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BHASKARA viveu de 1114 a 1185 
aproximadamente, na Índia.
Nascido numa tradicional família 
de astrólogos indianos, seguiu a 
tradição profissional da família, 
porém com uma orientação 
científica, dedicando-se mais à 
parte matemática e astronômica.
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É possível que esteja 
disponível apenas a 
distribuição de frequências 
da variável de interesse 
dividida em intervalos de 
números reais.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

PROVA DE REDAÇÃO E DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
A COR DA CAPA DO SEU CADERNO DE QUESTÕES É AMARELO.

MARQUE-A EM SEU CARTÃO-RESPOSTA

1 Este CADERNO DE QUESTÕES contém a Proposta de 

Redação e 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da 

seguinte maneira:a. as questões de número 91 a 135 são relativas à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
b. as questões de número 136 a 180 são relativas à área de 

Matemática e suas Tecnologias.ATENÇÃO: as questões de 91 a 95 são relativas à língua 

estrangeira. Você deverá responder apenas às questões 

relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no 

ato de sua inscrição.2
quantidade de questões e se essas questões estão na ordem 

mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja 

incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, 

comunique ao aplicador da sala para que ele tome as 

providências cabíveis.3
que se encontra no verso do CARTÃO-RESPOSTA, se os 

seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma 

divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.

4 ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu 

nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA e da 
5 ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu 

CARTÃO-RESPOSTA, com sua ca
as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

6 Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a 

opção correspondente à cor desta capa.
7 Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, 

pois ele não poderá ser substituído.
8 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E.

Apenas uma responde corretamente à questão.

9 No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço 

compreendido no círculo correspondente à opção escolhida 

para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

10 O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e 

trinta minutos.11
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

12 Somente serão corrigidas as redações transcritas na 
13 Quando terminar as provas, acene para chamar o 

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o 
14 Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas 

duas horas do início da aplicação e poderá levar seu 
prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

15 Você será eliminado do Exame, a qualquer tempo, no caso de:

a. prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

b. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação 

das provas, incorrendo em comportamento indevido 

durante a realização do Exame;c. se comunicar, durante as provas, com outro participante 

verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;

d. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 

comunicação após ingressar na sala de provas;
e. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício 

próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame;

f. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame;

g. se ausentar da sala de provas levando consigo o 

CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o 

CARTÃO-RESPOSTA/
 a qualquer tempo;

h. não cumprir com o disposto no edital do Exame.

Quando a alma fala, já não fala nada.
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