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(Enem) 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.
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Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já
vacinadas?

A) 12
B) 18
C) 30
D) 40
E) 50
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População (Total)

4,5 + 2,0 + 2,5 + 0,5 + 20,5 = 30 

População (Já vacinada)

0,9 + 1,0 + 1,5 + 0,4 + 8,2 = 12 
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01. No gráfico a seguir é apresentado o resultado de uma pesquisa
realizada pelo clube Azul. Os sócios do clube foram entrevistados e
indicaram, entre três opções de atividade, aquela que preferiam
realizar no clube.
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Sabendo que foram entrevistados 400 sócios, quantos preferem
natação?

A) 60 sócios.
B) 152 sócios.
C) 188 sócios.
D) 200 sócios.
E) 320 sócios.
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02. A agência de turismo Nova pesquisou a preferência do meio de
transporte para uma viagem turística com 2.800 clientes.

Quantos clientes tem
preferência pelo transporte
Rodoviário?
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03. Uma pesquisa feita apresentou o percentual de mulheres
brasileiras que nunca realizaram exames preventivos.

Quantas mulheres não 
fizeram exame clínico das 
mamas, sabendo que 120 

não realizaram o exame de 
colo do útero?

15%

50%

35%


