anos. “O brasileiro é um dos mais 

otimistas, muito por conta da boa performance da economia brasileira dos últimos anos. E é 

natural que o investidor na Europa, por exemplo, seja mais pessimista que o do Brasil”, disse 

Lima. 

A pesquisa da Franklin Templeton apontou ainda que os brasileiros não se entusiasmam tanto 

com o investimento internacional. Questionados sobre onde aplicariam se tivessem de 

escolher um só lugar, a maioria (74%) respondeu o próprio país. “Esse investimento fora do 

país para pessoas físicas é possível através de fundos multimercados que investem até 20% 

fora, mas ainda é um porcentual baixo que é utilizado para isso, então os próprios gestores vão 



ter de aprender como fazer isso se quiserem ampliar o cardápio de investimentos”, declarou 

Lima. 

Foram entrevistados 20.623 investidores de 19 países: Brasil, Chile, México, Canadá, Estados 

Unidos, Austrália, China, Japão, Hong Kong, Índia, Malásia, Coreia do Sul, Cingapura, Bélgica, 

França, Alemanha, Itália, Polônia e Reino Unido. As entrevistas foram feitas entre 30 de janeiro 

e 13 de fevereiro, com exceção do Canadá, onde a pesquisa foi realizada de 02 a 08 de março. 
https://veja.abril.com.br/economia/brasileiro-quer-retorno-alto-sem-riscos/ 

 

 

 

 

 

https://veja.abril.com.br/economia/brasileiro-quer-retorno-alto-sem-riscos/


Questão 3: Segundo a matéria da Veja, no texto anterior, e considerando uma população de 

192 000 000 de brasileiros, quantos são os que não têm qualquer tipo de investimento?  

a) 33 000 000 

b) 48 680 000 

c) 63 360 000 

d) 96 848 000 

e) 124 680 000 

 

 

Questão 4: Ainda nessa matéria da Veja, considere aqueles aplicadores que se declaram 

extremamente otimistas e muito otimistas como investidores potenciais para planos privados 

de aposentadoria. Pode-se afirmar que o número estimado de brasileiros que pretendem 

investir em plano de previdência privada, considerando uma população de 192 000 000 de 

pessoas, é aproximadamente:  

a) 55% maior do que o número dos que investem em imóveis. 

b) 35% maior do que o número dos que investem em imóveis. 

c) 45% menor do que o número dos que investem em imóveis. 

d) 35% menor do que o número dos que investem em imóveis. 

e) 55% menor do que o número dos que investem em imóveis. 

 

Questão 5: Suponha que uma pessoa que tem 55 anos e que vai se aposentar aos 65 anos 

decida fazer um plano de previdência privada, investindo mensalmente durante todos os 

meses que lhe restam até se aposentar. Considerando-se uma taxa de juros de 0,8% ao mês e 

que pretende usufruir do benefício pelo mesmo período que contribuiu, quanto deverá 

investir mensalmente para ter uma retirada mensal de R$ 2 600,00? Considere:? 1,008240 = 

6,76. 

a) R$ 600,00. 

b) R$ 700,00. 

c) R$ 800,00. 

d) R$ 900,00. 

e) R$ 1000,00. 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 6: Uma garrafa cilíndrica está fechada, contendo um líquido que ocupa quase por 

completo seu corpo, conforme mostra a figura. Suponha que, para fazer medições, você 

disponha apenas de uma régua milimetrada.  

 

Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem 

realizadas é:  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

Se o diâmetro corresponder a 6cm e a altura do líquido for de 12cm, qual seria seu volume?  

 

Questão 7: Em muitas regiões do estado do Amazonas, o volume de madeira de uma árvore 

cortada é avaliado de acordo com uma prática dessas regiões: 

 

I) Dá-se uma volta completa em torno do tronco com um barbante. 

II) O barbante é dobrado duas vezes pela ponta e, em seguida, seu comprimento é medido 

com fita métrica. 

III) O valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo 

comprimento do tronco. Esse é o volume estimado da madeira. 

 

Outra estimativa pode ser obtida pelo cálculo formal do volume do tronco, considerando-o um 

cilindro perfeito. A diferença entre essas medidas é praticamente equivalente às perdas de 

madeira no processo de corte para comercialização. 

Pode-se afirmar que essas perdas são da ordem de? 

a) 30% 

b) 22% 

c) 15% 

d) 12% 

e) 5% 


