
 

 

        1 

 

Enem – 2004 - resolvida  -  www.matematica.com.br  -  Jorge Krug 

 

 

 

 

01. As Olimpíadas são uma oportunidade para o congraçamento de um grande número de países, sem 
discriminação política ou racial, ainda que seus resultados possam refletir características culturais, 
socioeconômicas e étnicas. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, o total de 300 medalhas de ouro 
conquistadas apresentou a seguinte distribuição entre os 196 países participantes como mostra o gráfico. 
 Esses resultados mostram que, na distribuição das medalhas de ouro em 2000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
a) cada país participante conquistou pelo menos uma. 
b) cerca de um terço foi conquistado por apenas três países. 
c) os cinco países mais populosos obtiveram os melhores resultados. 
d) os cinco países mais desenvolvidos obtiveram os melhores resultados. 
e) cerca de um quarto foi conquistado pelos Estados Unidos. 
 
 Resolução 
  

A alternativa correta é a letra (b), pois somando o total de medalhas ganhas por EUA, Rússia, 
China, temos: 40 + 32 + 28 = 100. 

O total de medalhas de ouro distribuídas foram 300. Assim: 
3

1

300

100
  do total. 

 
02. O número de atletas nas Olimpíadas vem aumentando nos últimos anos, como mostra o gráfico. 
Mais de 10000 atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. 
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Distribuição das Medalhas de Ouro 
Olimpíadas de Sydney - 2000 

Número de medalhas 

EUA China Rússia Austrália Alemanha Outros 

40 32 28 16 13 1710 
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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. 
 

Resolução 
 

Pelo gráfico é possível verificar que, nas últimas cinco Olimpíadas, o número de atletas mulheres 
cresceu a cada ano. Em 1984 eram 1496 participantes; já em 2000, eram 3905 participantes, 
crescimento bem significativo.  

No entanto, o número de participantes do sexo masculino não teve variação significativa com 
relação ao total de atletas, pois em 1984 eram 6434 participantes; já em 2000, eram 6416 participantes, 
quase não alterando a quantidade. Assim sendo, o aumento do número de participantes foi devido ao 
crescimento da participação das mulheres, pois a de homens praticamente não se alterou. 

  
03. Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado "Mineirinho", 
conseguiu realizar a manobra denominada "900", na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo 
atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação "900" refere-se ao número de graus que o atleta 
gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a 
 
a) uma volta completa. 
b) uma volta e meia. 
c) duas voltas completas. 
d) duas voltas e meia. 
e) cinco voltas completas. 
 

Resolução 
 

Um giro (ou volta) completo no ar, significa dizer que o skatista descreveu um ângulo de 360o; 2 
voltas, 720º (2x360º) e 2,5 voltas, 900º (2,5x360o). 

Também se pode determinar o número de voltas aplicando uma regra de três simples: 
  

graus — voltas 
360o   —     1 
900o   —    x 

  

5,2
360

900
x

x

1

º900

º360
  voltas ou 2 voltas e meia. 
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04. 

 
Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunha-se 

aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se 
vendessem 500 m de tecido com largura de 1,40 m, e no segundo mês, se vendessem o dobro. Foram 
bem sucedidos os jovens que responderam, respectivamente, 
a) R$ 300,00 e R$ 500,00. 
b) R$ 550,00 e R$ 850,00. 
c) R$ 650,00 e R$ 1000,00. 
d) R$ 650,00 e R$ 1300,00. 
e) R$ 950,00 e R$ 1900,00. 
 

Resolução 
  

A quantidade de tecido, em m2, é calculada multiplicando a medida do comprimento pela medida 
da largura do tecido. Supondo a venda de 500 metros de tecido com largura de 1,40 metros, temos: 

500 x 1,40 = 700 m2 
Multiplicamos esse resultado pelo valor da comissão para cada m2, temos: 
700 x R$ 0,50= R$ 350,00 
Esta é a comissão no primeiro mês, que deve ser somado ao valor fixo do salário. Portanto, no 1º 

mês o salário total é: 
S1 = R$ 350,00 + R$ 300,00 = R$ 650,00 
No segundo mês, deve-se vender o dobro do 1º mês. Logo, a comissão também dobra, ou seja: 
R$ 350,00 x 2 = R$ 700,00 

 A este valor, soma-se o salário fixo e temos o salário do 2º mês: 
S2 = R$ 700,00 + R$ 300,00 = R$ 1000,00 
Logo, o salário do 1º mês e do 2º mês seriam, respectivamente, R$ 650,00 e R$ 1000,00. 

 
05. Em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente, ao final da linha de montagem, é 
submetido a um rigoroso controle de qualidade, que mede o desvio percentual (D) de seu desempenho 
em relação a um padrão ideal. O fluxograma a seguir descreve, passo a passo, os procedimentos 
executados por um computador para imprimir um selo em cada componente testado, classificando-o de 
acordo com o resultado do teste: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrar 
D 

Início D > 5,0% D > 3,0% D > 10% 

Sim Sim Sim 

Não Não Não 

Fim 

Escolher a 
cor vermelha 

Escolher a 
cor amarela 

Escolher a 
cor azul 

Escrever 
“Rejeitado” 

Escrever       
“3ª Classe” 

Escrever       
“2ª Classe” 

Escrever       
“1ª Classe” 

Imprimir      
selo 
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Os símbolos usados no fluxograma têm os seguintes significados: 
 

 

Entrada e saída de dados 

 

Decisão (testa uma condição, executando operações diferentes caso essa condição seja 
verdadeira ou falsa) 

 

Operação 

 
Segundo essa rotina, se D =1,2%, o componente receberá um selo com a classificação 
a) "Rejeitado", impresso na cor vermelha. 
b) "3ª Classe", impresso na cor amarela. 
c) "3ª Classe", impresso na cor azul. 
d) "2ª Classe", impresso na cor azul. 
e) "1ª Classe", impresso na cor azul.  
 

Resolução 
 

Tomando como base o valor de desvio D = 1,2% apresentado pelo componente, é possível 
acompanhar a sequência seguida pelo computador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O valor de D = 1,2 % não é maior que 5% (primeira decisão) nem que 3% (segunda decisão). 

Logo, a cor azul é escolhida. Na próxima decisão, o valor de D é maior do que 1%, e o componente é 
selecionado como 2ª classe. Em seguida, o selo é impresso e dá-se por encerrado a classificação do 
componente. 
 
 
 
 
 
 
  

Entrar 
D = 1,2 % 

Início D > 5,0% D > 3,0% D > 10% 

Sim 

Não Não 

Fim 

Escolher a 
cor azul 

Escrever       
“2ª Classe” 

Imprimir      
selo 
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06. Em quase todo o Brasil existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de 
comida e paga o valor correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, 
o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor 
R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela 
fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos 
clientes fosse multiplicado por 
a) 0,54. 
b) 0,65. 
c) 0,70. 
d) 1,28. 
e) 1,42. 
 

Resolução 
 

Seja EV o valor errado, CV  o valor correto e x a quantia, em quilos, de comida que o cliente 

consumiu. 
 EV x.18,20    e   CV x.12,80  

 A razão entre eles é dado por: 

 E E

C C

V Vx.18, 20 18, 20

V x.12,80 V 12,80
          C E C E

12,80
V V V 0,70V

18,20
    

 
 
 
 
 
07. As "margarinas" e os chamados "cremes vegetais" são produtos diferentes, comercializados em 
embalagens quase idênticas. O consumidor, para diferenciar um produto do outro, deve ler com atenção 
os dizeres do rótulo, geralmente em letras muito pequenas. As figuras que seguem representam rótulos 
desses dois produtos. 

 
Uma função dos lipídios no preparo das massas alimentícias é torná-las mais macias. Uma 

pessoa que, por desatenção, use 200 g de creme vegetal para preparar uma massa cuja receita pede 
200 g de margarina, não obterá a consistência desejada, pois estará utilizando uma quantidade de 
lipídios que é, em relação à recomendada, aproximadamente 
a) o triplo. 
b) o dobro. 
c) à metade. 
d) um terço. 
e) um quarto. 
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Resolução 
 

A receita pede 200 g de margarina.  
A quantidade de lipídios, conforme consta no rótulo é de 65%. Assim, 65% de 200 g é: 
0,65 x 200 = 130 g. 
No entanto, foi usado creme vegetal, que possui 35 % de lipídios. Assim, 35 % de 200g é: 
0,35 x 200 = 70 g. 
Portanto, ao usar creme vegetal, a quantidade de lipídios seria reduzida aproximadamente à 

metade. 
 
08. Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal: 

 
Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e, lá chegando, observa um painel com 

a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de I a V: 

 
Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado é o 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
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Resolução 
 

O terreno tem frente voltada para o Sol no período da manhã. Pelo mapa, temos a direção Norte 
indicada pela seta. A direção leste, que onde o Sol nasce e permanece a maior parte da manhã, está 
situado 90º à direita do Norte. Assim sendo, os terrenos podem ser II, IV ou V. 

O mapa apresenta na sua parte inferior, a sua escala. Logo, os terrenos II e V são eliminados por 
serem quadrados (lados iguais).  

Pela essa escala, podemos verificar que o terreno IV é o indicado pelo anúncio, pelo fato de ser 
retangular e possuir lados iguais a 10 metros e 20 metros. Sendo assim, a área desse terreno é 10x20 = 
200 m2. 
 
09. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas 
preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com 
areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da 
paisagem (casa, palmeira e fundo), conforme figura abaixo. O fundo pode ser representado nas cores 
azul ou cinza; a casa, nas cores azul, verde ou amarela; e a palmeira, nas cores cinza ou verde. Se o 
fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o 
número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é 

 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
e) 10. 
 

Resolução 
 

Vamos calcular as possibilidades das cores do fundo, sempre observando que a cor da casa e da 
palmeira não pode ser igual à cor deste fundo.  

 Fundo azul: 
 A casa pode ser verde e amarela (2 opções) e a palmeira pode ser verde ou cinza (2 opções). 

Então, pelo Princípio Fundamental da Contagem, o número se situações que podemos fazer com este 
fundo azul é 2.2 = 4. 

 Fundo cinza: 
A casa pode ser azul, verde ou amarela (3 opções) e a palmeira só pode ser verde (1 opção) e 

uma opção de cor para a palmeira (apenas a verde). Então, pelo Princípio Fundamental da Contagem, o 
número se situações que podemos fazer com este fundo cinza é 3.1 = 3. 

Somando as situações possíveis, temos 3 + 4 = 7 variações possíveis. 
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10. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas 
quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas 
médias e 16 tampas pequenas. 
                                                         Grande                 Média               Pequena 

   
                                                                               
                                                                               
                                                                             

              

As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são 
doadas, respectivamente, a três entidades: I, II e III, para efetuarem reciclagem do material. A partir 
dessas informações, pode-se concluir que: 
a) a entidade I recebe mais material do que a entidade II. 
b) a entidade I recebe metade de material do que a entidade III. 
c) a entidade II recebe o dobro de material do que a entidade III. 
d) as entidades I e II recebem, juntas, menos material do que a entidade III. 
e) as três entidades recebem iguais quantidades de material. 
 
Resolução 

 Seja 1 2 3A , A e A  as áreas de sobras de cada chapa de produções das tampas grandes, médias 

e pequenas, respectivamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

As áreas 1 2 3A , A e A  são obtidas subtraindo a área do quadrado (A = ²) da área das tampas 

(A π r²) . 

2
1A 2² π.1  (o raio do círculo da tampa grande é a metade do lado do quadrado). 

 

 1A 4 π   

 
 
 
 
 

2

2

1
A 2² 4.π

2

 
   

 
(o raio de cada tampa média (são 4) é 

1

4
 do lado do quadrado, ou seja, 

1
R

2
 ). 

 2

1
A 4 4π. 4 π

4
     

 
 
 
  

Área do círculo = π r²  2 m 

2 m 

r = 1 m 

2 m 

r = ½ m 

2 m 
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2

3

1
A 2² 16.π

4

 
   

 
(o raio de cada tampa pequena (são 16) é 

1

8
de lado do 

quadrado, ou seja, 1
R

4
 ). 

 3

1
A 4 16.π. 4 π

16
     

  
 
 

Como a empresa utiliza as mesmas quantidades de chapas para a produção, as três entidades 
recebem a mesma quantidade de material. 
 
11. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 
públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma 
página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os 
catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 
catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 
e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos 
correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um 
total de originais de impressão igual a: 
a) 135. 
b) 126. 
c) 118. 
d) 114. 
e) 110. 
 

Resolução 
 
 

Temos: 
C1 = 50 páginas 
C2 = 45 páginas 
C3 = 40 páginas 

C1  C2 = 10 páginas 

C1  C3 = 6 páginas 

C2  C3 = 5 páginas 

C1  C2  C3 = 4 páginas 
  
 

Assim sendo, a quantidade de páginas originais de impressão é igual ao número total de páginas 
de C1, C2 e C3 subtraído do número de elementos das intersecções (lembre que as 4 páginas da 
intersecção de C1, C2 e C3 já estão incluídas nas interseções duas a duas e, portanto, deve ser 
diminuídas).  

Quant. total de páginas = {C1 + C2 + C3} – { C1  C2 + C1  C3 + C2  C3 – (C2  C3  C1)} 
Teremos: N = 135 – {10 + 6 + 5 – 4} = 135 – 17 = 118. 
 O diagrama abaixo ilustra a situação resolvida, em que, neste caso, basta somarmos os valores. 
 
 
 
 

2 m 

r = ¼ m 
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12. Antes de uma eleição para prefeito, certo instituto realizou uma pesquisa em que foi consultado um 
número significativo de eleitores, dos quais 36% responderam que iriam votar no candidato X; 33%, no 
candidato Y e 31% no candidato Z. A margem de erro estimada para cada um desses valores é de 3% 
para mais ou para menos. Os técnicos do instituto concluíram que, se confirmado o resultado da 
pesquisa 
a) apenas o candidato X poderia vencer e, nesse caso, teria 39% do total de votos. 
b) apenas os candidatos X e Y teriam chances de vencer. 
c) o candidato Y poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre X. 
d) o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1% sobre X. 
e) o candidato Z poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre o candidato Y. 

 
Resolução 
 
Como existe uma margem de erro para mais ou para menos de 3%, o candidato X teria no 

mínimo 33% e no máximo 39%. O candidato Y teria no mínimo 30% e no máximo 36%. O candidato Z 
teria no mínimo 28% e no máximo 34%. 
 Analisando as opções, verifica-se que o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no 
máximo, 1% sobre X. Isto quer dizer que, Z faria o máximo de votos (34%) e o candidato X faria o 
mínimo (33%). 
 
 
13. Uma pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada recentemente pelo IBGE, mostra alguns itens 
de despesa na distribuição de gastos de dois grupos de famílias com rendas mensais bem diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Considere duas famílias com rendas de R$ 400,00 e R$ 6.000,00, respectivamente, cujas 
despesas variam de acordo com os valores das faixas apresentadas. Nesse caso, os valores, em R$, 

C2 

38 6 

4 
 2 1 

34 

33 

C1 

C3 

Total = 38 + 34 + 33 + 6 + 1 + 2 + 4 = 118 

TIPO DE 

DESPESA 

RENDA ATÉ 

R$ 400,00 

RENDA MAIOR OU 
IGUAL A R$ 6.000,00 

Habitação 37% 23% 

Alimentação 33% 9% 

Transporte 8% 17% 

Saúde 4% 6% 

Educação 0,3% 5% 

Outros 17,7% 40% 
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gastos com alimentação pela família de maior renda, em relação aos da família de menor renda, são, 
aproximadamente, 
a) dez vezes maiores. 
b) quatro vezes maiores. 
c) equivalentes. 
d) três vezes menores. 
e) nove vezes menores. 
 

Resolução 
  

Vamos considerar A1 e A2 os valores gastos com alimentação pelas famílias de menor e maior 
renda, respectivamente. 
 
         MENOR RENDA                        MAIOR RENDA 
      33% com alimentação              9% com alimentação 
 A1 = 0,33.400 = R$ 132,00     A2 = 0,09.6000 = R$ 540,00 
 
 A1 está para R$ 132,00 enquanto que A2 está para R$ 540,00. Equacionando esta proporção, 
temos: 

 
1 2 2

2 1

2 1 1

A 132 A 540 A
4 A 4.A

A 540 A 132 A
                               

 Isto que dizer que A2 é o quádruplo de A1 e não 4 vezes maior, como supõe o gabarito oficial que 
assinalou a letra B. Logo, esta questão não teria alternativa correta. 
 
13. O jornal de uma pequena cidade publicou a seguinte notícia: 
 

 
 
A análise da notícia permite concluir que a medida é oportuna. Mantido esse fluxo migratório e bem 
sucedida a campanha, os mananciais serão suficientes para abastecer a cidade até o final de 
a) 2005. 
b) 2006. 
c) 2007. 
d) 2008. 
e) 2009. 
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Resolução 
 

Vamos determinar a quantidade máxima de habitantes que pode ser atendida com a capacidade 
de fornecimento de água, que é de 6 000 000 de litros por dia, e o consumo médio dessa substância por 
habitante estipulado, que é de 150 litros por dia. Logo:  

pessoas00040
150

0000006
P    

A população em 2003 era de aproximadamente 28 000 e a cada ano aumenta 2000 pessoas.  
Assim sendo, para chegar a 40 000 pessoas, faltam 12 000 pessoas. Fazendo 12000 dividido por  

2000, temos 6 anos, ou seja, em 2009 teríamos 40 000 pessoas. Logo, os mananciais serão suficientes 
para abastecer a cidade até o final de 2009. 
 

 
14.  Já são comercializados no Brasil veículos que podem funcionar com o chamado combustível 
flexível, ou seja, com gasolina ou álcool em qualquer proporção. Uma orientação prática para o 
abastecimento mais econômico é que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e 
compare o resultado com o preço do litro de álcool. Se for maior, deve optar pelo álcool. A razão dessa 
orientação deve-se ao fato de que, em média, se com um certo volume de álcool o veículo roda dez 
quilômetros, com igual volume de gasolina rodaria cerca de 
a) 7 km   
b) 10 km   
c) 14 km   
d) 17 km   
e) 20 km 
 
 

Resolução 
 

 

d = M.c 

d  distância percorrida 

M  média de consumo 
d

c

 
  
 

  

c  quantidade de combustível, em litros 

 Com combustível álcool  da = Ma.c  (I) 

 Com combustível gasolina  dg = Mg.c  (II) 
No enunciado do problema temos: 

 
g

a




= 0,7  Mg = 

7,0

Ma
  (III) 

 Da equação (II), temos: dg = Mg.c 
 Substituindo (III) em (II), temos: 

 dg = 
7,0

M a
. c  (IV) 

 A distância percorrida com álcool é 10 km. Substituindo em (I), temos: 

 10c.Ma   

 Portanto: 
7,0

c.M
d a

g  (IV)  g

10
d 14km

0,7
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15. O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de frequentes 
reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses 
congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se 
observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes 
meios de transporte, para veículos em duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação 
típica e ocupação máxima. 

 
Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior 
eficiência no uso de energia ocorre para os 
a) ônibus, com ocupação típica. 
b) automóveis, com poucos passageiros. 
c) transportes coletivos, com ocupação máxima. 
d) automóveis, com ocupação máxima. 
e) trens, com poucos passageiros. 
 

Resolução 
 

O gráfico nos mostra os valores de energia consumida pelos diferentes meios de transporte tanto 
para a ocupação típica quanto para a máxima.  

O metrô, trem e ônibus consomem praticamente a mesma energia por passageiro e por 
quilômetro rodado quando transitam com a ocupação máxima. Os valores de energia gastos para esses 
meios de transporte são eficiente por serem mais baixos. Logo, deveriam ser levados em conta nas 
políticas de transporte público urbano. 
 
 
 
16. 

As empresas querem a metade das pessoas trabalhando o dobro para produzir o triplo. 
Revista Você S/A, 2004 

 
Preocupado em otimizar seus ganhos, um empresário encomendou um estudo sobre a produtividade de 
seus funcionários nos últimos quatro anos, entendida por ele, de forma simplificada, como a relação 
direta entre seu lucro anual (L) e o número de operários envolvidos na produção (n).  
Do estudo, resultou o gráfico ao lado. Ao procurar, no gráfico, uma relação entre seu lucro, produtividade 
e número de operários, o empresário concluiu que a maior produtividade ocorreu em 2002, e o maior 
lucro. 
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a) em 2000, indicando que, quanto maior o número de operários trabalhando, maior é o seu lucro. 
b) em 2001, indicando que a redução do número de operários não significa necessariamente o aumento 
dos lucros. 
c) também em 2002, indicando que lucro e produtividade mantêm uma relação direta que independe do 
número de operários. 
d) em 2003, devido à significativa redução de despesas com salários e encargos trabalhistas de seus 
operários. 
e) tanto em 2001, como em 2003, o que indica não haver relação significativa entre lucro, produtividade 
e número de operários. 
 

Resolução 
 
Vamos calcular os lucros L1, L2, L3 e L4  nos anos 2000, 2001, 2002 e 2003, respectivamente. 

 
Ano de 2000: 
L1 = (20.100).20 = R$ 40.000,00 
 
Ano de 2001: 
L2 = (40.100).16 = R$ 64.000,00 
 
Ano de 2002: 
L3 = (45.100).12 = R$ 54.000,00 
 
Ano de 2003: 
L4 = (40.100).10 = R$ 40.000,00 
 

Concluímos que o maior lucro ocorreu no ano de 2001. 
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17. Comprimam-se todos os 4,5 bilhões de anos de tempo geológico em um só ano. Nesta escala, as 
rochas mais antigas reconhecidas datam de março. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares, 
em maio. As plantas e animais terrestres surgiram no final de novembro. 

Don L. Eicher, Tempo Geológico 

 
Na escala de tempo acima, o sistema solar surgiu no início de janeiro e vivemos hoje à meia-noite de 31 
de dezembro. Nessa mesma escala, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil também no mês de 
dezembro, mais precisamente na 
a) manhã do dia 01. 
b) tarde do dia 10. 
c) noite do dia 15. 
d) tarde do dia 20. 
e) noite do dia 31. 
 

Resolução 
 
 Se vivemos à meia-noite de 31 de dezembro, este dia representa: 

dia/anosdemilhões12dia/00000012
dias365

anos0000005004
  

Como cada dia tem 24 horas, temos: 

hora/anosmil500hora/anos000500
h24

anos00000012
  

Assim sendo, podemos dizer que cada hora corresponde a 500 mil anos. 
Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil há 504 anos atrás, considerando o nosso atual ano 2004. 

Se hoje é 31 de dezembro, meia-noite, podemos dizer que o Brasil foi descoberto na noite último dia 
desse ano. 
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