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MATEMÁTICA
QUESTÃO 01
(ENEM/2019) Uma pessoa, que perdeu um objeto
pessoal quando visitou uma cidade, pretende
divulgar nos meios de comunicação informações a
respeito da perda desse objeto e de seu contato para
eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de
acordo com o Art. 1 234 do Código Civil, poderá ter
que pagar pelas despesas do transporte desse objeto
até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa
que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do
valor do objeto.
Ela sabe que o custo com transporte será de um
quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito
interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior
percentual possível de recompensa, desde que o
gasto total com as despesas não ultrapasse o valor
atual do objeto.
Nessas condições, o percentual sobre o valor do
objeto, dado como recompensa, que ela deverá
ofertar é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20%
25%
40%
60%
80%

QUESTÃO 02
(ENEM/2019) O rótulo da embalagem de um
cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo,
de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros
desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será
submetida a um tratamento estético em que deverá
tomar um banho de imersão com esse produto numa
banheira com capacidade de 0,3 m3. Para evitar o
transbordamento, essa banheira será preenchida em
80% de sua capacidade.
Para esse banho, o número mínimo de embalagens
desse cosmético é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9
12
89
112
134

QUESTÃO 03
(ENEM/2019) Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio
mensal dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000,
era de R$ 1 250,00. Já o Censo 2010 mostrou que,
em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em
relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em
2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores
brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010.
IBGE.
Censo
2010.
Disponível
Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

em:

www.ibge.gov.br.

Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o
rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020
será de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1 340,00.
R$ 1 349,00.
R$ 1 375,00.
R$ 1 465,00.
R$ 1 474,00.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 06

(ENEM/2019) Para construir uma piscina, cuja área
total da superfície interna é igual a 40 m2, uma
construtora apresentou o seguinte orçamento:
• R$ 10 000,00 pela elaboração do projeto;
• R$ 40 000,00 pelos custos fixos;
• R$ 2 500,00 por metro quadrado para construção da
área interna da piscina.
Após a apresentação do orçamento, essa empresa
decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em
50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a
construção da área interna da piscina, concluindo haver
a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a
construtora pretende dar um desconto nos custos fixos,
de maneira que o novo valor do orçamento seja
reduzido em 10% em relação ao total inicial.

(ENEM/2019) A conta de telefone de uma loja foi,
nesse mês, de R$ 200,00. O valor da assinatura
mensal, já incluso na conta, é de R$ 40,00, o qual dá
direito a realizar uma quantidade ilimitada de
ligações locais para telefones fixos. As ligações para
celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja,
são feitas somente ligações locais, tanto para
telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os
custos, o gerente planeja, para o próximo mês, uma
conta de telefone com valor de R$ 80,00.
Para que esse planejamento se cumpra, a redução
percentual com gastos em ligações para celulares
nessa loja deverá ser de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O percentual de desconto que a construtora deverá
conceder nos custos fixos é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23,3%
25,0%
50,0%
87,5%
100,0%

QUESTÃO 07
(ENEM/2019) Deseja-se comprar determinado
produto e, após uma pesquisa de preços, o produto
foi encontrado em 5 lojas diferentes, a preços
variados.

QUESTÃO 05
(ENEM/2019) A ingestão de sódio no Brasil, que já é
normalmente alta, tende a atingir os mais elevados
índices no inverno, quando cresce o consumo de
alimentos calóricos e condimentados. Mas, o sal não é
um vilão, ele pode e deve ser consumido diariamente,
salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o
consumo máximo de sal de cozinha (cloreto de sódio)
não deve ultrapassar 6 g diárias ou 2,4 g de sódio,
considerando que o sal de cozinha é composto por 40%
de sódio e 60% de cloro.
Disponível
em:
Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

• Loja 1: 20% de desconto, que equivale a R$ 720,00,
mais R$ 70,00 de frete;
• Loja 2: 20% de desconto, que equivale a R$ 740,00,
mais R$ 50,00 de frete;
• Loja 3: 20% de desconto, que equivale a R$ 760,00,
mais R$ 80,00 de frete;
• Loja 4: 15% de desconto, que equivale a R$ 710,00,
mais R$ 10,00 de frete;
• Loja 5: 15% de desconto, que equivale a R$ 690,00,
sem custo de frete.

http://depoisdos25.com.

O produto foi comprado na loja que apresentou o
menor preço total.

Considere uma pessoa saudável que, no decorrer de
30 dias, consuma 450 g de sal de cozinha. O seu
consumo médio diário excede ao consumo máximo
recomendado diariamente em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25%
40%
50%
60%
75%

O produto foi adquirido na loja
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

150%
250%
275%
525%
625%
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1
2
3
4
5

QUESTÃO 08

QUESTÃO 10

(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% delas
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%.

(ENEM/2018) Visando atingir metas econômicas
previamente estabelecidas, é comum no final do mês
algumas lojas colocarem certos produtos em
promoção. Uma determinada loja de departamentos
colocou em oferta os seguintes produtos: televisão,
sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o
cliente pagaria R$ 3 800,00. Se ele levasse o sofá
mais a estante, pagaria R$ 3 400,00. A televisão mais
a estante sairiam por R$ 4 200,00. Um cliente
resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam
na promoção, conseguindo ainda mais 5% de
desconto pelo pagamento à vista.
O valor total, em real, pago pelo cliente foi de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com essas informações, a quantidade de perguntas
de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é
igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 610,00.
5 035,00.
5 415,00.
5 795,00.
6 100,00.

10
15
35
4
45
GABARITO
Questão 01 – E
Questão 02 – C
Questão 03 – E
Questão 04 – D
Questão 05 – A
Questão 06 – E
Questão 07 – A
Questão 08 – D
Questão 09 – D
Questão 10 – D

QUESTÃO 09
(ENEM/2018) Durante uma festa de colégio, um
grupo de estudantes organizou uma rifa. Oitenta
estudantes 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 estudantes 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 estudantes do
colégio.
Quantos estudantes compraram somente um bilhete?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34
42
47
48
79
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