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1. (Enem 2018)  A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por 
mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de 
controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva 
humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da 
campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 
não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-Ios. Para tal, levou-se em 
consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha 
antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma 
linear. 
 

 
 
Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?  
a) 62,3%     

b) 63,0%     

c) 63,5%     

d) 64,0%     

e) 65,5%    

 

2. (Enem PPL 2018)  A quantidade x  de peças, em milhar, produzidas e o 
faturamento y,  em milhar de real, de uma empresa estão representados nos 

gráficos, ambos em função do número t  de horas trabalhadas por seus 

funcionários. 
 



 
 

 
 
O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 
R$ 10.000,00  é  

a) 2.000.     

b) 2.500.     

c) 40.000.     

d) 50.000.     

e) 200.000.     

 

3. (Enem 2018)  Uma loja vende automóveis em N  parcelas iguais sem juros. No 
momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, 
acrescentando mais 5  parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui 

R$ 200,00,  ou se ele quiser diminuir o prazo, com 4  parcelas a menos, o valor de 

cada uma das parcelas sobe R$ 232,00.  Considere ainda que, nas três 

possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem 
juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. 
 
Nessas condições, qual é a quantidade N  de parcelas a serem pagas de acordo 
com a proposta inicial da loja?  
a) 20     

b) 24     
c) 29     

d) 40     

e) 58     



 

4. (Enem PPL 2017)  Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 
10  anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de 

imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. 
 

 
 
Uma pessoa adquiriu dois bens, A  e B,  pagando 1.200  e 900  dólares, 

respectivamente. 
 
Considerando as informações dadas, após 8  anos, qual será a diferença entre 

os valores monetários, em dólar, desses bens?  
a) 30     

b) 60     

c) 75     

d) 240     

e) 300     

 

5. (Enem PPL 2017)  Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro 
já na primeira semana. O gráfico representa o lucro (L)  dessa loja desde o início 

do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 
30. 
 

 
 
A representação algébrica do lucro (L)  em função do tempo (t)  é  

a) L(t) 20t 3.000= +     

b) L(t) 20t 4.000= +     

c) L(t) 200t=     

d) L(t) 200t 1.000= −     

e) L(t) 200t 3.000= +     

 



6. (Enem 2017)  Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos 
preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de 

morango com acerola, que é preparado com 
2

3
 de polpa de morango e 

1

3
 de 

polpa de acerola. 
Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. 
Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00  e a de acerola, 

R$ 14,70.  Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de 

acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30.  

Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor 
uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. 
 
A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de  
a) R$ 1,20.     

b) R$ 0,90.     

c) R$ 0,60.     

d) R$ 0,40.     

e) R$ 0,30.     

 

7. (Enem PPL 2017)  Uma escola organizou uma corrida de revezamento 4 400  

metros, que consiste em uma prova esportiva na qual os atletas correm 400 
metros cada um deles, segurando um bastão, repassando-o de um atleta para 
outro da mesma equipe, realizando três trocas ao longo do percurso, até o quarto 
atleta, que cruzará a linha de chegada com o bastão. A equipe ganhadora 
realizou a prova em um tempo total de 325  segundos. 

 
O segundo corredor da equipe ganhadora correu seus 400  metros 15  segundos 

mais rápido do que o primeiro; já o terceiro realizou seus 400  metros 5  segundos 

mais rápido que o segundo corredor, e o último realizou seu percurso em 
3

4
 do 

tempo realizado pelo primeiro. 
 
Qual foi o tempo, em segundo, em que o último atleta da equipe ganhadora 
realizou seu percurso de 400  metros?  

a) 58     

b) 61     

c) 69     

d) 72     
e) 96     

 

8. (Enem PPL 2016)  O percentual da população brasileira conectada à internet 
aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do Grupo Ipsos, essa 
tendência de crescimento é mostrada no gráfico. 
 



 
 
Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento 
registrada no período 2007-2011. 
 
A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era 
igual a  
a) 56,40%.     

b) 58,50%.     

c) 60,60%.     

d) 63,75%.     

e) 72,00%.     

 

9. (Enem PPL 2014)  Os sistemas de cobrança dos serviços de táxi nas cidades 
A  e B  são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A  é calculada pelo valor fixo 
da bandeirada, que é de R$ 3,45,  mais R$ 2,05  por quilômetro rodado. Na cidade 

B,  a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,60,  mais 

R$ 1,90  por quilômetro rodado. 

Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades para percorrer a mesma 
distância de 6 km.  

 
Qual o valor que mais se aproxima da diferença, em reais, entre as médias do 
custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas?  
a) 0,75     

b) 0,45     

c) 0,38     

d) 0,33     

e) 0,13     

   
10. (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.     

 

11. (Enem 2011)  O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista 
da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as 
contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve 
incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com 
carteira assinada.  
 
Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 
(adaptado). 
 
Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o 
mesmo nos seis primeiros meses do ano. Considerando-se que y e x 
representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor 
varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por 
diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é  
a) y 4300x=     

b) y 884 905x=     

c) y 872 005 4300x= +     

d) y 876 305 4300x= +     

e) y 880 605 4300x= +     

   
12. (Enem 2ª aplicação 2016)  Um clube tem um campo de futebol com área total 

de 28.000 m ,  correspondente ao gramado. Usualmente, a poda da grama desse 

campo é feita por duas máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando 

no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 2200 m  por hora. Por motivo 

de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo 
precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço 
de poda em um tempo máximo de 5 h.  

 
Utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de 
máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho?  
a) 4     
b) 6     

c) 8     

d) 14     
e) 16     

 

 

13. (Enem 2018)  Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um 
material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com 
um guindaste de 15 m  de altura e uma esteira de 90 m  de comprimento. No 

desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 



0,5 cm  e 1cm,  enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm.  

Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1: X.  
 
Os valores possíveis para X  são, apenas,  
a) X 1.500.     

b) X 3.000.     

c) 1.500 X 2.250.      

d) 1.500 X 3.000.      

e) 2.250 X 3.000.      
 

 
Atividades Propostas 
 

1. (Enem PPL 2018)  Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as 
operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma 
operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos 
utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa 
operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e outro para o marido. 
Ela utiliza o telefone, em média, 30  minutos por mês, enquanto ele, em média, 

utiliza 90  minutos por mês. 

 

 
 
Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal 
para cada um deles?  
a) O plano A  para ambos.     
b) O plano B  para ambos.     
c) O plano C  para ambos.     

d) O plano B  para a esposa e o plano C  para o marido.     

e) O plano C  para a esposa e o plano B  para o marido.     

  
2. (Enem PPL 2017)  Os consumidores X, Y  e Z  desejam trocar seus planos de 

internet móvel na tentativa de obterem um serviço de melhor qualidade. Após 
pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece cinco planos para 
diferentes perfis, conforme apresentado no quadro. 
 



Plano Franquia 

Preço 

mensal de 

assinatura 

Preço por 

MB 

excedente 

A 150 MB  R$ 29,90  R$ 0,40  

B 250 MB  R$ 34,90  R$ 0,10  

C 500 MB  R$ 59,90  R$ 0,10  

D 2 GB  R$ 89,90  R$ 0,10  

E 5 GB  R$ 119,90  R$ 0,10  

Dado: 1GB 1.024 MB=  

 
Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo (preço mensal da assinatura) 
pela franquia contratada e um valor variável, que depende da quantidade de MB 
utilizado além da franquia. Considere que a velocidade máxima de acesso seja 
a mesma, independentemente do plano, que os consumos mensais de X, Y  e Z  

são de 190 MB,  450 MB  e 890 MB,  respectivamente, e que cada um deles 

escolherá apenas um plano. 
 
Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com menores custos 
para os consumidores X, Y  e Z,  respectivamente, são  

a) A, C e C.    
b) A, B e D.    
c) B, B e D.    
d) B, C e C.    
e) B, C e D.    
 
3. (Enem 2ª aplicação 2016)  Um produtor de maracujá usa uma caixa-d’água, 
com volume V,  para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. O sistema 

capta água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Com 
a caixa-d’água cheia, o sistema foi acionado às 7 h  da manhã de segunda-feira. 

Às 13 h  do mesmo dia, verificou-se que já haviam sido usados 15%  do volume 

da água existente na caixa. Um dispositivo eletrônico interrompe o 
funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa é de 5%  do 

volume total, para reabastecimento. 
 
Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico 
interromperá o funcionamento?  
a) Às 15 h  de segunda-feira.    

b) Às 11h  de terça-feira.    

c) Às 14 h  de terça-feira.     

d) Às 4 h  de quarta-feira.    

e) Às 21h  de terça-feira.    



   
4. (Enem 2016)  Uma cisterna de 6.000 L  foi esvaziada em um período de 3 h.  Na 

primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a 
fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a 
primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de 
água presente na cisterna, em função do tempo. 
 

 
 
Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda 
hora?  
a) 1.000     

b) 1.250     

c) 1.500     

d) 2.000     

e) 2.500     

   
5. (Enem 2016)  Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um 
ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as 
vazões Q,  em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela 

torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t,  em minuto. 

 

 
 
Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante 
de enchimento?  
a) De 0  a 10.     

b) De 5  a 10.     

c) De 5  a 15.     

d) De 15  a 25.     

e) De 0  a 25.     

 
   
6. (Enem 2016)  Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus 
recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda 



crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível 
de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado 
mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no 
monitoramento se prolongue pelos próximos meses. 
 

 
 
Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o 
reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?  
a) 2  meses e meio.    
b) 3  meses e meio.    

c) 1 mês e meio.    
d) 4  meses.    
e) 1 mês.    
 

7. (Enem 2014)  No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. 
Uma pessoa recebeu 5  propostas (A,  B,  C, D  e E)  de planos telefônicos. O valor 

mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, 
conforme o gráfico. 
 

 
 
Essa pessoa pretende gastar exatamente R$30,00  por mês com telefone. 

 



Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de 
chamada, para o gasto previsto para essa pessoa?  
a) A     
b) B     
c) C     

d) D     
e) E     
 

8. (Enem PPL 2013)  Uma dona de casa pretende comprar uma escrivaninha 
para colocar entre as duas camas do quarto de seus filhos. Ela sabe que o quarto 
é retangular, de dimensões 4 m 5 m,  e que as cabeceiras das camas estão 

encostadas na parede de maior dimensão, onde ela pretende colocar a 
escrivaninha, garantindo uma distância de 0,4 m entre a escrivaninha e cada 
uma das camas, para circulação. Após fazer um esboço com algumas medidas, 
decidirá se comprará ou não a escrivaninha. 
 

 
 
Após analisar o esboço e realizar alguns cálculos, a dona de casa decidiu que 
poderia comprar uma escrivaninha, de largura máxima igual a  
a) 0,8 m.    
b) 1,0 m.    
c) 1,4 m.    
d) 1,6 m.    
e) 1,8 m.    
   
9. (Enem 2013)  Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras 
é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o 
tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com 
o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na 
capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas 
frequentes de acidentes. 
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com 
pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 
1500 telhas ou 1200 tijolos. 
 



Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no 
máximo, podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga 
máxima do caminhão?  
a) 300 tijolos    
b) 360 tijolos    
c) 400 tijolos    
d) 480 tijolos    
e) 600 tijolos    
   
10. (Enem 2012)  As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, 
respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão 
dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, 
essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades 
de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas 
pelas equações: 
 
QO = –20 + 4P 
QD = 46 – 2P 
 
em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço 
do produto. 
A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas encontram 
o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. 
Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?  
a) 5    
b) 11    
c) 13    
d) 23    
e) 33    
   
11. (Enem PPL 2012)  A tabela seguinte apresenta a média, em kg, de resíduos 
domiciliares produzidos anualmente por habitante, no período de 1995 a 2005.  
 

Produção de resíduos 
domiciliares  
por habitante em um país 
 

ANO Kg 

1995 460 

2000 500 

2005 540 

 
Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado 
na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares, por habitante no ano 
de 2020, em kg, será   
a) 610.     
b) 640.     
c) 660.     
d) 700.     
e) 710.    



 

12. (Enem PPL 2012)  Alguns países têm regulamentos que obrigam a misturar 
5%, 10% ou 20% de etanol com a gasolina regular. Esta mistura recebe o nome 
de gasool. E20, por exemplo, é o gasool que contém a mistura de 20% de etanol 
com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura 
de etanol na gasolina de 25% para 20%, isto é, nossos postos de gasolina, a 
partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível do tipo E25. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com (adaptado) 
 
Uma distribuidora possuía 40 mil litros de combustível do tipo E25, disponíveis 
em um dos tanques de seu estoque antigo. Quantos litros de gasolina precisam 
ser adicionados de modo a obter uma mistura E20?   
a) 32 000     
b) 16 000     
c) 10 000     
d) 8 000     
e) 2 000    
 

13. (Enem PPL 2012)  O governo de um país criou o Fundo da Soja e do Milho, 
que tem como expectativa inicial arrecadar, por ano, R$36,14 milhões para 
investimento em pesquisas relacionadas aos principais produtos da agricultura. 
Com isso, a cada operação de venda, seriam destinados ao Fundo R$0,28 por 
tonelada de soja e R$0,22 por tonelada de milho comercializadas. Para este ano, 
espera-se que as quantidades de toneladas produzidas, de soja e de milho, 
juntas, seja 150,5 milhões. 
Foi pedido a cinco funcionários do Fundo, André, Bruno, Caio, Douglas e 
Eduardo, que apresentassem um sistema que modelasse os dados 
apresentados. Cada funcionário apresentou um sistema diferente, considerando 
x e y como as quantidades de toneladas comercializadas, respectivamente, de 
soja e de milho. O resultado foi o seguinte: 
 

André 
x y 150500000

0,28x 0,22y 36140000

+ =


+ =
 

 

Bruno 
100000000x 100000000y 150,5

0,28x 0,22y 36140000

+ =


+ =
 

 

Caio 
x y 150,5

0,28x 0,22 36140000

+ =


+ =
 

 

Douglas 
x y 150,5

0,28x 0,22y 36,14

+ =


+ =
 

 

Eduardo 
x y 150500000

0,28x 0,22y 36,14

+ =


+ =
 

 



O funcionário que fez a modelagem correta foi  
a) André.     
b) Bruno.     
c) Caio.     
d) Douglas.     
e) Eduardo.    
 
   
14. (Enem 2011)  As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, 
podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços 
de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou 
variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, 

o que representa o preço m pago em reais pela compra de n quilogramas desse 
produto é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     



   
15. (Enem 2011)  O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para 
dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual 
concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100.000,00  por km construído 

(n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350.000,00 , enquanto a segunda cobrou 

R$ 120.000,00  por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 150.000,00

. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços 
prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada.  
Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão 
da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das 
propostas apresentadas?  
a) 100n 350 120n 150+ = +     

b) 100n 150 120n 350+ = +     

c) 100(n 350) 120(n 150)+ = +     

d) 100(n 350.000) 120(n 150.000)+ = +     

e) 350(n 100.000) 150(n 120.000)+ = +     

   
16. (Enem 2ª aplicação 2010)  Em fevereiro, o governo da Cidade do México, 
metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a 
oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 
24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista 
pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender 
a pedalada, paga 3 dólares por hora extra. 
 
Revista Exame. 21 abr. 2010. 
 
A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, 
quando se utilizam x horas extras nesse período é  
a) f(x) 3x=     

b) f(x) 24=     

c) ( )f x 27=     

d) f(x) 3x 24= +     

e) f(x) 24x 3= +     

   
17. (Enem 2ª aplicação 2010)  As sacolas plásticas sujam florestas, rios e 
oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros 
animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas 
plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as 
sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a 
origem como o ano de 2007. 
 



 
 
De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão 
consumidos em 2011?  
a) 4,0    
b) 6,5    
c) 7,0    
d) 8,0    
e) 10,0    
   
18. (Enem 2010)  O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de 
Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse número entre os 
anos considerados é linear. 
 

 
 
Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos próximos 6 anos, 
e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas 
em 2016 será  
a) menor que 1150.    
b) 218 unidades maior que em 2004.    
c) maior que 1150 e menor que 1200.    
d) 177 unidades maior que em 2010.    
e) maior que 1200.    
 
19. (Enem 2016)  O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer 
contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei nº. 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.     

   
20. (Enem 2ª aplicação 2016)  O gerente de um estacionamento, próximo a um 
grande aeroporto, sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos traslados 
casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10,00  em combustível nesse trajeto. Ele 

sabe, também, que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-
aeroporto-casa gasta cerca de R$ 80,00  com transporte. 

 
Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus 
carros nesse estacionamento por um período de dois dias. 
 
Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor, em 
real, cobrado por dia de estacionamento deve ser, no máximo, de  
a) R$ 35,00.     

b) R$ 40,00.     

c) R$ 45,00.     

d) R$ 70,00.     

e) R$ 90,00.     

   
21. (Enem 2011)  Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende 
tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade q de produtos é 
dado por uma função, simbolizada por CT , enquanto o faturamento que a 

empresa obtém com a venda da quantidade q também é uma função, 
simbolizada por FT . O lucro total (LT) obtido pela venda da quantidade q de 

produtos é dado pela expressão LT(q) FT(q) CT(q)= − . Considerando-se as funções 



FT(q) 5q=  e CT(q) 2q 12= +  como faturamento e custo, qual a quantidade mínima 

de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo?  
a) 0    
b) 1    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
 

Gabarito das Questões propostas 

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

7. C  8.B  9. D  10. B  11. C  12. C       

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

19. E  20. A  21. D 


