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(ENEM 2019) A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de 
xarope, recomenda que sejam ministrados, diariamente, no máximo 500 
mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um 
pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser 
ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. 
Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10mL, 50mL, 
100mL, 250mL e 500mL. Os pais dessa criança decidiram comprar a 
quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no 
tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1g desse 
medicamento ocupe um volume de 1cm³.

Questão 1
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A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão comprar é

A) 10.
B) 50.
C) 100.
D) 250.
E) 500.
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A criança possui 20 kg e a dose diária máxima é de 0,5 
gramas (500mg) por quilo de massa do paciente.

SOLUÇÃO

mg5001000*5,010*10*10*5,0 
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A dose diária máxima é de 0,5 gramas (500mg) por quilo de massa do 
paciente.

POR DIA

SOLUÇÃO

kgx

kgg

20

15,0




g105,0*20 
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A questão informa que o pediatra prescreveu o remédio por 5 
dias

Considere que 1g desse medicamento ocupe um volume de 
1cm³.

SOLUÇÃO

g505*10 

35050 cmg 
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SOLUÇÃO

mlcm 5050 3 

35050 cmg 
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A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão comprar é
A) 10.
B) 50.
C) 100.
D) 250.
E) 500.

Letra B
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Questão 2
(ENEM 2019) O slogan “Se beber não dirija”, muito utilizado em 
campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave 
problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas 
consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode 
ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código 
de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool 
permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era 
pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas 
alcoolizados foi aumentado. 
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Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número 
de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se 
seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no 
quadro.

Questão 2
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Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa 
rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta 
observada de 2014 para 2015.
Com base na situação apresentada, o número de acidentes 
esperados nessa rodovia em 2018 foi de
A) 150.
B) 450.
C) 550.
D) 700.
E) 800.

Questão 2
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Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa 
rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta 
observada de 2014 para 2015.

ANO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NÚMERO 
TOTAL DE 

ACIDENTES

1050 900 850 800 750 700

150 50 50 50

SOLUÇÃO
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Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa 
rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta 
observada de 2014 para 2015.
Com base na situação apresentada, o número de acidentes 
esperados nessa rodovia em 2018 foi de
A) 150.
B) 450.
C) 550.
D) 700.
E) 800.

Questão 2

Letra D
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Questão 3
(ENEM 2019) Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de 
autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras 
divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: 
rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Disponível em: www.oficinabrasil.com.br.
Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado).

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a 
codificação 1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 
5: amortecedor. Ao final obteve-se a sequência; 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 
3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, … que apresenta um padrão de formação que consiste na 
repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os 
produtos apreendidos foram cadastrados. 
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O 2015o item cadastrado foi um(a)

a) rolamento.
b) catalisador.
c) amortecedor.
d) pastilha de freio
e) caixa de direção.

Questão 3



16

SOLUÇÃO
5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, …

8° 16° 24°

O 2015o item cadastrado foi?

1: rolamento
2: pastilha de 
freio
3: caixa de 
direção
4: catalisador 
5: amortecedor.
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1: rolamento
2: pastilha de 
freio
3: caixa de 
direção
4: catalisador 
5: amortecedor.

5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, …

SOLUÇÃO

720082015

20088*251

875,25182015
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Logo o item cadastrado na posição 2015 se refere 
ao sétimo número da sequência de codificação (3: 
caixa de direção).

5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, …

8° 16° 24°

1: rolamento
2: pastilha de freio
3: caixa de 
direção
4: catalisador 
5: amortecedor.

SOLUÇÃO
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O 2015o item cadastrado foi um(a)
a) rolamento.
b) catalisador.
c) amortecedor.
d) pastilha de freio
e) caixa de direção.

Letra E
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