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01.(Enem 2015) Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 
5 g. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio 
e 60% de cloro. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 
 

Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de 
cozinha, recomendada pela OMS, que uma pessoa pode ingerir 
por dia? 
a)1 250 mg   c)3 000 mg   e)12 500 mg 
b)2 000 mg   d)5 000 mg 
 

02. (ENEM 2017)  Num dia de tempestade, a alteração na 

profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada 
durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados 
no gráfico de linhas. Nele, a profundidade h, registrada às 13 
horas, não foi anotada e, a partir de h, cada unidade sobre o eixo 
vertical representa um metro.  

 
Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do 
rio diminuiu em 10%.Às 16 horas, qual é a profundidade do rio, 
em metro, no local onde foram feitos os registros?  
 a)18    b)20    c)24    d)36   e) 40  
 

03.(Enem 2017) Um empréstimo foi feito à taxa mensal de i%, 
usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a P.  O 

devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente 
a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das 
parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5a parcela, resolve quitar 
a dívida no ato de pagar a 6a parcela. 
A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação 
do empréstimo é 
 

O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool 
anidro misturado a gasolina vendida nos postos do país. 
Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade 
de quilômetros (km) que um carro anda com 1 litro de 
combustível, é diretamente proporcional a porcentagem de 
gasolina presente no combustível, e que a média de 
desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 
13,5 km/L. 
  

Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de 
desempenho após a redução de álcool anidro no combustível? 
a)10,80 km/L    c)12,82 km/L   e)14,40 km/L 
b)12,65 km/L    d)14,15 km/L 
 
04.A expressão que corresponde ao valor total pago pela 
quitação do empréstimo é 
 
 

 

 

 
 
05. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de 

telefonia celular no Brasil, em milhões de unidades, no período 
de 2006 a 2011. 

 
De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de 
aparelhos celulares no Brasil, de 2007 para 2011, foi de  
a)8,53%    b)85,17%  c)103,04%  d)185,17%  e)345,00% 
 

06.(ENEM 2016) certa loja de roupas, o lucro na venda de uma 

camiseta e de 25% do preço de custo da camiseta pago pela 
loja. Já o lucro na venda de uma bermuda e de 30% do preço de 
custo da bermuda, e na venda de uma calça o lucro é de 20% 
sobre o preço de custo da calça. Um cliente comprou nessa loja 
duas camisetas, cujo preço de custo foi R$ 40,00 cada uma, uma 
bermuda que teve preço de custo de R$ 60,00 e duas calças, 
ambas com mesmo preço de custo. Sabe-se que, com essa 
compra, o cliente proporcionou um lucro de R$ 78,00 para a loja. 
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Considerando essas informações, qual foi o preço de custo, em 
real, pago por uma calça? 
a)90.    b)100.  c)125.  d)195.  e)200. 
 

07.(ENEM 2016)Um programa de televisão criou um perfil em 

uma rede social, e a ideia era que esse perfil fosse sorteado para 
um dos seguidores, quando esses fossem em número de um 
milhão. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, 
os organizadores perceberam que apenas 80% deles são 
realmente fãs do programa. Por conta disso, resolveram que 
todos os seguidores farão um teste, com perguntas objetivas 
referentes ao programa, e só poderão participar do sorteio 
aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que, num 
teste dessa natureza, a taxa de aprovação e de 90% dos fãs e 
de 15% dos que não são fãs.  De acordo com essas 
informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja 
sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguem que 
não e fã do programa é igual a 
a)1.  b)4.  c)6.  d)24.   e)96. 
 

08.(ENEM 2016)A distribuição de salários pagos em uma 

empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da 
massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores 
salários. Isso pode ser representado na forma de gráfico 
formado por dois segmentos de reta em um ponto P, cuja 
abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura. 
No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de 
funcionários, ordenados de forma crescente pelos valores de 
seus salários, e no eixo vertical tem-se o percentual do total da 
massa salarial de todos os funcionários. 

 
O Índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de 

um determinado grupo, pode ser calculado pela razão , em 
que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. 
A empresa tem como meta tornar seu Índice de Gini igual ao 
do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de 
modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida 
pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total 
da massa salarial. 

 Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 4 maio 2016 (adaptado).  
  

Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser 
a)40%  b)20%  c)60%  d)30%  e)70% 
 

09. (Enem 2016)O setor de recursos humanos de uma empresa 

pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei 
n° 8.213/91, que dispõe: 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% ( cinco por 
centro ) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
 I. até 200 empregados ...................................................... 2% 
II. de 201 a 500 empregados ............................................ 3% 
III. de 501 a 1 000 empregados ........................................ 4% 
IV. de 1 001 em diante ...................................................... 5% 
  

Constatou-se que a empresa possui 1 200 funcionários, dos 
quais 10 são reabilitados ou com deficiência habilitados. 
Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas 
empregados que atendem o perfil indicado no artigo 93. 

O número mínimo de empregados reabilitados ou com 
deficiência, habilitados, que deverá ser contratado nessa 
empresa é 
a)74.  b)70  c)64  d)60 e)53 
 
10.(ENEM 2015) Um casal realiza um financiamento imobiliário 

de R$ 180 000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, com 
taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga 
um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação 
mensal é de R$ 500,00 mais juro de 1% sobre o saldo devedor 
(valor devido antes do pagamento). Observe que, a cada 
pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500,00 e considere 
que não há prestação em atraso. 
Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser 
pago ao banco na décima prestação é de 
a)2 075,00. 
b)2 093,00. 
c)2 138,00. 
d)2 255,00. 
e)2 300,00. 
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