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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?
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(Enem) O número 
de atletas nas 

Olimpíadas vem 
aumentando nos 

últimos anos, como 
mostra o gráfico. 
Mais de 10.000 

atletas participaram 
dos Jogos Olímpicos 

de Sydney, em 
2000.

PRATICANDO ENEM
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Nas últimas cinco Olimpíadas, esse aumento ocorreu devido ao
crescimento da participação de:

A) homens e mulheres, na mesma proporção.

B) homens, pois a de mulheres vem diminuindo a cada olimpíada.

C) homens, pois a de mulheres praticamente não se alterou.

D) mulheres, pois a de homens vem diminuindo a cada olimpíada.

E) mulheres, pois a de homens praticamente não se alterou.
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SOLUÇÃO

A partir do gráfico 
apresentado, nas 

últimas cinco 
Olimpíadas, o 

número de 
participantes 

aumentou devido 
ao crescimento da 

participação de 
mulheres, pois a 

de homens 
praticamente não 

se alterou
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Nas últimas cinco Olimpíadas, esse aumento ocorreu devido ao
crescimento da participação de:

A) homens e mulheres, na mesma proporção.

B) homens, pois a de mulheres vem diminuindo a cada olimpíada.

C) homens, pois a de mulheres praticamente não se alterou.

D) mulheres, pois a de homens vem diminuindo a cada olimpíada.

E) mulheres, pois a de homens praticamente não se alterou.
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(Enem-2019) Considere que a
safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas, em
2012, aponte uma participação
por região conforme indicado no
gráfico. Em valores absolutos,
essas estimativas indicam que as
duas regiões maiores produtoras
deveriam produzir juntas um total
de 119,8 milhões de toneladas em
2012.

PRATICANDO ENEM
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De acordo com esses dados, a produção estimada, em milhão de
tonelada, de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, na
Região Sudeste do país, foi um valor mais aproximado de

A) 11,4.
B) 13,6.
C) 15,7.
D) 18,1.
E) 35,6.
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c

c

SOLUÇÃO

37,2% + 38,3% = 75,5%

milhões8,119  %5,75 

x  %4,11 

milhões 1,18x 
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De acordo com esses dados, a produção estimada, em milhão de
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Região Sudeste do país, foi um valor mais aproximado de

A) 11,4.
B) 13,6.
C) 15,7.
D) 18,1.
E) 35,6.
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(Enem) Para atrair uma maior clientela, uma loja de móveis fez uma
promoção oferecendo um desconto de 20% em alguns de seus
produtos.

No gráfico, estão relacionadas as quantidades vendidas de cada um
dos produtos, em um dia de promoção.
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No quadro constam os preços de cada produto vendido já com o
desconto de 20% oferecido pela loja.

Qual foi o valor total de desconto, em reais, concedido pela loja com a
venda desses produtos durante esse dia de promoção?

A) 300,00 B) 375,00 C) 720,00 D) 900,00 E) 1.125,00
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RAZÕES E PROPORÇÕES

 Razões e Proporções: Escala
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