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Questões de sala 

 
1. (Enem 2018)  Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de 
vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a 
prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de 
pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da 
campanha. 
 

Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe 

Grupo de risco 
População 

(milhão) 

População já vacinada 

(milhão) (%)  

Crianças 4,5  0,9  20  

Profissionais de saúde 2,0  1,0  50  

Gestantes 2,5  1,5  60  

Indígenas 0,5  0,4  80  

Idosos 20,5  8,2  40  

 
Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas?  
a) 12     
b) 18     
c) 30     
d) 40     
e) 50     
   
2. (Enem PPL 2018)  Um torrefador comprou uma saca de 60 kg  de café especial cru (antes 

de torrar) por R$ 400,00.  Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são 

perdidos 10 kg  de café por saca. 

 
O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de um quilograma e tem por objetivo 

obter um lucro de 200%,  em relação ao valor pago, por unidade vendida. 

 
Que preço de venda, por unidade, este torrefador deverá estabelecer para atingir o seu 
objetivo?  



a) R$ 32,00     

b) R$ 24,00     

c) R$ 20,00     

d) R$ 16,00     

e) R$ 8,00     

   
3. (Enem 2018)  O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando 
uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, 
ele classificou as perguntas, pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada 
pergunta em cartões para colocação em uma urna. 

Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25%  

deles eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente 
decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o 

primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%.  

 
Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve 
acrescentar à urna é igual a  
a) 10.     
b) 15.     
c) 35.     
d) 40.     
e) 45.     
   
4. (Enem 2018)  A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro 
medido na horizontal, mede-se x  centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem 

inclinação de x%,  como no exemplo da figura: 

 

 
 
A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, 

situada 2  metros abaixo do nível da rua, tem 8  metros de comprimento. 

 

 
 
Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas 
do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de 

acesso a uma garagem residencial seja de 20%.  

Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%,  o nível da garagem deverá ser alterado 

para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. 
 
Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser  
a) elevado em 40 cm.     

b) elevado em 50 cm.     



c) mantido no mesmo nível.    
d) rebaixado em 40 cm.     

e) rebaixado em 50 cm.     

   
5. (Enem 2018)  Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. Oitenta 
alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns 

compraram três bilhetes, 45  compraram 2  bilhetes, e muitos compraram apenas um. O total 

de alunos que comprou um único bilhete era 20%  do número total de bilhetes vendidos, e o 

total de bilhetes vendidos excedeu em 33  o número total de alunos do colégio. 

 
Quantos alunos compraram somente um bilhete?  
a) 34     
b) 42     
c) 47     
d) 48     
e) 79     
   
6. (Enem PPL 2018)  Para pintar um automóvel, cuja cor é personalizada, a oficina 
encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor 

tons de azul e de branco. O tom azul representa 40%  dessa mistura. Sabe-se, ainda, que a 

oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui, em seus estoques, 6 litros 
da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição. 
 
A quantidade, em litro, de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa 
mistura, sem que haja sobras, é  
a) 2,4.     

b) 3,6.     

c) 4,0.     

d) 9,0.     

e) 10,0.     

   
7. (Enem 2018)  Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam 

quatro avaliações por semestre com os pesos de 20%,10%, 30%  e 40%,  respectivamente. 

No final do semestre, precisam obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60  

pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 

três primeiras avaliações: 46, 60  e 50,  respectivamente. 

 
O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é  
a) 29,8.     

b) 71,0.     

c) 74,5.     

d) 75,5.     

e) 84,0.     

   
8. (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. 
 



População residente, na capital e interior segundo as Grandes Regiões 1940/2000 

Grandes 

regiões 

População residente 

Total Capital Interior 

1940 2000 1940 2000 1940 2000 

Norte 1.632.917  12.900.704  368.528  3.895.400  1.264.389  9.005.304  

Nordeste 14.434.080  47.741.711 1.270.729  10.162.346  13.163.351 37.579.365  

Sudeste 18.278.837  72.412.411 3.346.991 18.822.986  14.931.846  53.589.425  

Sul 5.735.305  25.107.616  459.659  3.290.220  5.275.646  21.817.396  

Centro-Oeste 1.088.182  11.636.728  152.189  4.291.120  935.993  7.345.608  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000. 

 
 
O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da 
Região Nordeste é  
a) 125%     
b) 231%     
c) 331%     
d) 700%     
e) 800%     
 
 
9. (Enem PPL 2018)  Um comerciante abrirá um supermercado, no mês de outubro, e precisa 

distribuir 5  produtos de limpeza em uma gôndola de cinco prateleiras que estão dispostas uma 

acima da outra (um tipo de produto por prateleira). 
 
Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes. 
Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos, nos meses de agosto e 
setembro, em uma loja da concorrência (mostrada a seguir), e pretende incrementar suas 
vendas, em relação a seu concorrente, colocando na terceira prateleira de seu supermercado o 
produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao 
mês de agosto, na loja concorrente. 
 

Produto 
Número de unidades 

vendidas em agosto 

Número de unidades 

vendidas em setembro 

I 400  450  

II 210  395  

III 200  220  

IV 300  390  

V 180  240  

 
O comerciante deve colocar na terceira prateleira o produto número  



a) I.     
b) II.     
c) III.     
d) IV.     
e) V.     
   
10. (Enem 2017)  Um empréstimo foi feito a 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  

a) 
2
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11. (Enem 2018)  O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu 
“colesterol bom“ com a taxa do seu “colesterol ruim”. Os exames periódicos, realizados em um 
paciente adulto, apresentaram taxa normal de “colesterol bom”, porém, taxa do “colesterol 

ruim” (também chamado LDL) de 280 mg dL.  

O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 
 



Taxa de LDL (mg dL)  

Ótima Menor do que 100  

Próxima de ótima De 100  a 129  

Limite De 130  a 159  

Alta De 160  a 189  

Muito alta 190  ou mais 

 
Disponível em: www.minhavida.oom.br. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado). 

 
 
O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o 

exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%.  No mês seguinte, realizou 

novo exame e constatou uma redução de mais 20%  na taxa de LDL. 

 
De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é  
a) ótima.    
b) próxima de ótima.    
c) limite.    
d) alta.    
e) muito alta.    
   
12. (Enem PPL 2018)  Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do 
pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte 
do valor da compra. 
 
Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de 
compra em três lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria 
por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas são cobrados 
juros simples sobre o valor a ser financiado, e a duração do financiamento é de um ano. O 
rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a ser desembolsado será menor. O quadro 
resume o resultado da pesquisa. 
 

Loja 
Valor oferecido pelo 

carro usado (R$) 

Valor do carro novo 

(R$) 

Percentual de juros 

(%) 

A 13.500,00  28.500,00  18  ao ano 

B 13.000,00  27.000,00  20  ao ano 

C 12.000,00  26.500,00  19  ao ano 

 
A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será  
a) 14.000.     
b) 15.000.     
c) 16.800.     
d) 17.255.     
e) 17.700.     
   

Questões propostas 
 



1. (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     
   
2. (Enem PPL 2017)  A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para 
abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No 

ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$ 100,00  para R$ 93,00.  

Disponível em: www.diariodemarilia.com.br. Acesso em: 14 ago. 2012. 
 
 
Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho, o 
consumidor  
a) ganhou 6,5%  em poder aquisitivo de carne.     
b) ganhou 7%  em poder aquisitivo de carne.     
c) ganhou 7,5%  em poder aquisitivo de carne.    
d) perdeu 7%  em poder aquisitivo de carne.     
e) perdeu 7,5%  em poder aquisitivo de carne.     

   
3. (Enem PPL 2017)  Uma fábrica de papel higiênico produz embalagens com quatro rolos de 

30 m  cada, cujo preço para o consumidor é R$ 3,60.  Uma nova embalagem com dez rolos de 

50 m  cada, de mesma largura, será lançada no mercado. O preço do produto na nova 

embalagem deve ser equivalente ao já produzido, mas, para incentivar as vendas, inicialmente 

o preço de venda terá um desconto de 10%.  

 
Para que isso aconteça, o preço de venda da nova embalagem, em real, deve ser  
a) 8,10.     

b) 9,00.     

c) 9,90.     

d) 13,50.     

e) 15,00.     

   
4. (Enem PPL 2017)  O governo decidiu reduzir de 25%  para 20%  o teor de álcool anidro 

misturado à 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 à 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.     

b) 12,65 km L.     

c) 12,82 km L.     

d) 14,15 km L.     

e) 14,40 km L.     

   
5. (Enem PPL 2017)  Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25%  do 

preço de custo da camiseta pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é 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. 

 
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     
   
6. (Enem 2017)  Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa 
pergunta foi criado um miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar 
automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco 
sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do 
tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos cinco sites mais acessados. A seguir, 
temos os dados do miniaplicativo para esses dias. 
 

 
 
Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da 
sexta-feira para o sábado, foi no site  
a) X.     
b) Y.     
c) Z.     
d) W.     
e) U.     
   
   
7. (Enem PPL 2016)  O técnico de um time de voleibol registra o número de jogadas e de 



acertos, por atleta, em cada fundamento, para verificar os desempenhos dos jogadores. Para 
que o time tenha um melhor aproveitamento no fundamento bloqueio, ele decide substituir um 
dos jogadores em quadra por um dos que estão no banco de reservas. O critério a ser adotado 
é o de escolher o atleta que, no fundamento bloqueio, tenha apresentado o maior número de 
acertos em relação ao número de jogadas de que tenha participado. Os registros dos cinco 
atletas que se encontram no banco de reservas, nesse fundamento, estão apresentados no 
quadro. 
 

Atleta 

Participação em bloqueios 

Número de 
acertos 

Número de 
jogadas 

I 20  30  

II 10  34  

III 19  32  

IV 3  4  

V 8  10  

 
Qual dos atletas do banco de reservas o treinador deve colocar em quadra?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
   
8. (Enem PPL 2016)  Para atrair uma maior clientela, uma loja de móveis fez uma promoção 

oferecendo um desconto de 20%  em alguns de seus produtos. 

No gráfico, estão relacionadas as quantidades vendidas de cada um dos produtos, em um dia 
de promoção. 
 

 
 

No quadro constam os preços de cada produto vendido já com o desconto de 20%  oferecido 

pela loja. 
 

Móvel Preço (R$)  

Cama 450,00  

Mesa 300,00  

Colchão 350,00  

Pia de cozinha 400,00  

 
Qual foi o valor total de desconto, em reais, concedido pela loja com a venda desses produtos 
durante esse dia de promoção?  
a) 300,00     



b) 375,00     

c) 720,00     

d) 900,00     

e) 1.125,00     

   
   
9. (Enem 2016)  O LlRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, 
consiste num mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LlRAa é dado pelo 
percentual do número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos de uma região 
em avaliação. 
O serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou 
o LlRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os 
dados obtidos para cada bairro foram: 
 

I. 14  imóveis com focos de mosquito em 400  imóveis no bairro; 

II. 6  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro; 

III. 13  imóveis com focos de mosquito em 520  imóveis no bairro; 

lV. 9  imóveis com focos de mosquito em 360  imóveis no bairro; 

V. 15  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro. 

 
O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle 
iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LlRAa. 
 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015. 
 
 
As ações de controle iniciarão pelo bairro  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
   
10. (Enem PPL 2016)  Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), o 

volume de lixo urbano reciclado passou de 5  milhões de toneladas, em 2003, para 7,1 milhões 

de toneladas, em 2008. Nesse mesmo período, o número de municípios com coleta seletiva 

passou de 653  para 1.004.  Esperava-se, durante este período, um aumento de pelo menos 

40%  no volume de lixo urbano reciclado e de 60%  no número de municípios com coleta 

seletiva. 
 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 31 jul. 2012. 
 
 
Considerando os valores apresentados para o período de 2003 a 2008, os aumentos 
esperados no volume de lixo urbano reciclado e no número de municípios com coleta seletiva  
a) não foram atingidos, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi de 30%,  e no 

número de municípios com coleta seletiva foi de 30%.     
b) não foram atingidos, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi de 30%,  e no 

número de municípios com coleta seletiva foi de 35%.     
c) foram atingidos apenas parcialmente, pois os aumentos no volume de lixo urbano reciclado e 

no número de municípios com coleta seletiva foram de 42%.     
d) foram atingidos apenas parcialmente, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi 

de 42%,  e no número de municípios com coleta seletiva foi de 35%.     
e) foram atingidos apenas parcialmente, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi 

de 42%,  e no número de municípios com coleta seletiva foi de 54%.     

   
11. (Enem PPL 2016)  No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu 



economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles 

decidiram que, em janeiro, guardariam R$ 300,00  e, a partir de fevereiro, guardariam, a cada 

mês, 20%  a mais do que no mês anterior. 

 
Qual foi o total economizado (em real) no primeiro semestre do ano, abandonando, por 
arredondamento, possíveis casas decimais nesse resultado?  
a) 1.800,00     

b) 2.100,00     

c) 2.160,00     

d) 2.978,00     

e) 3.874,00     

   
12. (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 apresenta 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. 
 

 
 

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.  

 
Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no 
período considerado?  
a) 23,5%     

b) 21,2%     

c) 19,0%     

d) 11,8%     

e) 10,0%     

   
13. (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.     

   
14. (Enem 2ª aplicação 2016)  O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também 

um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidas por ano, aproximadamente, 150  

milhões de toneladas de alimentos e, desse total, 
2

3
 são produtos de plantio. Em relação ao 

que se planta, 64%  são perdidos ao longo da cadeia produtiva (20%  perdidos na colheita, 

8%  no transporte e armazenamento, 15%  na indústria de processamento, 1%  no varejo e o 

restante no processamento culinário e hábitos alimentares). 
 

Disponível em: www.bancodealimentos.org.br. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 
 
O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares, em milhão de 
tonelada, é igual a  
a) 20.     
b) 30.     
c) 56.     
d) 64.     
e) 96.     
   
15. (Enem PPL 2015)  No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. 
Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as 
vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada 
pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de 
seu salário, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. 
 

 
 
Qual o valor percentual da sua comissão?  
a) 2,0%     



b) 5,0%     

c) 16,7%     

d) 27,7%     

e) 50,0%     

   
16. (Enem PPL 2015)  O fisiologista francês Jean Poiseulle estabeleceu, na primeira metade do 
século XIX, que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é 
diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Suponha que um 

médico, efetuando uma angioplastia, aumentou em 10%  o raio de um vaso sanguíneo de seu 

paciente. 
 
O aumento percentual esperado do fluxo por esse vaso está entre  
a) 7% e 8%     

b) 9% e 11%     

c) 20% e 22%     

d) 39% e 41%     

e) 46% e 47%     

   
17. (Enem PPL 2015)  A 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     

b) 2.000 mg     

c) 3.000 mg     

d) 5.000 mg     

e) 12.500 mg     

   
18. (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 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     

 

GABARITO DAS QUESTÕES PROPOSTAS 



1. A  2. C  3. D  4. E  5. B  6. A            

7. E  8. D  9. A  10. E  11. D  12. A        

13. C  14. A  15. A  16. E  17. B  18. E 


