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1. (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 cento) 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%. 

Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2015. 

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 ao perfil indicado no artigo 93. 
O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência, habilitados, que deverá ser contratado pela empresa 
é: 
A) 74. 
B) 70. 
C) 64. 
D) 60. 
E) 53. 

2. (ENEM – 2016) Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela comprou 4 caixas de picolés, pagando R$ 
16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, 
pagando a mesma quantia, e obtendo um lucro de R$ 40,00 (obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de 
compra dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía.  

Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que 
o obtido com a venda no primeiro dia do evento. 

Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada 
picolé, no segundo dia, deve ser: 

A) R$ 0,96. 

B) R$ 1,00. 

C) R$ 1,40. 

D) R$ 1,50. 

E) R$ 1,56. 

3. (ENEM – 2016) A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de 
crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. 

O gráfico representa o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento, em 
centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança. 

 

Disponível em: www.aprocura.com.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado). 

Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que 
corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50. 
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Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no período considerado? 

A) 23,5% 

B) 21,2% 

C) 19% 

D) 11,8% 

E) 10,0% 

4. (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 um gráfico formado por 
dois segmentos de reta unidos 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 do 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% 

5. (ENEM – 2016) O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela 
apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população 
total, na capital e no interior, nas cinco grandes regiões. 

 

O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da Região Nordeste é 

A) 125% 
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B) 231% 

C) 331% 

D) 700% 

E) 800% 

6. ( ENEM – 2016) Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de cinco frascos de soro durante 24 h. Cada 
frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada mililitro de soro 
corresponde a 12 gotas. 

O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as quatro primeiras horas será: 

A) 16. 

B) 20. 

C) 24. 

D) 34. 

E) 40. 

7. (ENEM – 2015) Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. 
Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é 
colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com 
consistência cremosa.  

Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1 000 cm3 e, após essa mistura ficar 
cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique 
completamente preenchida, sem transbordar. 

O volume máximo, em cm³, da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é:  

A) 450.  

B) 500.  

C) 600.  

D) 750.  

E) 1 000. 

8. (ENEM – 2015) O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com 98% de eficácia foi criada com o objetivo de 
prevenir a infecção por HPV e, dessa forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de colo de útero. Uma 
campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS, para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se 
que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe 
coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a 
probabilidade uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja, no máximo, de 5,9%. Houve 
cinco propostas de cobertura, de modo a atingir essa meta:  

Proposta I: vacinação de 90% do público-alvo.  

Proposta II: vacinação de 55,8% do público-alvo.  

Proposta III: vacinação de 88,2% do público-alvo.  

Proposta IV: vacinação de 49% do público-alvo.  

Proposta V: vacinação de 95,9% do público-alvo.  

Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. 

Disponível em: www.virushpv.com.br. Acesso em: 30 ago. 2014 (adaptado).  

A proposta implementada foi a de número:  
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A) I.  

B) II.  

C) III.  

D) IV.  

E) V. 

9. (ENEM – 2015) Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de 
carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer 
dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um 
hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às 
porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras: 

 

Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de 
alimentos é o: 

A) triângulo.  

B) losango.  

C) pentágono.  

D) hexágono.  

E) octógono. 

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. 

11. (ENEM – 2015) Segundo dados apurados no Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou 
mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A soma dos 
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rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, 
enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. 

Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 16 nov. 2011(adaptado).  

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um 
brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres?  

A) 240,40  

B) 548,11  

C) 1 723,67  

D) 4 026,70  

E) 5 216,68 

12. (ENEM – 2015) Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a 
passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas 
de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de (d - 1) milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite 
a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa 
proteção.  

A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas de malha, que são colocadas paralelamente às 
bordas do vidro. 

 

Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 m de largura 
por 9 m de comprimento. 

A medida de d, em milímetros, para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é? 

A) 2  

B) 1 

C) 11/3 

D) 4/3 

E) 2/3 

13. (ENEM – 2015) O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à 
sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do 
PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas).  



COLÉGIO EQUIPE DE JUIZ DE FORA 

MATEMÁTICA - MARQUINHOS 
 
 

 

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, em kton, é 
mais aproximada de: 

A) 16,0.  

B) 22,9.  

C) 32,0.  

D) 84,6.  

E) 106,6. 

14. (ENEM – 2014) Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter três pontos de sustentação. Sabe-se que a carga 
máxima suportada pela ponte será de 12 t. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga 
será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três 
pontos de sustentação serão, respectivamente,  

A) 1,8 t;  8,4 t;  1,8 t.  

B) 3,0 t;  6,0 t;  3,0 t.  

C) 2,4 t;  7,2 t;  2,4 t.  

D) 3,6 t;  4,8 t;  3,6 t.  

E) 4,2 t;  3,6 t;  4,2 t. 

15. (ENEM – 2014) O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de 
incentivo à doação voluntária de sangue, em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a 
regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número 
de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. 

 

Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para 
intensificar as campanhas de doação de sangue.  

A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do 
país.  

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 (adaptado).  

As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são:  

A) Norte, Centro-Oeste e Sul.  

B) Norte, Nordeste e Sudeste.  

C) Nordeste, Norte e Sul.  
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D) Nordeste, Sudeste e Sul.  

E) Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

16. (ENEM – 2014) Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades 
brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que 
mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas.  

Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado 
nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses.  

Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado 
passará a ser  

A) 72%  

B) 68%  

C) 64%  

D) 54%  

E) 18% 

17. (ENEM – 2014) O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das 
maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as 
reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo reservas e mananciais cubram por volta de 470 milhões de hectares. 
Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas 
as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. 

FORTES, G. Recuperação de pastagens é alternativa para ampliar cultivos. Folha de S. Paulo, 30 out. 2011.  

De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do 
território brasileiro é mais próximo de:  

A) 32,8%  

B) 28,6%  

C) 10,7%  

D) 9,4%  

E) 8,0% 

18. (ENEM – 2014) De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente,  

. 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes.  

. 33% são utilizados em descarga de banheiro.  

. 27% são para cozinhar e beber.  

. 15% são para demais atividades.  

No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia.  

O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades. 

 

Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então 
economizará diariamente, em média, em litros de água,  
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A) 30,0.  

B) 69,6.  

C) 100,4.  

D) 130,4.  

E) 170,0. 

19. (ENEM – 2014) Uma pessoa compra semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto que custa 
R$ 10,00 a unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$ 6,00 a mais do que a quantia necessária para comprar tal 
quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço daquele 
produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar duas 
unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada.  

A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era:  

A) R$ 166,00.  

B) R$ 156,00.  

C) R$ 84,00.  

D) R$ 46,00.  

E) R$ 24,00. 

20. (ENEM – 2014) Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do 
lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue 
atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instaladas, nos vidros das portas, películas protetoras cuja 
transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz, 
proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película.  

De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P é:  

A) [35 ; 63].  

B) [40 ; 63].  

C) [50 ; 70].  

D) [50 ; 90].  

E) [70 ; 90]. 

21. (ENEM – 2013) Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, 
no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. 

 

A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é 

A) 17/70 

B) 17/ 53 

C) 53/70 

D) 53/ 17 
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E) 70/17 

22. (ENEM – 2013) Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 
20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um 
desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras.  

Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50,00 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da 
loja.  

Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra, em reais, seria de:  

A) 15,00.  

B) 14,00.  

C) 10,00.  

D) 5,00.  

E) 4,00. 

23. (ENEM – 2013) A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias 
propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando 
submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, 
causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça.  

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 2012.  

Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 cm e 15 cm. Após o 
cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%.  

Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em:  

A) 4%.  

B) 20%.  

C) 36%.  

D) 64%.  

E) 96%. 

24. (ENEM – 2012) O losango representado na Figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes, 
de raios de mesma medida. 

 

Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das 
tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela Figura 2. 

 

O perímetro do losango da Figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da Figura 1, teve um aumento de:  

A) 300%.  
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B) 200%.  

C) 150%.  

D) 100%.  

E) 50%. 

25. (ENEM – 2012) Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são 
analisados de acordo com o quadro a seguir. 

 

Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 
300 mg/dl. Seu médico prescreveu um tratamento em duas etapas. Na primeira etapa ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na 
segunda etapa em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose após as duas reduções, o paciente verificou que estava na categoria de:  

A) hipoglicemia.  

B) normal.  

C) pré-diabetes.  

D) diabetes melito.  

E) hiperglicemia. 

26. (ENEM – 2012) A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto 
ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada: em seu lugar aparecendo “espaços vazios” que tendem a 
se aproximar. No lugar antes ocupado pela água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. 
Considere que no processo de cozimento a cerâmica de argila sofra uma contração, em dimensões lineares, de 20%. 

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 30 mar. 2012 (adaptado).  

Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila, de forma cúbica 
de aresta a, diminui para um valor que é:  

A) 20% menor que V, uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento de seu lado.  

B) 36% menor que V, porque a área da base diminui de a2 para ((1 − 0,2)a)2.  

C) 48,8% menor que V, porque o volume diminui de a3 para (0,8a)3.  

D) 51,2% menor que V, porque cada lado diminui para 80% do comprimento original.  

E) 60% menor que V, porque cada lado diminui 20%.    

27. ( ENEM – 2011) A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) aumenta a 
cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro, por região, nas edições da OBMEP de 2005 a 2009.  

 

Em relação à OBMEP de 2005 a 2009, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região   Nordeste? 

A) 14,6%  
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B) 18,2%  

C) 18,4%  

D)19,0 %  

E) 21,0% 

28. ( ENEM – 2011) O Índice de Massa Corporal (IMC) é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa 
muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma 
nova pesquisa aponta o Índice de Adiposidade Corporal (IAC) como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura 
corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a 
adiposidade normal está entre 19% e 26%. 

 

Uma jovem com IMC de 20 kg/cm², 100 cm de circunferência de quadris e 60 de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para 
se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida 
é:  

(Use                  ) 

A) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%.  

B) reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%.  

C) manter seus níveis atuais de gordura.  

D) aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%.  

E) aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%. 

29. ( ENEM – 2011) Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e, no 
segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800,00 gerado 
pela aplicação. 

A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de:  

A) R$ 4.222,22.  

B) R$ 4.523,80.  

C) R$ 5.000,00.  

D) R$ 13.300,00.  

E) R$ 17.100,00. 

30. ( ENEM – 2011) 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  
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As rentabilidades, para esses investimentos, incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações 
para a análise das rentabilidades: 

 

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 anuais 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. 

31. (ENEM – 2010) Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, 
tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são: insuficiente, quando o crescimento é menor que 1%; regular, quando o 
crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%; bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%; ótimo, 
quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%; e excelente, quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa apresentou lucro de 
R$ 132.000,00 em 2008 e de R$ 145.000,00 em 2009.  

De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009, deve ser 
considerado: 

A) insuficiente 

B) regular.  

C) bom.  

D) ótimo.  

E) excelente. 

32. (ENEM – 2010) O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação do seu caderno de classificados. 

 

Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que 
representa os 4%, deve ser de aproximadamente: 

A) 1 mm.  

B) 10 mm.  

C) 17 mm.  
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D) 160 mm.  

E) 167 mm. 

33. (ENEM – 2010) Um grupo de pacientes com Hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses 
pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em dois grupos de mesma 
quantidade e submetidos a dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e, 
no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de: 

A) 16%.  

B) 24%.  

C) 32%.  

D) 48%.  

E) 64%. 

34. (ENEM – 2010) Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel, de 6,5 bilhões. Neste 
mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43 % da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados 
Unidos da América, usando milho, foi de 45%.  

Disponível em: planetasustentavel.abril.com.br. Acesso em: 02 maio 2009. 

Considerando que, em 2009, a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a 
metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% 
da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em, aproximadamente: 

A) 22,5%.  

B) 50,0%.  

C) 52,3%.  

D) 65,5%.  

E) 77,5%. 
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