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Afinal, por que a prova de 
Matemática é importante?

Linguagens e Códigos 673

Ciências da Natureza 705

Ciências Humanas 736

Matemática 837

Redação 920



Como usar a TRI a seu favor?

Exemplos de candidatos

A B



Como usar a TRI a seu favor?

Fácil: b = 616 (58% ) Média: b = 765 (32% ) Difícil:  b = 910 (15%)

A   ×

B × 



A Estatística da prova de 
Matemática do ENEM



Desafios da prova...



Estratégias importantes...

Espírito ‘OLX’.
Varredura de prova.
Equilíbrio emocional.
Gestão do tempo.
Treinar antes.



Temas fortes para o ENEM

Geometria (Calderano)
Porcentagem (Alisson)
Probabilidade (Hosken)
Estatística (Xanchão)



Vamos de Geometria...

Semelhança e áreas de figuras planas
Duas figuras planas (poligonais) são ditas semelhantes
quando seus ângulos internos são respectivamente iguais
e seus lados (homólogos) são proporcionais.



Vamos de Geometria...

No caso de estabelecermos a razão entre as áreas de duas 
figuras semelhantes (Fig1) e (Fig2), na razão ‘k’, fazemos 
assim:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)

= 𝑘𝑘𝑘

Um caso especial de razão de semelhança entre duas figuras 
é o da ESCALA, cuja representação é dada por: 

𝐸𝐸 = 𝐹:𝑛𝑛 =
𝐹
𝑛𝑛

,𝑛𝑛 > 𝐹



Vamos de Geometria... 
(ENEM – 2013)

Resolução:

Temos de ter atenção em duas coisas 
importantes: 
i) Escala dos dois mapas
ii) Razão entre áreas

Então, se a razão de semelhança entre duas 
figuras é (k), a razão entre suas áreas será (k)²

Neste caso, na figura, temos o estado do RJ 
vistos representados de duas maneiras, com duas 
escalas diferentes (razões de semelhança)

Assim: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹𝑀𝑀𝐴𝐴)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴)

=
𝐹

4000000
𝐹

𝐹5000000
𝑘 =

𝐹5.
4

𝑘

Á𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑀𝑀𝐴𝐴𝐹𝐹𝑀𝑀𝐴𝐴)
Á𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛𝑀𝑀𝐴𝐴)

=
6𝐹5
𝐹6

= 39,06𝐹5



Vamos de Geometria...

O Triângulo retângulo Relações importantes:

1) Pitágoras: 𝐴𝐴𝑘 = 𝑏𝑏𝑘 + 𝑐𝑐𝑘

2) Relações Métricas/semelhança:

• 𝑏𝑏𝑘 = 𝐴𝐴𝑛𝑛
• 𝑐𝑐𝑘 = 𝐴𝐴𝑎𝑎
• ℎ𝑘 = 𝑎𝑎𝑛𝑛
• 𝐴𝐴ℎ = 𝑏𝑏𝑐𝑐

3) Trigonometria/Razões entre os lados:

• 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑛𝑛(𝐵𝐵) = cos(𝐶𝐶) ou 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐶𝐶 = cos 𝐵𝐵
• 𝑡𝑡𝐹𝐹 𝐵𝐵 . 𝑡𝑡𝐹𝐹 𝐶𝐶 = 𝐹
• 𝑡𝑡𝐹𝐹 𝐵𝐵 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐵𝐵)

cos(𝐵𝐵)
, cos(𝐵𝐵) ≠ 0



Vamos de Geometria...
(ENEM – 2010)

Resolução:
Trata-se de uma questão de geometria
espacial, mas com muita referência na
geometria plana. Como a base do prisma é um
triângulo retângulo, de lados medindo 6cm,
8cm, 10cm, o raio da circunferência inscrita
será 2, pelos seguintes motivos:

‘Diconas’ sobre o triângulo retângulo:

i) Todo triangulo retângulo que possuir seus 
lados em Progressão Aritmética, será, 
obrigatoriamente, da família 3n, 4n e 5n, 
𝑛𝑛 𝜖𝜖 𝑅𝑅,𝑛𝑛 > 0

ii) O Raio da circunferência inscrita no 
triangulo retângulo que possui seus lados 
em Progressão Aritmética, será igual à 
razão desta PA. 



Vamos de Porcentagem...

Quem é maior?

11% de 23 ou 23% de 11?

11𝑥𝑥𝑥𝑥
100

=𝑥𝑥𝑥𝑥11
100

= 𝐹,53



Vamos de Porcentagem...

Fatores de aumento: (1 + x%)

aumento de:
fatores

Aumento de fatores
20% 1,2
30% 1,3
5% 1,05

100% 2
200% 3



Vamos de Porcentagem...

Fatores de desconto : (1- x%)

Desconto de fatores
10% 0,9
20% 0,8
27% 0,73
60% 0,4
100% 0



Vamos de Porcentagem...

Exemplo:
O preço de uma mercadoria sofreu um aumento de
20%. Em seguida entrou em promoção com
desconto de 10%. Se está sendo vendida por
R$324,00, qual era seu preço original?

Resolução:

Preço = x

Aumento : 1,2.x

Desconto: 0,9.1,2.x = 1,08.x

Então, 1,08.x = 324

X = R$300,00
aumento defatores



Vamos de Porcentagem...

(ENEM) Considere que uma pessoa decida investir uma
determinada quantia e que lhe sejam apresentadas três
possibilidades de investimento, com rentabilidades
líquidas garantidas pelo período de um ano, conforme
descritas:

Investimento A: 3% ao mês 
Investimento B: 36% ao ano 
Investimento C: 18% ao semestre 

As rentabilidades, para esses investimentos, incidem
sobre o valor do período anterior. O quadro fornece
algumas aproximações para a análise das rentabilidades:



Vamos de Porcentagem...

n (𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟎)𝒏𝒏

3 1,093
6 1,194
9 1,305
12 1,426



Vamos de Porcentagem...

Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual,
essa pessoa deverá:

a) escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas
rentabilidades anuas são iguais a 36%.
b) escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades
anuais são iguais a 39%.
c) escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior
que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C.
d) escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior
que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do
investimento C.
e) escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano
é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B.



Espaço amostral (U)

Evento (E)

𝑃𝑃 =
𝑛𝑛 𝐸𝐸
𝑛𝑛 𝑈𝑈

=
𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑀𝑀𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝐹𝐹𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑓𝑓𝐴𝐴𝐹𝐹𝑠𝑠

=
𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀

Vamos de Probabilidade...



Vamos de Probabilidade...

(ENEM)Em uma central de atendimento, cem pessoas 
receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das 
senhas é sorteada ao acaso.

Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um 
número de 1 a  20?
a) 1/100
b) 19/100
c) 20/100
d) 21/100
e) 80/100

𝑃𝑃 =
𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀

=
𝐹00
𝐹0



Vamos de Probabilidade...
(Condicional)

Uma pesquisa foi realizada com 10 pessoas e uma delas 
foi escolhida ao acaso.

Resultado 
da pesquisa

Frequentam
academia

SIM NÃO

Homens 4 3

Mulheres 1 2

Sabendo que a 
pessoa escolhida não 
frequenta academia 
qual a probabilidade 
dela ser uma mulher?

𝑃𝑃 =
𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀

=
5
𝐹

Sabendo que a 
pessoa escolhida é do 
sexo masculino qual a 
probabilidade dela 
não frequentar 
academia?

𝑃𝑃 =
𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀

=
7
3



Vamos de Probabilidade...

(ENEM)Para analisar o desempenho de um método 
diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo 
pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas 
podem acontecer nesse contexto de teste:

1. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é POSITIVO.
2. Paciente TEM a doença e o resultado do teste é NEGATIVO.
3. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é 
POSITIVO.
4. Paciente NÃO TEM a doença e o resultado do teste é 
NEGATIVO.



Vamos de Probabilidade...

Um índice de desempenho para avaliação de um teste 
diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade 
de o resultado do teste ser POSITIVO se o paciente estiver 
com a doença.
O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, 
aplicado em uma amostra composta por duzentos 
indivíduos. Resultado do 

Teste
Doença A

Presente Ausente
Positivo 95 15
Negativo 5 85



Vamos de Probabilidade...

Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele 
é de 
a) 47,5% 
b) 85,0%
c) 86,3%
d) 94,4%
e) 95,0%

Resultado do 
Teste

Doença A
Presente Ausente

Positivo 95 15
Negativo 5 85

“...sensibilidade, definida como a probabilidade de 
o resultado do teste ser POSITIVO se o paciente 
estiver com a doença.”

𝑃𝑃 =
𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴
𝑡𝑡𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀

=
𝐹00
95



Vamos de Estatística...

Medidas de tendência central

(Média Aritmética)

Exemplo: Sejam os dados 2, 5, 3, 7, 8.

Nesta caso, a média aritmética é dada por:

�̅�𝑥 = 𝑥+5+𝑥+7+8
5

=5



Vamos de Estatística...

Medidas de tendência central

(Moda)

Moda (Mo) = 18



Vamos de Estatística...

Medidas de tendência central

(Mediana)



Vamos de Estatística...

Exemplos:
Dados: 2, 6, 3, 7, 8

⇒ n = 5 (ímpar)Dados ordenados: 2 3 6 7 8 
Posição da Mediana ↑

Dados: 4, 8, 2, 1, 9, 6

⇒ n = 6 (par)Dados ordenados: 1 2 4 6 8 9

Md = 6

Md = (4+6):𝐹=5

Posição da Mediana ↑



Vamos de Estatística...

(ENEM) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a
temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a
partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que
os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências
climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão
indicadas no quadro:



Vamos de Estatística...

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e 
moda são, respectivamente, iguais a:

Alternativa B



OBRIGADO!!!!!

BOA PROVA  A TODOS!!!
Quem se prepara, não se estressa!
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