
Caṕıtulo 1

Matemática

Seção 1.1

Equaçao de 1o Grau

Subseção 1.1.1

Exerćıcios

1. ENEM 2009 - Um experimento consiste em colocar
certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um
copo com água até certo ńıvel e medir o ńıvel da água,
conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado
do experimento, concluiu-se que o ńıvel da água é
função do número de bolas de vidro que são colocadas
dentro do copo.

O quadro a seguir mostra alguns resultados do expe-
rimento realizado.

Qual a expressão algébrica que permite calcular o
ńıvel da água (y) em função do número de bolas (x)?

a) y=30x
b) y=25x+20,2
c) y=1,27x
d) y=0,7x
e) y=0,07x +6

2. ENEM 2011- As frutas que antes se compravam
por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por
quilogramas, existindo também a variação dos preços
de acordo com a época de produção. Considere que,
independente da época ou variação de preço, certa
fruta custa R$ 1,75 o quilograma.

Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago
em reais pela compra de n quilogramas desse produto
é
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3. ENEM 2011 - Um bairro de uma cidade foi planejado
em uma região plana, com ruas paralelas e perpendi-
culares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No
plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro
localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos
eixos são dadas em quilômetros.

A reta de equação y = x + 4 representa o planeja-
mento 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 5km.

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argu-
mentou corretamente que isso seria automaticamente
satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma
estação no ponto

a) (-5,0)
b) (-3,1)
c) (-2,1)
d) (0,4)
e) (2,6)

4. ENEM 2011 - O saldo de contratações no mercado
formal no setor varejista da região metropolitana de
São Paulo registrou alta. Comparando as contratações
deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro
deste ano, houve incremento de 4 300 vagas no
setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira
assinada.
Dispońıvel em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso
em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor
varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses

4
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do ano.

Considerando-se que y e x representam, respecti-
vamente, as quantidades de trabalhadores no setor
varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fe-
vereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão
algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses
é

a) y=4300x
b) y=884 905 x
c) y=872 005 + 4 300 x
d) y=876 305 + 4 300 x
e) y=880 605 + 4 300 x

5. ENEM 2012 - Certo vendedor tem seu salário mensal
calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor
fixo de R$ 750,00, mais uma comissão de R$ 3,00
para cada produto vendido. Caso ele venda mais de
100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00
para cada produto vendido, a partir do 101◦ produto
vendido.

Com essas informações, o gráfico que melhor representa
a relação entre salário e o número de produtos vendidos
é
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6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma ope-
radora de telefonia celular ofereceu aos clientes
que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte
plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os
clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso
o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado
um valor adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir
da 101◦ até a 300◦; e caso realize entre 300 e 500
ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$32,00

Com base nos elementos apresentados, o gráfico que
melhor representa a relação entre o valor mensal pago
nesse plano e o número de ligações feitas é:
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7. ENEM 2016 - Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada
em um peŕıodo de 3 h. Na primeira hora foi utilizada
apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a
fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba
foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado
por dois seguimentos de reta, mostra o volume de água
presente na cisterna, em função do tempo.

Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi
ligada no ińıcio da segunda hora?

a) 1 000
b) 1 250
c) 1 500
d) 2 000
e) 2 500

8. ENEM 2016 - Um reservatório é abastecido com água
por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água
desse reservatório. Os gráficos representam as vazões
Q, em litro por minuto, do volume de água que entra
no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo
ralo, em função do tempo t, em minuto.

Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório
tem uma vazão constante de enchimento?

a) De 0 a 10
b) De 5 a 10
c) De 5 a 15
d) De 15 a 25
e) De 0 a 25

9. ENEM 2010 - As sacolas plásticas sujam florestas,
rios e oceanos e quase sempre acabam matando por
asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos.
No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de
sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se
preparam para acabar com as sacolas plásticas até
2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera

a origem como o ano de 2007.

De acordo com as informações, quantos bilhões de
sacolas plásticas serão consumidos em 2011?

a) 4,0
b) 6,5
c) 7,0
d) 8,0
e) 10,0

10. ENEM 2016 - Uma empresa de telefonia fixa oferece
dois planos aos seus clientes: no plano K, o cliente paga
R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 por cada
minuto excedente; no plano Z, paga R$ 49,90 por 300
minutos mensais e R$ 0,10 por cada minuto excedente.

O gráfico que representa o valor pago, em reais, nos
dois planos em função dos minutos utilizados é:
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