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1. (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 e 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.    
   
2. (Enem cancelado 2009)  Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das 
vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120,00 por semana, desde que as vendas se 
mantivessem em torno dos R$ 600,00 semanais e, como um estímulo, também propôs que na 
semana na qual ele vendesse R$ 1.200,00, ele receberia R$ 200,00, em vez de R$ 120,00. 
Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para R$ 
990,00 e foi pedir ao seu patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas 
vendas.  
 
O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de  
a) R$ 160,00.     
b) R$ 165,00.     
c) R$ 172,00.     
d) R$ 180,00.     
e) R$ 198,00.    
   

3. (Enem 2007)  Álcool, crescimento e pobreza 
 
 O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média  por tonelada de cana cortada. 
Nos anos 80, esse trabalhador cortava cinco toneladas de cana por dia. A mecanização da 
colheita o obrigou a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora oito toneladas por dia. 
 O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado. Usa roupas mal-
ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo, para que não seja lanhado pelas folhas da 
planta. O excesso de trabalho causa a birola: tontura, desmaio, cãibra, convulsão. A fim de 
aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não 
farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. 
 O setor da cana produz hoje uns  do PIB. Exporta  bilhões. Gera toda a 
energia elétrica que consome e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata 
cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais eficientes para as 
usinas de álcool. As pesquisas, privada e pública, na área agrícola (cana, laranja, eucalipto, 
etc.) desenvolvem a bioquímica e a genética no país. 

 Folha de S. Paulo, 11/3/2007 (com adaptações). 
 
Considere-se que cada tonelada de cana-de-açúcar permita a produção de  litros de álcool 
combustível, vendido nos postos de abastecimento a  o litro. Para que um corta-cana 
pudesse, com o que ganha nessa atividade, comprar o álcool produzido a partir das oito 
toneladas de cana resultantes de um dia de trabalho, ele teria de trabalhar durante   
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a)  dias.     
b)  dias.     
c)  dias.     
d)  dias.     
e)  dias.    
   
4. (Enem cancelado 2009)  A empresa SWK produz um determinado produto x, cujo custo de 
fabricação é dado pela equação de uma reta crescente, com inclinação dois e de variável x. Se 
não tivermos nenhum produto produzido, a despesa fixa é de R$ 7,00 e a função venda de 
cada unidade x é dada por  
 
−2x2 + 229,76x − 441,84. 
 
Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 
12% o custo da produção de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da 
empresa pode ser expressa como  
a) L(x) = −2x2 + 228x − 448,00    
b) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,84    
c) L(x) = −2x2 + 228x − 441,84    
d) L(x) = −2x2 + 229,76x − 441,84    
e) L(x) = −2x2 + 227,76x − 448,96    
   
5. (Enem 2ª aplicação 2010)  Em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) reajustou os valores de bolsas de estudo concedidas a alunos 
de iniciação científica, que passaram a receber R$ 360,00 mensais, um aumento de 20% com 
relação ao que era pago até então. O órgão concedia 29 mil bolsas de iniciação científica até 
2009, e esse número aumentou em 48% em 2010. 
 

O Globo. 11 mar. 2010. 
 

Caso o CNPq decidisse não aumentar o valor dos pagamentos dos bolsistas, utilizando o 
montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas de 
iniciação científica no país, quantas bolsas a mais que em 2009, aproximadamente, poderiam 
ser oferecidas em 2010?  
a) 5,8 mil.    
b) 13,9 mil.    
c) 22,5 mil.    
d) 51,5 mil.    
e) 94,4 mil.    
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito: 1. C, 2. C, 3. D, 4. A, 5. C. 
 


