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CADERNO

5

AMARELO

16/10/2022
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma FOLHA DE RASCUNHO,
dispostas da seguinte maneira:
a)questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
b)questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as
instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas.
5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES e na FOLHA DE RASCUNHO
não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES,
CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE RASCUNHO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e
poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que
antecedem o término das provas.
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As radiações naturais são de três tipos: alfa ( +2
0
0
( –1␤) e gama ( 0␥)

CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

Observe as reações 1, 2 e 3.

QUESTÃO 91

Uma hemácia colocada durante 20 minutos em
uma solução aquosa de concentração desconhecida
apresentou o seguinte comportamento descrito no
gráfico a seguir:

Da análise dos dados, pode-se afirmar corretamente:
 No início do experimento a concentração de soluto
no interior da hemácia era maior em relação à
concentração de soluto do meio.
 Houve transporte ativo de soluto para o interior da
hemácia resultando no aumento do volume celular.
 Aconteceu uma perda progressiva de solvente pela
hemácia durante os 20 minutos do experimento.
 A concentração da hemácia se manteve constante
durante o experimento.
 Ao final do experimento foi observada a crenação
por conta da ausência de parede celular.

QUESTÃO 92

A radioatividade foi uma das maiores descobertas
da humanidade. Uma de suas primeiras aplicações foi
na medicina, seguida da agricultura, da indústria e da
geração de energia elétrica, contribuindo de modo
significativo para os conhecimentos desenvolvidos no
século XX.
2
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Os fenômenos representados em 1, 2 e 3 são,
respectivamente,
 transmutação artificial, fusão nuclear e fissão
nuclear.
 desintegração natural, fissão nuclear e transmutação artificial.
 desintegração radioativa, fissão nuclear e transmutação artificial.
 transmutação artificial, desintegração espontânea
e fusão nuclear.
 fissão nuclear, desintegração espontânea e fusão
nuclear.
1
0
Nota: +1
␤ (pósitron); n (nêutron)
0

QUESTÃO 93

→ 2 NH (g)
N2(g) + 3 H2(g) ←
3

ΔH < 0

A produção industrial de amônia se dá pela
reação dos gases hidrogênio e nitrogênio.
Com base em conhecimentos de cinética química
e de equilíbrio químico, é possível melhorar o
rendimento da reação acima em um reator de
diferentes maneiras, EXCETO
 adicionando um catalisador.
 adicionando continuamente gás nitrogênio no
reator.
 aumentando a pressão pela diminuição do volume
do reator.
 diminuindo a temperatura do reator.
 retirando-se NH3 do reator à medida que esse gás
é produzido.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 94

Na tabela são apresentadas as estruturas de
alguns compostos.

têm ação antibiótica semelhante, enquanto B tem
baixa ação no combate às bactérias.
A partir da análise das informações, assinale a
alternativa que representa o resultado compatível
com os dados do experimento:



O composto orgânico produzido na reação de
oxidação do propan-1-ol com solução ácida de
KMnO4, em condições experimentais adequadas,
pode ser indicado na tabela como o composto
I
 II
 III
 IV
V



QUESTÃO 95

Em uma pesquisa realizada no laboratório de um
centro universitário, foram isoladas, a partir de um
vegetal da Caatinga, quatro moléculas com ação
antibiótica identificadas por A, B, C e D. Um experimento foi conduzido para testar a eficácia microbicida
das quatro moléculas: cada uma delas foi aplicada,
sempre com a mesma concentração, em uma placa
de Petri contendo meio de cultura e uma distribuição
homogênea de uma bactéria patogênica (biofilme
bacteriano), conforme esquematizado a seguir:






Os resultados do experimento demonstraram que o
composto C possui uma maior ação bactericida em
relação às demais substâncias. Os compostos A e D
CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 96

QUESTÃO 97

Uma equipe médica filma uma cirurgia ortopédica na
qual foi utilizada uma serra óssea, com um disco que
gira em torno de um eixo, como a da imagem.

(www.medicalexpo.com. Adaptado.)

Posteriormente, ao assistir ao vídeo, um dos
enfermeiros reparou que, na gravação, a logomarca
S do disco da serra parecia parada, mesmo com o
disco girando. Para que a logomarca do disco pareça
parada, é necessário que o disco complete um
número exato de voltas a cada imagem obtida pela
filmadora. Sabendo-se que a taxa de quadros do
vídeo é de 30 quadros por segundo, ou seja, 30
imagens são obtidas para formar cada segundo de
vídeo, uma das possíveis velocidades de rotação do
disco é
 300 rpm
 600 rpm
 1 200 rpm
 1 500 rpm
 1 800 rpm

4

Autofagia é um mecanismo natural
Um grupo de cientistas japoneses descobriu que
um pouco antes do parto o organismo do feto
desencadeia um violento processo de autofagia.
Passamos a digerir nós mesmos. Para isso, utilizamos
um mecanismo que normalmente destrói células
mortas. A autofagia degrada células do fígado, dos
músculos e parece ocorrer em quase todos os órgãos,
liberando seus constituintes para servirem de
alimento. Essa destruição prossegue até que o recémnascido consiga alimentar-se. Quando começa a
mamar, a autodestruição é interrompida.
Disponível em: A longa marcha dos grilos canibais. Fernando
Reinach. Cia das Letras, 7.a reimpressão. 2010.

Assinale a alternativa correta que contém,
respectivamente, o hormônio indutor da ejeção do
leite materno na lactante e a organela responsável
pela autofagia.
 Prolactina e lisossomo.
 Estrógeno e complexo de Golgi.
 Progesterona e peroxissomo.
 Ocitocina e lisossomo.
 Prolactina e peroxissomo.

QUESTÃO 98

Navios são protegidos da corrosão por pintura e,
também por carregarem barras de metais como o
magnésio e o zinco, que ficam em contato com o
casco do navio e com a água do mar. Nesse processo,
a corrosão é inibida porque
 o magnésio e o zinco se reduzem mais facilmente
que o ferro dos cascos.
 o magnésio e o zinco evitam que a água do mar
entre em contato com o ferro dos cascos.
 o magnésio e o zinco são inertes à corrosão.
 o ferro dos cascos se oxida mais facilmente que o
magnésio e o zinco.
 o magnésio e o zinco se oxidam mais facilmente
que o ferro dos cascos.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 99

QUESTÃO 100

Uma mangueira de borracha está conectada a
uma torneira como mostra a figura e, por dentro dela,
a água escoa com velocidade escalar constante V0. Na
extremidade dessa mangueira, existe um bico que
reduz o diâmetro do orifício de saída da água para um
terço do diâmetro da mangueira, fazendo com que a
água saia dela com velocidade horizontal.

Dados de uma pesquisa de 2022 feita pelo
Instituto Trata Brasil mostraram que a cidade de
Macapá (AP) apresenta a pior rede de saneamento
básico entre os 100 maiores municípios do Brasil. Tal
fato representa um sério risco à saúde da população
que vive nessa localidade.
Assinale a alternativa que contém a correta localização da cidade de Macapá indicada no mapa a seguir
e exemplos de parasitoses cuja transmissão pode ser
intensificada devido às condições do contexto
apresentado nessa localidade.

Sabendo-se que o bico da torneira está a uma altura h
do solo, considerando-se a aceleração da gravidade
→
local igual a g e desprezando-se a resistência do ar, a
distância x indicada na figura é igual a
 3 . V0 .

h
–––––
2.g

 9 . V0 .

2.h
–––––
g

 9 . V0 .

h
–––––
2.g

 3 . V0 .

2.h
–––––
g

 3 . V0 .

h
–––
g

Dados:
A vazão Z = A . V permanece constante
A: área de secção da mangueira = π R2
V: módulo da velocidade da água

 Localidade A / Sífilis e tuberculose.
 Localidade A / Febre amarela e covid.
 Localidade B / Ascaridíase e cisticercose.
 Localidade B / Malária e escorbuto.
 Localidade A / Leishmaniose e filariose.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo

5

ALUNO_ENEM4_PROVA2_2oD_AMARELO_16_10_TONY_2022 27/09/2022 15:22 Página 6

QUESTÃO 101

O principal componente do suco gástrico é o
ácido clorídrico (HCl). Alguns fatores como
alimentação, tensão nervosa e doenças podem
aumentar a quantidade de HCl no estômago, dando
aquela sensação de queimação. Para neutralizar esse
meio ácido, sob orientação médica, algumas pessoas
tomam certos medicamentos que contêm bases
fracas para combater a azia. Essas bases neutralizam
o excesso de acidez existente no estômago, aliviando
os sintomas. Qual das substâncias a seguir pode ser
utilizada para essa finalidade?
 NaOH
 NaCl
 Mg(OH)2
 H3C — COOH
 H3C — CH2 — OH

 incolor, indicando o nascimento de uma menina.
 rosa, indicando o nascimento de uma menina.
 incolor, indicando o nascimento de um menino.
 rosa, indicando o nascimento de um menino.
 de coloração diferente de incolor e rosa, indicando
resultado inconclusivo.

QUESTÃO 103

QUESTÃO 102

O professor de Química Valter Branco resolveu
inovar na festa de “chá revelação” de seu primeiro
bebê. Nesse tipo de evento o sexo biológico da
criança é revelado por meio de alguma atividade que
envolva exposição de cores revelando se o sexo do
bebê é masculino ou feminino. Com o uso de suas
habilidades químicas, o professor elaborou a seguinte
atividade:
“Minha esposa Céu irá assoprar com um canudo uma
solução aquosa contendo fenolftaleína. Dependendo
da cor que a solução tomar, saberemos se é menino
ou menina. Fica decidido que, após o sopro, se a
solução ficar rosa, será menino. Mas se a solução ficar
incolor, será menina.”
Sabendo-se que a solução de fenolftaleína é um
indicador ácido-base cuja ação está descrita a seguir,
é esperado que a coloração da solução fique

6

A refinaria de petróleo Abreu e Lima está em fase
de construção no estado de Pernambuco. Esta
refinaria poderá produzir, entre outros produtos, o
benzeno e o tolueno a partir dos alcanos do petróleo.
Essa obtenção se dá por meio de um mecanismo
chamado de “reforma catalítica” na qual ocorre
eliminação de hidrogênio (H2). Nesse procedimento,
para a obtenção de benzeno e tolueno, são utilizados,
respectivamente:

 propano e butano.
 butano e pentano.
 pentano e hexano.
 heptano e octano.
 hexano e heptano.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 104

Usina Hidroelétrica Henry Borden
O complexo Henry Borden, localizado no sopé da
Serra do Mar, em Cubatão, é composto por duas
usinas de alta queda (720 m), denominadas Externa e
Subterrânea, com 14 grupos de geradores que são
acionados por turbinas Pelton, perfazendo uma
capacidade instalada de 890 MW, para uma vazão
total de 160 m3/s.
(www.emae.com.br. Adaptado.)

Considerando-se a aceleração gravitacional com
módulo igual a 10 m/s2 e a massa específica da água
igual a 1,0 x 103 kg/m3, o rendimento das usinas do
complexo Henry Borden, dado pela relação entre a
potência instalada e a potência total envolvida na
queda, é mais próximo de:
 8%
 54%
 65%
 77%
 86%

Esse movimento mostrou-se não conservativo, já que
a velocidade escalar de chegada ao nível do chão era
de apenas 1,0 m/s. Sendo o módulo da aceleração da
gravidade igual a 10 m/s2, o valor absoluto da
quantidade de energia mecânica dissipada na descida
do carrinho pela rampa foi de:
 0,05 J
 0,10 J
 0,15 J
 0,20 J
 0,25 J

QUESTÃO 106

Considere o esquema abaixo que representa uma
pilha constituída de metal cobre em solução aquosa
de sulfato de cobre e metal cádmio em solução de
sulfato de cádmio.

QUESTÃO 105

Com uma caixa de sapatos e uma prancheta
velha, uma garoto fez uma rampa para brincar com
seu carrinho de 100 g, abandonando-o a partir do
repouso no alto da rampa, a 0,20 m de altura, para
ganhar velocidade até a chegada à outra extremidade
da rampa, apoiada no plano do chão horizontal.

Uma tabela fornece a informação de que os
potenciais-padrão de redução do Cu2+ e do Cd2+ são,
respectivamente, +0,34 V e –0,40 V e que a prata é um
elemento mais nobre que o cobre. Assinale a opção
que mostra a ordem decrescente de facilidade de
oxidação dos três metais citados e a diferença de
potencial (ddp) da pilha indicada na figura.
 Cu > Ag > Cd; –0,74 V
 Cd > Cu > Ag; +0,74 V
 Ag > Cu > Cd; –0,06 V
 Cd > Cu > Ag; +0,06 V
 Ag > Cd > Cu; –0,74 V

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 107

103

Um veículo de 1,0 .
kg de massa trafegava
com velocidade escalar constante de 20 m/s por uma
rodovia retilínea em que o limite de velocidade é de
100 km/h, quando, a partir do instante t = 0, passou a
atuar sobre ele uma força resultante (FR) de mesma
direção e sentido de sua velocidade. O gráfico mostra
como variou, em função do tempo, a intensidade
dessa força no intervalo de 20 s.

 Na+
 H+

 OH–
 Cl –

–

 NO3

QUESTÃO 109

As propriedades coligativas das soluções
dependem da concentração de partículas dispersas no
solvente: A) criometria (abaixamento da temperatura
de solidificação); B) ebuliometria (elevação da temperatura de ebulição); C) tonometria (abaixamento da
pressão de vapor); D) pressão osmótica.
A solução aquosa que apresenta a menor temperatura
de solificação é a de
 sacarose (C12H22O11) 2 mol/L
 MgCl2 1 mol/L
 NaCl 1 mol/L
 MgCl2 0,5 mol/L
 NaCl 0,1 mol/L

Sabendo-se que no instante t = 15 s esse carro passou
por um radar que fiscalizava a velocidade pela
rodovia, o motorista desse veículo
 não foi multado, pois estava 8 km/h abaixo do
limite de velocidade nessa rodovia.
 não foi multado, pois estava 10 km/h abaixo do
limite de velocidade nessa rodovia.
 foi multado, pois estava 8 km/h acima do limite de
velocidade nessa rodovia.
 foi multado, pois estava 10 km/h acima do limite de
velocidade nessa rodovia.
 não foi multado, pois estava exatamente no limite
de velocidade nessa rodovia.

QUESTÃO 108

Os resíduos químicos produzidos em laboratórios
de ensino e pesquisa devem ser tratados adequadamente antes de serem descartados. A remoção de
íons crômio (III) de soluções descartadas é feita pela
adição de solução de hidrogenofosfato de sódio
(Na2HPO4), com a formação do composto insolúvel
fosfato de crômio (III) (CrPO4) representado no
equilíbrio reacional:
2–

→ CrPO4(s) + H+(aq)
Cr3+(aq) + HPO4 (aq) ←
A formação do fosfato de crômio (III) é favorecida ao
se adicionar ao equilíbrio reacional uma solução
aquosa contendo íons
8

QUESTÃO 110

Estima-se que haja atualmente no mundo 40
milhões de pessoas infectadas pelo HIV (causador da
AIDS), sendo que as taxas de novas infecções
continuam crescendo, principalmente em África, Ásia
e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina
contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria
milhões de vidas. Certamente seria um marco na
história planetária e também uma esperança para as
populações carentes de tratamento antiviral e de
acompanhamento médico. TANURI, A.; FERREIRA
JUNIOR, O. C. “Vacina contra Aids: desafios e
esperanças”. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado).
Uma vacina eficiente contra o HIV deveria
 induzir a imunidade, para proteger o organismo da
contaminação bacteriana.
 induzir a imunidade ao permitir que anticorpos já
pré-existentes, formados para outros antígenos,
possam ligar-se ao organismo, neutralizando-o.
 produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus,
impedindo que este entre nas células do organismo
humano.
 induzir a síntese proteica específica de linfócitos B
para produzirem imunoglobulinas específicas
contra o antígeno existente na vacina.
 estimular a imunidade, minimizando a transmissão
do vírus por gotículas de saliva.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 111

Analise a tabela que apresenta as faixas de
frequência das ondas sonoras emitidas por alguns
instrumentos de corda.
Instrumento

Faixa de frequência emitida (Hz)

Contrabaixo

45 a 250

Harpa

200 a 3500

Piano

30 a 4100

Violino

30 a 2200
(Emico Okuno. Física para ciências biológicas e

biomédicas, 1982. Adaptado.)

Considerando-se que as ondas sonoras se propagam
no ar com velocidade de módulo 340 m/s, entre os
instrumentos listados na tabela, os capazes de emitir
uma onda sonora com comprimento de onda no ar
igual a 10 m são
 a harpa e o piano.
 o piano e o violino.
 a harpa, o piano e o violino.
 o contrabaixo e o violino.
 o contrabaixo, a harpa e o piano.

temperaturas acima de 800°C, na qual o cloreto de
sódio passa para a fase líquida. Os cátions Na+
migram para o _______, polo ________, e se transformam
em sódio metálico. Os ânions Cl – migram para o
_________, polo ________, formando moléculas de Cl 2.
O potencial para essa reação é de ________ volts.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas acima:
 catodo, negativo, anodo, positivo, –4,07 volts.
 catodo, positivo, anodo, negativo, –4,07 volts.
 anodo, positivo, catodo, negativo, +4,07 volts.
 catodo, negativo, anodo, positivo, +1,35 volt.
 catodo, positivo, anodo, negativo, –1,35 volt.
QUESTÃO 114

Analise a figura.

QUESTÃO 112

Um professor percebeu que seu apontador a
laser, de luz monocromática, estava com o brilho
pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e
notou que a intensidade luminosa aumentou sem que
a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma
onda eletromagnética e apresenta propriedades como
amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e
velocidade.
Entre as propriedades de ondas citadas, aquela
associada ao aumento do brilho do laser é o(a)
 amplitude.
 frequência.
 fase da onda.
 velocidade da onda.
 comprimento da onda.
QUESTÃO 113

Considere os potenciais-padrão de redução:
2 Na+(l) + 2e– → 2 Na(s) E0 = –2,71V
Cl2(g) + 2e– → 2 Cl –(l) E0 = +1,36V
A eletrólise é um processo não espontâneo.
A eletrólise ígnea do cloreto de sódio é realizada em

Disponível em: http://www.alcoologia.net.
Acesso em: 15 jul. 2009 (adaptado).

Supondo que seja necessário dar um título para essa
figura, a alternativa que melhor traduziria o processo
representado seria:
 Concentração média de álcool no sangue ao longo
do dia.
 Variação da frequência da ingestão de álcool ao
longo das horas.
 Concentração mínima de álcool no sangue a partir
de diferentes dosagens.
 Estimativa de tempo necessário para metabolizar
diferentes quantidades de álcool.
 Representação gráfica da distribuição de frequência
de álcool em determinada hora do dia.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 115

QUESTÃO 116

Leia o trecho a seguir:

“A técnica CRISPR-Cas9 tem sido bastante
estudada ultimamente e tornou-se uma ferramenta
revolucionária no campo da genética, principalmente
nas edições e terapias. Ao estudar o comportamento
e a eficácia dessa técnica nas bactérias, cientistas
promoveram estudos para a utilização em laboratório
e descobriram que poderia ser usada para a edição
genética de forma geral, mais precisa e barata. O
maior desafio da utilização da CRISPR-Cas9 encontra-se
na praticabilidade da técnica em seres humanos, visto
que existe o risco do mau uso para fins egoístas que
possam trazer um desequilíbrio enorme na
sociedade.”... “Em suma, tal ferramenta permite fazer
a substituição de elementos da cadeia de DNA por
outros, corrigindo erros genéticos ou inserindo
caracteres benéficos, inibindo determinado códon ou
o ativando, segundo o desejo do aplicador. Foi
primeiramente encontrado como um mecanismo de
defesa nas bactérias como a Streptococcus Pyogenes,
na qual seu sistema imunológico adaptativo detecta o
DNA viral e envia a enzima Cas9 que precisamente
cliva e degrada esse DNA invasor, agregando-o ao
DNA da própria bactéria em repetições palindrômicas
curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas
(CRISPR, em inglês Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats).

É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em
ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes,
que contêm uma forte composição de luz verde.
A consequência desse fato na fotografia é que todos
os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se
usar um filtro adequado para diminuir a intensidade
da luz verde que chega aos sensores da câmera
fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o
conhecimento da composição das cores-luzes primárias:
vermelho, verde e azul; e das cores-luzes secundárias:
amarelo = vermelho + verde, ciano = verde + azul e
magenta = vermelho + azul.
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt.
Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado).

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado
para que a fotografia apresente as cores naturais dos
objetos?
 Ciano.
 Verde.
 Amarelo.
 Magenta.
 Vermelho.

De acordo com o texto, a atividade enzimática da
proteína Cas9 pode ser comparada a
 uma borracha.
 uma tesoura.
 uma cola.
 um leitor de código de barras.
 um marca texto.

10
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QUESTÃO 117

O professor de Física de certa turma de alunos do
Ensino Médio faz uma experiência para demonstrar a
interferência de ondas sonoras. Dirige-se ao estacionamento da escola onde há uma região bem ampla,
silenciosa e o som sofre reflexão praticamente
desprezível. Dois alunos trouxeram seus violões e
foram colocados a uma certa distância um do outro.
Eles emitiram, simultaneamente, a mesma nota
musical com frequência de 400 Hz. A velocidade de
propagação do som ali foi admitida com o módulo de
320 m/s. Uma aluna A ficou posicionada a 10,0 m de um
violão e a 8,0 m do outro. Outra aluna, B, ficou a 8,2 m
de um violão e a 9,8 m do outro, como ilustra a figura.

reservatórios. Os estoques de carbono armazenados
na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o
petróleo, são limitados, sendo de grande relevância
que se perceba a importância da substituição de
combustíveis fósseis por combustíveis de fontes
renováveis.
A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo
do carbono, pois provoca
 aumento da porcentagem de carbono contido na
Terra.
 redução na taxa de fotossíntese dos vegetais
superiores.
 aumento da produção de carboidratos de origem
vegetal.
 aumento na quantidade de carbono presente na
atmosfera.
 redução da quantidade global de carbono
armazenado nos oceanos.

QUESTÃO 119

É correto afirmar que a aluna A
 não ouviu nada, ao passo que a aluna B ouviu o
som a um volume bem menor que o som emitido
por cada um dos violões.
 não ouviu nada, ao passo que a aluna B ouviu o
som a um volume maior do que o emitido por cada
violão.
 assim como a aluna B, ouviu o som a um volume
bem maior do que o emitido por cada um dos
violões.
 assim como a aluna B, não ouviu nada, pois houve
interferência destrutiva do som em ambos os
locais.
 assim como a aluna B, ouviu o som a um volume
menor do que o emitido pelo conjunto dos dois
violões.
QUESTÃO 118

O ciclo biogeoquímico do carbono compreende
diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a
atmosfera e os oceanos, e diversos processos que
permitem a transferência de compostos entre esses

Considere o equilíbrio:
→ H O+(aq) + OH–(aq)
H2O(l) + H2O(l) ←
3
Escrevendo-o de maneira simplificada, temos:
→ H+(aq) + OH–(aq)
H2O(l) ←
A constante desse equilíbrio tem o nome de produto
iônico da água (Kw):
Kw = [H3O+] . [OH–] = [H+] . [OH–]
Considere a temperatura de 25°C e o produto iônico
da água (Kw) = 1 . 10–14. O valor do pH do solo
indicado para o plantio da pimenta vermelha a essa
temperatura é de ____________, sendo, portanto, o
solo considerado ___________ e o valor da concentração de íons OH–, em mol/L, __________ 10–7.
As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:
 6; alcalino; >
 8; ácido; <
 8; básico; <
 6; ácido; >
 6; ácido; <
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QUESTÃO 120

QUESTÃO 121

Todos os organismos duplicam seu DNA com
extrema precisão antes de cada divisão celular. A
figura abaixo ilustra um processo fundamental para a
replicação e o reparo do DNA.

A figura mostra um diapasão, instrumento
metálico que, ao ser golpeado, emite ondas sonoras
com frequência correspondente à determinada nota
musical.

(Alberts, et al. Biologia Molecular da Célula. 6.a Ed. 2017)

Com base nas informações acima, assinale a
alternativa correta.
 O uso de um DNA-molde é o processo pelo qual a
sequência de nucleotídeos de uma fita é copiada
em uma sequência complementar de DNA. Esse
processo é fundamentado no pareamento das
bases do DNA.
 A enzima DNA-transcriptase é responsável pela
formação da Fita S nova a partir da fita-molde,
sendo fundamental para o processo o correto
pareamento das bases.
 Durante a replicação do DNA na célula, somente
uma das duas fitas originais atua como um molde
para a formação de uma fita inteiramente nova.
 A enzima DNA-polimerase é responsável pela
formação de cada Fita S nova e utiliza como
substrato proteínas precursoras de DNA.
 A dupla-hélice de DNA é decodificada pela enzima
DNA-polimerase, que sintetiza duas novas fitas
idênticas à original.

12

(www.ciencias.seed.pr.gov.br)

Quando se aproxima um diapasão vibrando das
cordas de um instrumento afinado, a corda
correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a
vibrar com a mesma frequência.
Esse fato é explicado pelo fenômeno de
 ressonância.
 difração.
 interferência.
 dispersão.
 reverberação.
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QUESTÃO 122

Raios cósmicos são partículas de alta energia que
viajam pelo espaço com velocidades próximas à da
luz e que, ao entrarem na atmosfera terrestre, colidem
com núcleos de nitrogênio, produzindo átomos
14
6

radioativos de carbono-14 ( C). O carbono-14 possui
meia-vida (t1/2) de 5730 anos e decai por emissão de
0
–1

partícula beta ( ␤). Essa sequência de eventos faz
com que o teor de carbono-14 se mantenha constante
na atmosfera e também na composição dos seres
vivos. No entanto, quando um ser vivo morre, não há
mais trocas de matéria com o ambiente e a
quantidade de carbono-14 começa a diminuir. A
equação que representa a reação de conversão do
nitrogênio em carbono-14 é apresentada a seguir.
1
n
0

+

14
N
7

→

14
C
6

1
1

+ H

Equacione a reação de decaimento radioativo do
lacuna 1 ).
carbono-14: (......................
Considerando que o fóssil de um animal encontrado

 permaneça presa ao ramo em razão de a lesão
induzir uma maior produção de auxina. Concentrações elevadas de auxina na folha danificada, em
relação à concentração no ramo, inibem a formação da zona de abscisão.
 permaneça presa ao ramo em razão de a auxina
produzida pelas folhas íntegras ser levada pelos
vasos condutores até o pecíolo da folha danificada,
favorecendo a formação da zona de abscisão.
 desprenda-se do galho em razão de a lesão induzir
uma maior produção de auxina. Concentrações
elevadas de auxina na folha danificada, em relação
à concentração no ramo, determinarão a abscisão
foliar.
 desprenda-se do galho em razão de a lesão reduzir
a produção de auxina. Concentrações mais baixas
de auxina na folha danificada, em relação à
concentração no ramo, determinarão a abscisão
foliar.
 permaneça presa ao ramo em razão de a lesão
reduzir a produção de auxina. Concentrações mais
baixas de auxina na folha danificada, em relação à
concentração no ramo, inibem a formação da zona
de abscisão.

em uma escavação arqueológica possui 6,25% do
carbono-14 esperado para um animal vivo semelhanlacuna 2 ).
te, determine a idade desse fóssil: (......................

QUESTÃO 124

Sobre o aromatizante de fórmula estrutural:
Preenchendo as lacunas 1 e 2, temos na ordem:


14
C
6

→ ␤+



14
C
6

→ ␤+



14
C
6

→

4
␤
+2

→

0
␤
0

14
 C
6



14
C
7

0
+1

14
B
5

→ 5 730 anos

0
–1

14
N
7

→ 22 920 anos

10
Be
4

→ 22 900 anos

+

+

0
–1

→ ␤+

14
C
6

→ 17 190 anos

14
N
7

→ 17 190 anos

são feitas as seguintes afirmações, das quais a correta é:
 a substância tem o grupo funcional éter.
 a substância é um éster do ácido metanoico.
 a substância pode ser obtida pela reação entre o
ácido etanoico e o álcool de fórmula estrutural:

QUESTÃO 123

Uma folha de uma planta frutífera foi intensamente danificada por um inseto herbívoro, restando
apenas um quarto do tamanho da folha original.
Sabe-se que no processo da abscisão foliar o
hormônio auxina tem uma ação efetiva. Espera-se que
a forma danificada pelo herbívoro

 a substância apresenta as funções álcool e cetona.
 a substância apresenta carbono assimétrico.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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QUESTÃO 125

A água absorvida do solo, por meio dos pelos
absorventes radiculares, precisa atravessar dois
envoltórios existentes nessas células: a parede
celulósica e a membrana plasmática.
O fluxo de água através desses envoltórios celulares
ocorre por
 osmose na parede celulósica e na membrana
lipoproteica que envolve o citosol.
 difusão facilitada na parede celulósica e na
membrana plasmática.
 simples difusão na parede celulósica e por osmose
na membrana plasmática.
 osmose na parede celulósica e por transporte ativo
na membrana plasmática.
 transporte de difusão facilitada por ambas as
membranas, com gasto de energia em relação à
plasmática.

 1100W
 1500W
 1750W
 6000W
 7000W

QUESTÃO 127

QUESTÃO 126

Ao comprar um chuveiro, normalmente se verificam suas informações sobre algumas características
técnicas, conforme ilustradas no quadro abaixo:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DAVIS, J. Disponível em: http://garfield.com.
Acesso em: 10 fev. 2015.

Especificação
␣

␤

110

220

***

6000

7000

**

4500

4500

*

2400

2600

o

0

0

Disjuntor ou Fusível (A)

50

30

Seção dos condutores (mm²)

10

5

Modelo
Tensão (V)

Potência
(W)

Seletor de
Temperatura

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na
tirinha?
 Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
 Diminuição do número de prótons nos pelos do
gato.
 Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos
do gato.
 Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos
do gato.
 Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos
pelos do gato.

Um senhor adquiriu um chuveiro do modelo ␤ e,
inadvertidamente, ligou-o em uma rede de tensão
110V. Considerando-se que o chuveiro não queimou e
foi ligado na potência máxima, qual foi a potência desenvolvida no chuveiro?
14
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QUESTÃO 128

QUESTÃO 130

Considere que, no futuro, missões tripuladas para
o planeta Marte sejam possíveis. Um dos grandes
problemas a serem enfrentados pelos astronautas
será a radiação cósmica, partículas carregadas com
alta energia emitidas pelo Sol, que podem ser letais.
Uma forma de proteger os astronautas será colocar
grandes esferas eletrizadas acima da região habitada
por eles, capazes de produzir um forte campo elétrico
suficiente para desviar a radiação cósmica.
Suponha que, para repelir os elétrons provenientes
de uma explosão solar, utilize-se um conjunto de
esferas de 6,0 m de diâmetro revestidas com uma
camada metálica e eletrizadas de tal forma que cada
uma seja capaz de produzir um campo elétrico de
intensidade 3,0 × 106 V/m a uma distância de 12,0 m
de sua superfície. Considerando-se, para a constante
eletrostática, o valor 9,0 × 109 N · m2/C2, a carga
elétrica distribuída na superfície externa de cada
esfera deverá ser de
 –108 mC
 –75 mC
 –48 mC
 48 mC
 75 mC

Alimentos como a mandioca, a batata e o arroz
armazenam grande quantidade de amido no
parênquima amilífero. Já o parênquima clorofiliano é
responsável pela síntese de glicose.
Tendo em vista que as porções amilíferas e
clorofilianas estão situadas em órgãos diferentes nos
vegetais, o acúmulo do amido depende
 do transporte de minerais pelo xilema, seguido da
síntese de monossacarídeos e polimerização nos
próprios órgãos armazenadores.
 da polimerização de monossacarídeos nos órgãos
produtores, seguida do transporte pelo floema até
os órgãos armazenadores.
 da síntese e polimerização de monossacarídeos
nos órgãos produtores, seguidas do transporte
pelo xilema até os órgãos armazenadores.
 da síntese de monossacarídeos pelos órgãos
produtores, seguida do transporte pelo floema para
polimerização nos órgãos armazenadores.
 do transporte de monossacarídeos pelo floema,
seguido do transporte de minerais pelo xilema,
para polimerização nos tecidos produtores.

QUESTÃO 129

QUESTÃO 131

No equilíbrio químico a velocidade da reação
direta é igual à velocidade da reação inversa e as
concentrações em mol/L de todas as substâncias são
constantes.
Em recipiente de volume igual a 1 litro foram
colocados 1 mol de H2(g) e 1 mol de I2(g) que reagem
até atingir o equilíbrio a 500°C.

Objetos de ferro enferrujam quando expostos ao
ar atmosférico e à umidade, formando hidróxido de
ferro II, segundo a equação química:

→ 2 HI(g)
H2(g) + I2(g) ←

2 Fe(s) + O2(g) + 2 H2O(l) → 2 Fe(OH)2(s)
Nesse processo, a transformação que ocorre no ferro
é a:
 redução do Fe2+ a Fe0

A constante desse equilíbrio (Kc) a 500°C é igual a 49.
A concentração de HI(g) no equilíbrio, em mol/L, será
aproximadamente:
 4,32
 3,29
 2,31
 1,56
 0,78

 redução do Fe0 a Fe2+
 oxidação do Fe0 a Fe2+
 oxidação do Fe2+ a Fe0
 oxidação do Fe0 a Fe3+
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Dado: A energia E armazenada na bateria é dada por:

QUESTÃO 132

Sobre a formação vegetal brasileira podemos
destacar que, em uma região, a flora convive com
condições ambientais diferenciadas. As características
dessas plantas não estão relacionadas com a falta de
água, mas com as condições do solo, que é pobre em
sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso,
essas plantas possuem adaptações ao fogo, que
assola periodicamente o ambiente.

E=QU
Q = carga armazenada
U = ddp nos terminais da bateria

QUESTÃO 134

A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o
sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se
pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo
de um primeiro pistão que, por sua vez, através do
óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo
pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de
freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo
com que ela diminua sua velocidade angular.
Pastilha
de freio

Óleo
de freio
Pedal
de freio

As características adaptativas das plantas nativas da
região destacada pelo texto são:

d2

d1

 Raízes escoras e respiratórias.
 Raízes tabulares e folhas largas.
 Casca grossa e galhos retorcidos.
 Raízes aéreas e perpendiculares ao solo.
 Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos.

QUESTÃO 133

A bateria de um marca-passo tem diferença de
potencial de 2,8V e armazena uma quantidade de
energia igual a 2,1 x 104J. Se a previsão de vida útil
dessa bateria é de 8,0 anos, que correspondem a
aproximadamente 2,5 x 108 segundos, a intensidade
média da corrente elétrica utilizada pelo marca-passo
é de
 3,0 . 10–5A

Considerando-se o diâmetro d2 do segundo pistão
duas vezes maior que o diâmetro d1 do primeiro, qual
a razão entre a intensidade da força aplicada ao pedal
de freio pelo pé do motorista e a intensidade da força
aplicada à pastilha de freio?
 1/4
 1/2
2
4
 16

 2,4 . 10–4A
 3,3 . 10–4A
 2,4 . 10–3A
 3,0 . 10–3A
16
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QUESTÃO 135

Muitos estudos atuais têm apontado um aumento
considerável na concentração de gás carbônico (CO2)
na atmosfera, a partir da Revolução Industrial. As
principais atividades responsáveis seriam a queima
de combustíveis fósseis (largamente utilizados nos
transportes e em atividades industriais) e o aumento
do desmatamento das áreas florestadas (para a
expansão de áreas urbanas e agrícolas), conforme
pode ser observado no esquema a seguir:

 Fazer o replantio de áreas desmatadas, visto que as
plantas irão absorver CO2 atmosférico no processo
de respiração celular durante seu crescimento.
 Uso de queimadas controladas, para eliminar as
plantas de baixo rendimento fotossintético.

Acredita-se que a alta concentração atmosférica de
CO2 esteja relacionada com o aumento da
temperatura da Terra, o que pode provocar mudanças
climáticas significativas no planeta.
Abaixo estão alguns mecanismos utilizados para
diminuir esses impactos e a respectiva justificativa
para seu uso. Aponte a alternativa correta a respeito
desse tema:
 Investimento em combustíveis fósseis, pois estes
incorporam CO2 da atmosfera em etapas da sua
produção.
 Preservação de áreas de florestas maduras, as
quais mantêm grande quantidade de carbono
fixado na matéria orgânica.
 Remoção de áreas de floresta madura e
substituição por plantações, pois em seus estágios
iniciais de crescimento as plantas tendem a
absorver mais gás carbônico.
CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

QUESTÃO 138

Considere o Diagrama de Euler-Venn da figura.

QUESTÃO 136

O “Ano de Marte” tem a duração de 687 dias da
Terra. O “dia marciano” dura, aproximadamente,
24 horas e 30 minutos (da Terra). O número de “dias
marcianos” de um “Ano de Marte” é, aproximadamente:







No diagrama, tem-se que:
• U: representa o conjunto dos alunos da Fatec São
Paulo;
• M: conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que
cursam Tecnologia de Materiais;
• F: conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que
participam do curso de reforço de Física Aplicada;
• S: conjunto dos alunos do curso de Tecnologia de
Materiais da Fatec São Paulo que estão no segundo
semestre.

673
676
678
679
680

QUESTÃO 137

As quatro faces de um dado são triângulos
equiláteros, numerados de 1 a 4, como no desenho.
Colando-se dois dados iguais, fazemos coincidir duas
faces, com o mesmo número ou não. Qual dos
números a seguir não pode ser a soma dos números
das faces visíveis?

 12
 14
 17
 18
 19

18

Assim sendo, conclui-se que a região sombreada
representa o conjunto dos alunos da Fatec São Paulo
que, de modo inequívoco, são caracterizados como
 alunos de Tecnologia de Materiais ou que
participam do curso de reforço de Física Aplicada,
e que não estão no segundo semestre.
 alunos de Tecnologia de Materiais ou que
participam do curso de reforço de Física Aplicada,
e que estão no segundo semestre.
 alunos de Tecnologia de Materiais e que participam
do curso de reforço de Física Aplicada, e que estão
no segundo semestre.
 alunos de Tecnologia de Materiais e que participam
do curso de reforço de Física Aplicada, e que não
estão no segundo semestre.
 alunos de Tecnologia de Materiais e que não
participam do curso de reforço de Física Aplicada,
ou que não estão no segundo semestre.
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QUESTÃO 139

QUESTÃO 140

Suponha que para a expedição a Marte foram
selecionados 4 candidatos dos Estados Unidos, 3 da
Índia, 2 da China, 1 do Brasil e 1 da Grã-Bretanha.
Deseja-se escolher um único candidato de cada país
mencionado, totalizando 5 expedicionários em um
grupo.
O total de grupos de expedicionários que se pode
formar sob essas condições é igual a
 11
 12
 24
 25
 26

Sobre os dados da tabela, comparando os anos
de 2004 e 2014, é correto afirmar que
 o tempo de trabalho semanal dos homens com
afazeres domésticos diminuiu.
 o tempo de trabalho semanal dos homens com o
trabalho fora de casa diminuiu.
 o tempo de trabalho semanal das mulheres com o
trabalho fora de casa diminuiu.
 o tempo de trabalho semanal das mulheres com o
trabalho fora de casa aumentou.
 o tempo de trabalho semanal das mulheres com
afazeres domésticos aumentou.

Leia o texto e a tabela para responder às questões de
número 140 e 141.
A mulher trabalha cada vez mais que o homem. Não
se trata de opinião ou sentimento, é dado estatisticamente comprovado pelo IBGE. Em uma década, a
diferença aumentou em mais de uma hora. Em 2004,
as mulheres trabalhavam 3,8 horas a mais que os
homens por semana, quando se soma o trabalho
realizado fora de casa com os afazeres domésticos.
Em 2014, a dupla jornada feminina passou a ter
5,1 horas a mais que a dupla jornada masculina,
segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que reúne informações de mais de 150
mil lares.

QUESTÃO 141

Em 2004, o total semanal de horas trabalhadas
pelas mulheres (fora de casa e com afazeres
domésticos) em relação ao total de horas de uma
semana era aproximadamente igual a
 66%
 50%
 41%
 34%
 29%

<http://tinyurl.com/jstgbk2.> Acesso em: 23.02.2016.
Adaptado.

TEMPO DE TRABALHO SEMANAL
2004

2014

Forma de
Trabalho

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Fora de
Casa

44 h

35 h
30 min

41 h
36 min

35 h
30 min

Afazeres
domésticos

10 h

22 h
18 min

10 h

21 h
12 min

Fonte dos dados: <http://tinyurl.com/gwzb3tg.>
Acesso em: 23.02.2016.
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QUESTÃO 142

QUESTÃO 143

Em um painel de forma pentagonal foi colocada
em cada vértice uma única lâmpada. As lâmpadas
foram numeradas consecutivamente de 1 a 5,
exatamente conforme a figura.

Observe os diagramas, numerados de (I) a (VII). A
partir do diagrama (I), os demais obedecem a um
padrão sequencial

O circuito elétrico do painel foi instalado sobre uma
mesa e testado de modo que, ao ser ligado, as
lâmpadas acendem e apagam, sequencialmente, uma
de cada vez, obedecendo ao seguinte critério:
• se a lâmpada que é apagada tem um número par,
a lâmpada que se acenderá a seguir é a mais
próxima no sentido horário;
• se a lâmpada que é apagada tem um número
ímpar, a lâmpada que se acenderá a seguir é a
segunda mais próxima no sentido horário.
Considere que o painel é ligado. Se a primeira
lâmpada a ser acesa é a de número 4, então a décima
lâmpada que acenderá é a de número
1
2
3
4
5

Segundo esse padrão, assinale a alternativa que
apresenta um possível diagrama (VII).
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QUESTÃO 144

Uma gráfica cobra R$ 200,00 para imprimir cem
cartazes. Para cada centena adicional, cobra R$ 12,00
a menos que a centena anterior.
A partir da décima primeira centena, inclusive, estipula um preço fixo de R$ 80,00. O preço para imprimir
1200 cartazes é
 R$ 1620,00  R$ 1460,00
 R$ 920,00
 R$ 810,00
 R$ 730,00

Disponível em: planetasustentavel.abril.com.br.
QUESTÃO 145

Acesso em: 29 mar. 2009.

É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa
láctea destinou 4 m3 de leite, do total produzido, para
análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4000 embalagens de mesma capacidade.
Qual o volume de leite, em mililitro, contido em cada
embalagem?
 0,1
 1,0
 10,0
 100,0  1 000,0

De acordo com o texto e o mapa de percentuais de
fabricação de etanol produzido no mundo, podemos
concluir que a quantidade de etanol feito de milho,
nos Estados Unidos, representa
 16,25% da produção mundial.
 43,70% da produção mundial.
 46,00% da produção mundial.
 75,00% da produção mundial.
 95,00% da produção mundial.

QUESTÃO 146

Com a crise dos alimentos em 2008, governantes
e empresários de várias partes do mundo
relacionaram a expansão dos biocombustíveis com a
alta do preço da comida. Em 2006, a produção
mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de
biodiesel, de 6,5 bilhões. Os EUA defendem seu etanol
de milho ao afirmar que só 3% da inflação dos cereais
é causada pelos biocombustíveis. Para a Organização
das Nações Unidas (ONU), os biocombustíveis
respondem por 10% da alta do preço da comida e,
para o Banco Mundial, por 75%. Ao lado dessa
polêmica, cresce o consenso de que biocombustível
não é sempre igual. O impacto sobre o preço dos
alimentos é bem diferente quando se considera o
álcool combustível brasileiro, feito da cana; o etanol
norte-americano, fabricado com milho; e o biodiesel
europeu, feito de grãos como o trigo, por exemplo.
Nessa disputa, o Brasil está bem posicionado. O mapa
seguinte mostra a distribuição percentual de etanol
fabricado no mundo, em 2007.
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QUESTÃO 147

O isopor é um material composto por um
polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de
isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos
em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de
isopor, em tonelada, que foi reciclada no Brasil nos
anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento
absoluto da quantidade de isopor reciclado ocorrida
de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até
2013 e, a partir daí, a quantidade total reciclada
anualmente permaneça inalterada por um período de
10 anos.

1
 –––
4

3
 –––
2

5
 –––
17

7
 –––
17

3
 –––
4

QUESTÃO 149

Segundo indicação de um veterinário, um cão de
pequeno porte, nos dois primeiros meses de vida,
deverá ser alimentado diariamente com 50g de
suplemento e tomar banho quatro vezes por mês. O
dono de um cão de pequeno porte, seguindo
orientações desse veterinário, utilizou no primeiro
mês os produtos/serviços de um determinado
pet shop, em que os preços estão apresentados no
quadro.

Produtos/Serviços

Valor

Suplemento

R$ 8,00 (pacote de 500g)

Banho

R$ 30,00 (preço unitário)

Disponível em: www.plastivida.org.br.
Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

Qual é a quantidade prevista para reciclagem de
isopor, em tonelada, para o ano de 2020?
 21 840
 21 600
 13 440
 13 200
 9 800

No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço
do suplemento, que, nesse pet shop, passou a custar
R$ 9,00 cada pacote de 500g. Visando manter o
mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente
do pet shop decidiu reduzir o preço unitário do banho.
Para efeito de cálculos, considere o mês comercial de
30 dias.

QUESTÃO 148

Em um país, as infrações de trânsito são
classificadas de acordo com sua gravidade. Infrações
dos tipos leves e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do
infrator, além de multas a serem pagas. Um motorista
cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência,
teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de
habilitação.
Qual é a razão entre o número de infrações do tipo
leve e o número de infrações do tipo média cometidas
por esse motorista?
22

Disponível em: http://carodinheiro.blogfolha.uol.com.br.
Acesso em: 20 jan. 2015 (adaptado).

Nessas condições, o valor unitário do banho, em real,
passou a ser
 27,00
 29,00
 29,25
 29,50
 29,75
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QUESTÃO 150

QUESTÃO 152

O gráfico mostra as receitas e as despesas de uma
empresa nos meses de julho a novembro de um ano.
O resultado financeiro, obtido pela diferença entre
receita e despesa, pode ser positivo (lucro) ou
negativo (prejuízo).

A base de um triângulo isósceles mede 16cm e
cada um dos lados congruentes mede 10cm.
A medida, em centímetros, de uma das medianas
desse triângulo é
 兹苶
17
苶
8
 2兹苶
17
苶
 3兹苶
17
苶
 14
QUESTÃO 153

Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de
melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento,
em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de
crescimento ocorrida de setembro para outubro, e
que a despesa irá se manter a mesma de novembro.
Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o
resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho
a dezembro será um
 prejuízo de R$ 2 650,00.
 prejuízo de R$ 850,00.
 lucro de R$ 7 150,00.
 lucro de R$ 5 950,00.
 lucro de R$ 350,00.
QUESTÃO 151

João deseja abrir um cadeado cujo segredo é uma
sequência de quatro algarismos (não nulos). Ele sabe
que todos os algarismos da sequência são menores
que 7 e que o primeiro algarismo é igual ao segundo,
porém diferente dos demais.
Se João testar todas as sequências que satisfazem
essas condições, sem qualquer repetição, ele abrirá o
cadeado em, no máximo, quantas tentativas?
 150
 210
 252
 576
 1 470

Noemi gastou R$ 525,00 na compra de uma bolsa,
um par de sapatos e um vestido. O par de sapatos
custou R$ 25,00 a menos do que vestido e o preço da
bolsa corresponde a 75% do preço do vestido. Sendo
assim, assinale a alternativa que apresenta o valor do
item mais caro que Noemi comprou.
 R$ 150,00
 R$ 175,00
 R$ 200,00
 R$ 225,00
 R$ 250,00
QUESTÃO 154

Uma artesã confeccionou um certo tipo de pulseira da seguinte forma:
• utilizou círculos de mesmo raio;
• recortou cada círculo em oito setores circulares,
congruentes entre si; e
• montou a pulseira dispondo, lado a lado, alguns
dos setores circulares obtidos, conforme a figura.

Para montar uma única pulseira exatamente igual à
da figura, são necessários e suficientes N círculos,
sendo N um número natural.
Nessas condições, o valor de N é
3
4
5
6
7
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QUESTÃO 155

QUESTÃO 157

A figura a seguir mostra duas caixas de leite de
tamanhos diferentes.
O dois sólidos formados pelas caixas de leite são
semelhantes, e sabe-se que o volume da caixa maior
é o triplo do volume da caixa menor.

O imposto de renda, IR (x), a ser pago anualmente, é
calculado com base na tabela da Receita Federal, da
seguinte maneira:
a) sobre o rendimento-base (x), aplica-se a alíquota
correspondente.
b) do valor obtido, subtrai-se a “parcela a deduzir”
obtendo-se o valor do imposto a ser pago.
Tabela da Receita Federal
(ano fiscal 2003 – ano-base 2002)
Rendimento-base em R$ Alíquota Parcela a deduzir

Imagem disponível em:
<http:/cliparts.co/cliparts/8cx/KKn/8cKKnKcp.png>.

até 12 696,00

isento

–––

acima de 12 696,00 e
até 25 380,00

15%

1 904,40

acima de 25 380,00

27,5%

5 076,90

Acesso em 15 ago. 2015.

A razão entre a área total da caixa maior e a área total
da caixa menor é
 3–1
3

 兹苵苵
3

3

 兹苵苵苵苵
3–1

 31
3

 兹苵苵
9

Considerando apenas as informações da tabela, é
incorreto afirmar que
 IR (x) = 0 para x ≤ 12 696,00
 IR (x) = 0,15x – 1 904,40 para 12 696,00 < x ≤ 25 380,00
 IR (20 000,00) = 1 095,60
 IR (24 000,00) – IR (23 000,00) = 150,00
 IR (30 000,00) = 3 073,10

QUESTÃO 156

Um representante comercial de uma empresa de
artigos de papelaria teve suas vendas realizadas no
ano passado (V), em milhares de reais, modeladas em
função dos meses (t), sendo janeiro (t = 1), fevereiro
(t = 2), e assim sucessivamente até dezembro (t = 12),
conforme apresentado a seguir:
V(x) = 150 + 100 . cos

冢

Se, num triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo
^
agudo ABC mede 20°, então o ângulo θ formado entre
—
—
a mediana AM e a altura AH, relativas à hipotenusa,
mede

冣

2π . t
––––––– , sendo t ∈ ⺞
12

Com isso, para os meses em que, no ano passado, as
vendas tiveram um total igual ou inferior a 100 mil
reais, ele planeja desenvolver uma programação
especial. Nesse caso, ele deverá implementar tal
programação no período de
 abril a agosto.
 maio a setembro.
 junho a outubro.
 agosto a dezembro.
 julho a novembro.
24

QUESTÃO 158

 10°
 20°
 30°
 40°
 50°
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QUESTÃO 159

QUESTÃO 161

A distância entre as cidades A e B é 7 600km e,
devido ao fuso horário, o horário local de A corresponde a 4 horas a mais que o horário local de B. Um
avião parte de A às 7h30min (horário local de A)
voando com uma velocidade constante de 800km/h
em direção a B. O horário previsto para a chegada a B
(horário local de B) é:
 21h20min
 17h20min
 21h
 13h
 17h

Em abril de 2013, Valdir comprou dólares como
forma de investimento, sendo que, na ocasião, o
preço de compra da moeda era de R$ 2,00. Dois anos
depois, em abril de 2015, resolveu fazer novo
investimento, mesmo com o dólar custando R$ 3,00.
Em setembro de 2015, vendeu todos os seus dólares
a R$ 3,50 cada um, totalizando um montante de
R$ 70.000,00. Sabendo que a quantia investida em
2015 foi a mesma que em 2013, o total do seu
investimento foi de
 R$ 66.000,00
 R$ 54.000,00
 R$ 48.000,00
 R$ 60.000,00
 R$ 42.000,00

QUESTÃO 160

“[…] os estoques dos EUA, país que detém 5% da
população mundial, mas consome 45% do petróleo
produzido, estão 3,3 milhões de barris/dia abaixo do
nível considerado normal.”
(Folha de São Paulo, 9/5/2004)

Segundo o trecho anterior publicado pelo jornal Folha
de São Paulo, pode-se dizer que a razão entre o
consumo de petróleo per capita por cidadãos estadunidenses e o consumo de petróleo per capita por
cidadãos não estadunidenses é de cerca de:
 15,5
 13,3
 9,1
 5,5
 3,2

QUESTÃO 162

Uma hamburgueria tem como principal serviço a
montagem de um prato personalizado, em que o
cliente escolhe um tipo de hambúrguer, entre
12 opções; dois tipos de acompanhamento, entre
6 opções; e um tipo de bebida, das 5 opções oferecidas. Tadeu, que é frequentador dessa hamburgueria,
gosta de apenas 5 tipos de hambúrguer, 4 tipos de
acompanhamento e 3 tipos de bebida. Considerando
apenas as preferências de Tadeu, o número de pratos
personalizados distintos que ele poderá montar é
igual a
 360
 90
 60
 1 080
 180
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QUESTÃO 163

Considere o guindaste mostrado nas figuras, em
duas posições (1 e 2). Na posição 1, o braço de
movimentação forma um ângulo reto com o cabo de
aço CB que sustenta uma esfera metálica na sua
extremidade inferior.
Na posição 2, o guindaste elevou seu braço de
movimentação e o novo ângulo formado entre o
braço e o cabo de aço ED, que sustenta a bola
metálica, é agora igual a 60°.

Segundo as classificações citadas, os triângulos T1 e
T2 são identificados, respectivamente, como
 retângulo escaleno e retângulo isósceles.
 acutângulo escaleno e retângulo isósceles.
 retângulo escaleno e acutângulo escaleno.
 acutângulo escaleno e acutângulo equilátero.
 retângulo escaleno e acutângulo equilátero.

QUESTÃO 164

Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório
de gastos públicos realizados pelo município. O
documento mostra que foram gastos 72 mil reais no
mês de janeiro (mês 1), que o maior gasto mensal
ocorreu no mês de agosto (mês 8) e que a prefeitura
gastou 105 mil reais no mês de dezembro (mês 12). A
curva que modela esses gastos é a parábola y = T(x),
com x sendo o número correspondente ao mês e T(x),
em milhar de real.
A expressão da função cujo gráfico é o da parábola
descrita é
 T(x) = –x2 + 16x + 57
11
 T(x) = – ––– x2 + 11x + 72
16
3
24
381
 T(x) = –– x2 – ––– x + –––
5
5
5
 T(x) = –x2 – 16x + 87
11
11
 T(x) = ––– x2 – ––– x + 72
16
2

Assuma que os pontos A, B e C, na posição 1,
formam o triângulo T1 e que os pontos A, D e E, na
posição 2, formam o triângulo T2, os quais podem ser
classificados em obtusângulo, retângulo ou
acutângulo, e também em equilátero, isósceles ou
escaleno.

26
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QUESTÃO 165

QUESTÃO 166

O gráfico apresenta a evolução do crescimento de
uma determinada árvore, plantada a partir de uma
muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura
da árvore, em metro, é descrita em função do tempo,
medido em ano.

Com base na Lei Universal da Gravitação,
proposta por Isaac Newton, o peso de um objeto na
superfície de um planeta aproximadamente esférico
é diretamente proporcional à massa do planeta e
inversamente proporcional ao quadrado do raio desse
planeta. A massa do planeta Mercúrio é, aproxima1
damente, ––– da massa da Terra e seu raio é,
20
2
aproximadamente, –– do raio da Terra. Considere
5
um objeto que, na superfície da Terra, tenha peso P.
O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será
igual a
5P
 –––
16
5P
 –––
2

No período de 1 ano, contado a partir do instante em
que a árvore tinha dois anos e meio de plantio, a
variação da altura dessa árvore, em metro, teve valor
compreendido entre
 0,55 e 0,65.
 0,65 e 0,75.
 1,05 e 1,15.
 1,25 e 1,35.
 1,45 e 1,55.

25P
 ––––
4
P
 –––
8

P
 –––
20
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QUESTÃO 167

No projeto de uma nova máquina, um engenheiro
encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de
uma peça, obtida a partir do recorte em um cubo,
como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro
forneceu, juntamente com o desenho tridimensional
da peça, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir
das posições indicadas na figura. Para facilitar o
trabalho do torneiro, as arestas dos cortes que ficam
ocultos nas três vistas devem ser representadas por
segmentos tracejados, quando for o caso.





QUESTÃO 168

As vistas frontal, lateral e superior que melhor
representam o desenho entregue ao torneiro são


Um apostador deve escolher uma entre cinco
moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa,
tentando acertar qual resultado (cara ou coroa) sairá
na face superior da moeda.
Suponha que as cinco moedas que ele pode
escolher sejam diferentes:
• duas delas têm “cara” nas duas faces;
• uma delas tem “coroa” nas duas faces;
• duas delas são normais (cara em uma face e
coroa na outra).
Nesse jogo, qual é a probabilidade de o apostador
obter uma face “cara” no lado superior da moeda
lançada por ele?



1
 ––
8
2
 ––
5
3
 ––
5



3
 ––
4
4
 ––
5
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QUESTÃO 169

Três pessoas, X, Y e Z, compraram plantas
ornamentais de uma mesma espécie que serão
cultivadas em vasos de diferentes tamanhos.
O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade
de 4 dm3. O vaso da pessoa Y tem capacidade de
7 000 cm3 e o de Z tem capacidade igual a 20 ᐉ.
Após um tempo do plantio das mudas, um
botânico que acompanha o desenvolvimento delas
realizou algumas medições e registrou que a planta
que está no vaso da pessoa X tem 0,6m de altura. Já
as plantas que estão nos vasos de Y e Z têm,
respectivamente, alturas medindo 120cm e 900 mm.
O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura
são, respectivamente, os de
 Y e X.
 Y e Z.
 Z e X.
 Z e Y.
 Z e Z.

Nessas condições, a ordenada do ponto C é
 10
9
6
8
7

Questões 171 e 172
O gráfico mostra como variam as vendas de um
certo produto conforme o preço cobrado por unidade.
Com base somente nesses dados, podemos determinar a receita mensal correspondente a cada preço
unitário de venda.

QUESTÃO 170

Um experimento científico consiste em fazer com
que dois projéteis colidam no plano. O primeiro
projétil é lançado do ponto A(0; 0) e segue a trajetória
descrita pela função f(x) = – x2 + bx + c, em que b e c
são números reais. Quando o projétil A passa pelo
ponto D(1; 4), o projétil B é lançado do ponto B(– 4; 0),
com inclinação de 45° com o eixo das abscissas,
seguindo uma trajetória retilínea, até que os dois
colidem no ponto C.

QUESTÃO 171

Se o preço unitário de venda for de R$ 14,00,
então o valor da receita mensal será de
 R$ 12.400,00
 R$ 9.800,00
 R$ 9.200,00
 R$ 8.200,00
 R$ 7.600,00

QUESTÃO 172







O máximo valor da receita mensal, em reais será:
7800
9800
10400
11000
12400
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QUESTÃO 173

QUESTÃO 175

Na figura abaixo, os pontos B, C e E são colineares
e os triângulos ABC e DCE são equiláteros de lado l.
—
—
Seja F a intersecção de BD com AC.

Ao analisar a fatura de seu cartão de crédito,
Adílson observou que a taxa de juros anual do crédito
rotativo é de, aproximadamente, 400%. Dessa forma,
se ele ficar devendo R$ 1.000,00 no cartão, após um
ano ele terá de pagar, além dessa quantia, mais
R$ 4.000,00 de juros, ou seja, sua dívida será de
R$ 5.000,00. Em contrapartida, seus investimentos de
renda fixa no banco rendem, em média, uma taxa de
apenas 8% ao ano.
Sabe-se que o montante (M), que corresponde aos
juros (J), somados a um capital (C) aplicado a uma
taxa anual (i) em função do tempo (t), em anos, é dado
por M = C · (1 + i)t.
Considerando que as taxas sejam mantidas, que
log 2 = 0,30, que log 3 = 0,48 e que log 5 = 0,7, para
que R$ 1.000,00 investidos em renda fixa rendessem
juros equivalentes àqueles cobrados em um ano no
crédito rotativo do cartão, seriam necessários
 17,5 anos.
 20 anos.
 22,5 anos.
 25 anos.
 27,5 anos.

Então, a área da região hachurada é


l2 . 兹苶
3
–––––––
3



3
l2 . 兹苶
–––––––
2



3
l2 . 兹苶
–––––––
6

QUESTÃO 176
—

ABCDEFGH é um cubo de aresta 6cm; M ∈ AB,
—

3
l2 . 兹苶
 –––––––
8

—

—

N ∈ CD, P ∈ EH e Q ∈ NP.

l2 . 兹苶
3
 –––––––
4

QUESTÃO 174

Na reta final de uma corrida, verificou-se, em
determinado instante, que a distância entre dois corredores era de 2,25m. Considerando ᐉ e h as distâncias de cada um desses corredores até a linha de
ᐉ
chegada, verificou-se, também, que –– = 1,10.
h
Pode-se afirmar que ᐉ + h é igual a:
 22,50m
 24,25m
 46,75m
 47,25m
 69,70m

30

O volume do sólido de vértices F, G, M e Q, em
centímetros cúbicos, vale
 18
 36
 72
 108
 216
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QUESTÃO 177

QUESTÃO 179

CODAMPURTO e COMPUTODAR são dois dos
possíveis anagramas que se obtêm permutando as
letras da palavra COMPUTADOR.
As seis consoantes de CODAMPURTO estão dispostas
em ordem alfabética, da esquerda para a direita,
apesar de não estarem obrigatoriamente juntas. Em
COMPUTODAR, as consoantes não estão em ordem
alfabética.
Escolhendo, ao acaso, um dos possíveis anagramas
da palavra COMPUTADOR, a probabilidade de as consoantes estarem em ordem alfabética, da esquerda
para a direita, é, aproximadamente,

Newton nasceu no século XVII e morreu no século
XVIII. O número formado pelos dois últimos algarismos do ano do seu nascimento, aumentado de 12,
é o dobro do número formado pelos dois últimos
algarismos do ano da sua morte; este último número,
2
aumentado de uma unidade, é –– do primeiro.
3
Newton, ao morrer, tinha aproximadamente
 68 anos
 75 anos
 81 anos
 85 anos
 90 anos

 0,14%
 0,36%
 1,2%
 2,14%

QUESTÃO 180

 3%

QUESTÃO 178

Uma competição de futebol reuniu Corinthians,
Palmeiras, São Paulo e Santos, que, juntos, marcaram
15 gols. Sabe-se que
– cada time marcou um número diferente de gols;
– cada time marcou pelo menos um gol;
– o Palmeiras e o São Paulo marcaram, juntos, sete
gols;
– o Corinthians e o Palmeiras marcaram, juntos, seis
gols;
– um time marcou quatro gols.
O número de gols marcados pelo Palmeiras nesta
competição foi
2
3
4
5
6

João propôs um desafio para seu amigo
Bernardo: se Bernardo adivinhasse quantas figurinhas
João tinha, João daria todas as suas figurinhas para
ele. Para tanto, João deu as seguintes dicas:
– Se separar minhas figurinhas em pilhas de 11, terei
x pilhas e sobrarão 10 figurinhas;
– Se separar minhas figurinhas em pilhas de 15, terei
y pilhas e sobrarão 14 figurinhas.
Além disso, Bernardo sabia que o número de
figurinhas que João tinha não era maior que 400, nem
menor que 300. Sabe-se que Bernardo venceu o
desafio.
Isso ocorreu porque ele disse que o número de
figurinhas de João era igual a
 306
 329
 343
 356
 375

MT – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo

31

ALUNO_ENEM4_PROVA2_2oD_AMARELO_16_10_TONY_2022 27/09/2022 15:22 Página 32

32

MT – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo

