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CADERNO

5
AMARELO

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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CN – 2o dia � Caderno 5 – Amarelo2

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

A formação de um tipo de gêmeos pode ser
explicada pelo seguinte esquema:

Da análise desse esquema, podemos concluir que
esses gêmeos
� são dizigóticos, pois apresentam duas fecun -

dações diferentes.
� por ocorrer a divisão de blastômeros, são resul -

tantes da fecun dação de um óvulo por dois
esperma tozoides.

� foram formados pela união de apenas um
espermatozoide e um óvulo, portanto serão
indivíduos do mesmo sexo.

� foram formados pela união de um esper -
matozoide e um óvulo, porém poderão apresentar
sexos diferentes.

� apresentarão certamente padrão de gêmeos sia -
meses, pois após a separação dos blastômeros
ocorrerá a tentativa de união das massas celu -
lares, ocasionando fusão anômala.

O gengibre é uma planta herbácea muito apre -
ciada na culinária por seu sabor e pungência. Diversos
compostos químicos são responsáveis por essas
características. Na forma desidratada (em pó)
prevalece o 6-shogaol, cuja estrutura está repre -
sentada a seguir.

Assinale a opção que apresenta corretamente as
funções orgânicas presentes na estrutura.
� álcool – aldeído – éter.
� fenol – cetona – éter.
� álcool – aldeído – éster.
� fenol – cetona – éster.
� álcool – cetona – éter.

De acordo com o Príncipio de Avogadro, volumes
iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de
pressão e temperatura, contêm o mesmo número de
moléculas.

A tabela a seguir apresenta os valores de tempera -
tura, pressão e volume para cinco gases diferentes,
contidos em recipientes separados e fechados:

Baseando-se na Lei de Avogadro, em qual dos
recipientes existe um maior número de moléculas?
� A
� B
� C
� D
� E

QUESTÃO 91

QUESTÃO 92

QUESTÃO 93

Recipiente Gás
Temperatura

(K)

Pressão

(atm)

Volume

(L)

A NO2 298 2 20

B Ar 298 4 20

C NH3 298 2 20

D F2 298 6 20

E CO2 298 2 20
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Isômeros são compostos que apresentam a mesma
fórmula molecular e fórmula estrututal dife rente.

Os compostos representados a seguir podem ser
obtidos por meio da destilação do petróleo.

Esses compostos apresentam isomeria
� de cadeia
� de função
� de posição
� alotrópica
� isotópica

Com relação às equações que descrevem dois
importantes processos biológicos 

I. 12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

II. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2

pode-se afirmar que 
� I ocorre nos cloroplastos, sendo um processo

endergônico que utiliza energia originada da
quebra do ATP proveniente do processo II
(respiração anaeróbica) que ocorre nas mito -
côndrias, apenas em células animais. 

� I ocorre nas mitocôndrias (sendo um processo
oxidativo) tanto em células animais quanto
vegetais, e II ocorre nos cloroplastos, apenas em
células vegetais, utilizando energia luminosa. 

� I ocorre nos cloroplastos, apenas em células
vegetais, nas quais o CO2 reage diretamente com
a H2O em um processo endergônico, e II nas
mitocôndrias, apenas em células animais, sendo
um processo em que a glicose é reduzida. 

� I ocorre nos cloroplastos, sendo um processo que
usa energia oriunda da luz. Já o processo II ocorre
nas mitocôndrias, tanto em células animais
quanto vegetais, sendo um processo oxidativo da
glicose. 

� I ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias, podendo
ser interpretado como sendo idêntico ao pro cesso
II, porém apenas este ocorre nas mitocôndrias, e
somente em células animais.

Uma pedra X é abandonada do topo de um
edifício e antes de atingir o solo uma outra pedra, Y,
também é abandonada da mesma posição de onde
partiu a primeira.

O gráfico a seguir representa a distância entre as
pedras X e Y em função do tempo medido a partir do
instante de partida da pedra X.

Os trechos OA e BC são arcos de parábola e o
trecho AB é retilíneo. O efeito do ar é desprezível e
g = 10,0m/s2.

A altura do edifício é:
� 23,0m
� 30,0m
� 40,0m
� 45,0m
� 150,0m

A decodificação realizada pelos ribossomos
durante a síntese de proteínas, tendo por base as
informações genéticas contidas na molécula de
RNAm, consiste no encadeamento de 
� 20 diferentes tipos de aminoácidos, a partir dos

64 códons do código genético que estarão
presentes no RNAm. 

� 20 diferentes tipos de aminoácidos, a partir dos
20 códons possíveis no RNAm. 

� 64 tipos de aminoácidos, a partir dos 64 códons
possíveis no RNAm. 

� 20 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos
61 códons com sentido no RNAm. 

� 64 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos
64 códons possíveis no RNAm. 

QUESTÃO 94

QUESTÃO 95

QUESTÃO 96

QUESTÃO 97
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A obtenção industrial de nitrogênio e de oxigênio
puros a partir do ar atmosférico envolve, entre outros
procedimentos, a liquefação do ar isento de
impurezas seguida de
� filtração.
� flotação.
� decantação.
� destilação fracionada.
� separação isotópica.

Um dos grandes problemas descritos pela

legislação brasileira para a renovação da Carteira

Nacional de Habilitação (CNH) para idosos, acima de

65 anos, refere-se ao tempo de reação deles. Como

sabemos, o tempo médio de reação de um motorista

é da ordem de 0,7s (tempo de reação é o intervalo

entre a percepção do sinal vermelho, por exemplo, e

o momento de apertar os freios). Se um automóvel

pode ser desacelerado à razão de 5,0m/s2, de quanto

seria a distância percorrida entre a percepção do sinal

vermelho e a parada do carro que vinha com uma

velocidade escalar de 36,0km/h?

� 6,5m 

� 7,0m 

� 10,0m 

� 13,0m 

� 17,0m 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que
a amamentação seja exclusiva até os seis meses de
idade e que seja realizada, junto a outros alimentos,
até pelo menos os dois anos de idade. A ama -
mentação apresenta uma série de benefícios à mãe e
ao bebê, sendo responsável, inclusive, por prevenir
infecções, uma vez que a mãe fornece, nesse
momento, anticorpos ao seu bebê. Esse tipo de
imunidade é conhecido como

� imunidade artificial ativa.

� imunidade artificial passiva.

� imunidade artificial inata.

� imunidade natural ativa.

� imunidade natural passiva.

As equações químicas apresentadas a seguir
referem-se a reações que ocorrem na atmosfera de
grandes centros urbanos, a partir da utilização de
combustíveis fósseis contaminados com enxofre, o
que dá origem à chuva ácida.

1) S + O2 → SO2

2) SO2 + O2 → SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4

Com relação ao assunto, afirma-se corretamente:
� Essas reações são classificadas como reações de

dupla-troca.
� A equação global do processo é:

S + O2 + H2O → H2SO4.
� O dióxido de enxofre reage com água formando o

ácido sulfuroso.
� O trióxido de enxofre é um óxido básico.
� Todas as etapas são reações de análise ou

decomposição.

As imagens a seguir representam pirâmides eco -
lógicas, um modelo gráfico que expressa as relações
entre os diferentes níveis tróficos nos ecossistemas.
Analise-as e, em seguida, responda ao que se pede.

Qual das opções abaixo expressa corretamente as
relações que elas representam entre os diferentes
níveis tróficos de um ecossistema?
� A pirâmide I pode ser uma pirâmide de biomassa

de um ecossistema terrestre, cujos produtores são
árvores de grande porte.

� A pirâmide II pode ser uma pirâmide de energia
de um ecossistema terrestre, cujos produtores são
gramíneas.

� A pirâmide II pode ser uma pirâmide de biomassa
de um ecossistema aquático, cujos consumidores
primários são algas e cianobactérias.

� A pirâmide III pode ser uma pirâmide de número
de indivíduos, cujos consumidores primários são
parasitas de ciclo de vida curto.

� A pirâmide III pode ser uma pirâmide de biomassa
de um ecossistema aquático, cujos produtores
são o zooplâncton.

QUESTÃO 98

QUESTÃO 99

QUESTÃO 100

QUESTÃO 101

1
––
2

QUESTÃO 102
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Classicamente as ligações atômicas são divididas
em três tipos:
I) iônica
II) covalente
III) metálica

A presença de elétrons “livres” na estrutura é o que
justifica a boa condutibilidade elétrica
� da salmoura.
� da água mineral.
� do latão.
� do diamante.
� do ácido clorídrico.

O giroflex rotativo é um aparelho utilizado em
veículos de resgate, como ambulâncias e carros de
bombeiro, que consiste em uma lâmpada que gira
circulamente causando um efeito estroboscópico que
alerta a população para emergências.

Disponível em: https://ligveiculos.com.br.

Um giroflex que gira com uma frequência de 2,0Hz
possui uma velocidade angular de

� rad/s

� rad/s

� πrad/s

� 2,0πrad/s

� 4,0πrad/s

Que ren do impressionar seus alunos, um profes -
sor arremessou obliquamen te um pedaço de giz com
velocidade de módulo 5,0m/s, acertando-o dentro da
caixa do apagador. O giz repousa, dentro da caixa,
sobre sua mesa, à mesma altitude do ponto de
lançamento.
Considerando-se que a aceleração da gravidade
tem módulo 10m/s2, que o ângulo de lançamento
medido com a horizontal era 37°, que sen 37° = 0,60 e
cos 37° = 0,80 e admitindo-se que o ar não oferece
resistência ao voo do giz até a caixa, a distância
horizontal a que a caixa se encontrava da mão do
professor, no momento do lançamento, era
� 1,2m
� 1,6m
� 2,0m
� 2,4m
� 3,0m

Quanto maior a intensidade das forças inter mole -
culares (forças de van der Waals, ligação de hidro -
gênio), mais elevada será a temperatura de ebulição.
Analise os compostos a seguir e indique aquele que
apresenta o maior ponto de ebulição.
� H3C — CHO (34g/mol)
� HCOO — CH3 (60g/mol)
� H3C — COOH (60g/mol)
� H3C — O — CH3 (46g/mol)
� H3C — CH2 — OH (46g/mol)

O corpo humano pode ser submetido a situações
extremas, como aquelas em que forças de grande
intensidade agem por conta de um impacto, por exem -
plo. Uma situação assim ocorreu quando uma pessoa
de 65,0kg, pedalando sua bicicleta com uma veloci dade
escalar de 36,0km/h, chocou-se contra um obstáculo,
vindo a parar completamente 0,20s após o impacto.
Desconsiderando-se a deformação dos corpos envol -
vidos na colisão, qual foi a intensidade média da força
resultante que agiu sobre a pessoa nessa situação?
� 1,50kN
� 3,25kN
� 4,50kN
� 5,00kN
� 6,50kN

QUESTÃO 103

QUESTÃO 104

π
––
4
π
––
2

QUESTÃO 105

QUESTÃO 106

QUESTÃO 107
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Considere os seguintes valores de energias de
ligação, em kJ/mol:

Pode-se prever que o ΔH da reação entre metanal e
oxigênio do ar produzindo ácido metanoico é, em
kJ/mol, aproximadamente:
� – 140
� – 380
� zero
� + 140
� + 380
Dado: equação da reação:

Por terem camada de valência completa, alta
energia de ionização e afinidade eletrônica pratica -
mente nula, con si derou-se por muito tempo que os
gases nobres não formariam compostos químicos.
Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação
entre o xenônio (camada de valência 5s25p6) e o
hexafluoreto de platina e, desde então, mais compos -
tos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados.
Tais compostos demonstram que não se pode aceitar
acriticamente a regra do octeto, na qual se con sidera
que, numa ligação química, os átomos tendem a
adquirir estabilidade assumindo a configuração
eletrônica de gás nobre. Entre os compostos conhe -
cidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio,
no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de
valência 2s22p5) se ligam covalentemente ao átomo de
gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.
Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de
xenônio citado, quantos elétrons na camada de
valência haverá no átomo do gás nobre? 
� 6
� 8
� 10
� 12
� 14

A análise do líquido coletado do aparelho bucal
de certos pulgões, que parasitaram o caule de um
feijoeiro adulto, revelou quantidades apreciáveis de
açúcares, além de outras substâncias orgânicas.
Plântulas de feijão, recém-germinadas, que se
desenvolveram sobre algodão umedecido apenas
com água e sob iluminação natural, tiveram seus
órgãos de reserva alimentar (folhas primordiais
modificadas) sugadas por outros pulgões. A análise
do líquido coletado dos aparelhos bucais desses
pulgões também revelou a presença de nutrientes
orgânicos. Os resultados dessas análises indicam que
os pulgões que sugaram o feijoeiro adulto e os que
sugaram as plântulas recém-germinadas inseriram
seus aparelhos bucais, respectivamente, no
� parênquima clorofiliano e súber.
� xilema e cotilédones.
� esclerênquima e xilema.
� floema e súber.
� floema e cotilédones.

Os pulmões humanos comportam certa quan -
tidade de ar atmosférico e da mesma forma têm um
limite para expirar. O volume corrente (VC) é o volume
obtido em uma respiração normal, sem forçar, sendo,
portanto, o volume de ar que entra e sai dos pulmões
a cada inspiração e expiração. Em um paciente sadio,
o volume corrente está em torno de 500 mL. 

Disponível em: https://blog.jaleko.com.br/volumes-pulmonares/.

Se a massa de ar pudesse ser tratada como um gás
perfeito, e considerando o ar como sendo composto
apenas por oxigênio, qual seria a massa aproximada de
gás oxigênio que entra nos pulmões humanos durante
uma respiração normal, estando em um ambiente com
pressão de 1,0atm e temperatura de 27°C?

� 67mg
� 134mg
� 320mg
� 640mg
� 3,20 . 105mg

QUESTÃO 108

QUESTÃO 109

QUESTÃO 110

QUESTÃO 111

Dados: 1,0atm = 1,0 . 105Pa

Constante universal dos gases perfeitos: 

R = 8,31 J/mol.K

Massa molar do átomo de oxigênio: 
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O Aconcágua é uma montanha na Cordilheira dos
Andes com aproximadamente 7,0km de altitude, a
mais alta fora da Ásia.

O gráfico abaixo mostra curvas padronizadas da
pressão e da temperatura do ar atmosférico em
função da altitude. O ar comporta-se como um gás
ideal e pode-se usar R = 8 J/mol.K para a constante
universal dos gases perfeitos. Calcule o volume molar
do ar no Pico do Aconcágua, volume esse dado pela
razão (V/n), ou seja, o volume de ar, V, dividido pelo
correspon dente número de mols, n.

O valor de em m3/mol é: 

� 4,8 . 10–3

� 4,8 . 10–2

� 4,8 . 10–1

� 4,8
� 4,8 . 102

Considere que a abundância de 13C em 1 mol de
uma amostra de carbono é igual a 0,10%.
Qual é a massa, em g, de CO2 produzida (apenas com
o isótopo 13C) na combustão completa dessa amos -
tra?
� 0,015
� 0,025
� 0,030
� 0,045
� 0,060

Um novo estudo realizado por biólogos brasilei -
ros sugere que o efeito dos agrotóxicos sobre as
abelhas pode ser maior do que se imagina. Mesmo
quando usado em doses consideradas não letais, um
inseticida encurtou o tempo de vida dos insetos em
até 50%. Além disso, os pesquisadores observaram
que uma substância fungicida considerada inofensiva
para abelhas alterou o comportamento das operárias,
tornando-as letárgicas – fato que pode comprometer
o funcionamento de toda a colônia. Resultados desta
pesquisa, realizada por pesquisadores brasileiros da
Universidade Federal de São Carlos, foram publicados
na revista Nature. 

Sobre as abelhas e o seu papel em uma comunidade,
é correto afirmar que
� em um ecossistema, um sapo se alimenta de uma

abelha que, por sua vez, alimenta-se do néctar de
plantas. O sapo, posteriormente, serve de ali -
mento para uma cobra, que se torna presa de um
gavião. Além da cobra, o gavião também se
alimenta, nesse ecossistema, de pássaros herbí -
voros. O decréscimo da população de abelhas,
que é um consumidor primário, pode promover o
decréscimo da população de sapos, que é um
consumidor terciário.

� com a sua diminuição populacional, haverá o
decréscimo do transporte de grão de pólen do
estigma para a antera, nas flores das an -
giospermas, e do microsporângio para a micró -
pila, nos estróbilos das gimnospermas.

� com seu decréscimo populacional e redução do pro -
cesso de polinização, o serviço ecossistêmico presta -
do pelas abelhas não interferirá nos siste mas agrí co las,
pois estes dependem apenas do maquinário.

� quando as operárias chegam à colmeia, o néctar
trazido na bolsa de mel é passado para abelhas
mais jovens, que irão processar o néctar. Durante
esse processo, enzimas – que são proteínas – que -
brarão os açúcares complexos do néctar e os trans -
formarão em açúcares mais simples, como o amido.

� por meio da seleção natural, que atua modifican -
do a distribuição das características na população
ao longo das gerações, as abelhas apresentam
adaptações comportamentais e morfológicas que
possibilitam o serviço ecossistêmico de polini zação.

QUESTÃO 112
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QUESTÃO 113

Dados: massa molar do O = 16g/mol

C + O2 → CO2

QUESTÃO 114
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Em julho de 2018, uma onça-parda macho, de
aproximadamente três anos, capturada em uma
armadilha na mata do Lago Municipal de Cascavel, foi
solta em uma reserva próxima ao município. A onça-
parda (Puma concolor) é um animal com pelos curtos
de cor marrom-avermelhada no dorso, tem hábitos
noturnos e se alimenta de animais roedores, tais
como pacas, cutias, capivaras, coelhos, queixadas,
entre outros.

Disponível em:
http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/especie/su

suarana/.

De acordo com as informações acima, o que é correto
afirmar?
� Onças e outros animais do filo chordata apresen -

tam pelos como uma apomorfia.
� Dentes diferenciados em caninos, incisivos, pré-mo -

lares e molares são características exclusivas da
família carnívora.

� O sistema urinário da onça e de outros
mamíferos, formado por rins, ureteres, bexiga e
uretra, re move principalmente ácido úrico do
sangue.

� Em uma cadeia alimentar, o segundo nível trófico é
constituído pela onça, que se alimenta de capivaras.

� Na classe dos mamíferos, a cujo gênero puma é
pertencente, observam-se glândulas mamárias e
diafragma como características principais do
táxon.

O gráfico a seguir representa o volume em função
da temperatura de certa massa de um gás ideal,
monoatômico, durante uma transformação isobárica
do estado X para o estado Y, na qual a pressão foi
mantida em 1,2 . 105Pa.

O trabalho, em joules, realizado pelo gás nessa
transformação foi de:
� 1,8 . 104

� 6,0 . 104

� 1,2 . 105

� 1,8 . 105

� 6,0 . 105

Determinada massa de um gás ideal monoatô -
mico está confinada em um recipiente munido de um
êmbolo móvel e sofre a transformação ABC indicada
no diagrama p × V. 

Para produzir essa transformação, 1000J de energia
em forma de calor foram fornecidos a esse sistema,
dos quais 360J se transformaram em energia interna
do gás. Desprezando-se todas as perdas de energia, o
trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás na
transformação AB foi de
� 180J
� 370J
� 510J
� 640J
� 720J

O bulbo é um órgão do sistema nervoso central
responsável pelo controle da frequência respiratória.
Quando ocorre uma redução do pH sanguíneo, ele
estimula o aumento da frequência respiratória. Logo,
é possível afirmar que
� a redução da concentração de CO2 no sangue

induz o aumento da frequência respiratória.
� o aumento da concentração de CO2 no sangue

induz o aumento da frequência respiratória.
� o aumento da concentração de O2 no sangue

induz o aumento da frequência respiratória.
� a redução da concentração de N2 no sangue induz

a redução da frequência respiratória.
� o aumento da concentração de N2 no sangue

induz a redução da frequência respiratória.

QUESTÃO 115

QUESTÃO 116

QUESTÃO 117

QUESTÃO 118
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A maior parte do cobre é produzida a partir de
sulfetos, particularmente o mineral calcopirita
(CuFeS2). Nesse processo o minério esmagado e
moído é separado do excesso de rochas, valendo-se
do fato de que minérios de sulfetos podem ser
molhados por óleo, mas não por água. Assim, o
mineral pulverizado é misturado com óleo, água e
deter gentes. A essa mistura é injetado ar fazendo com
que o sulfeto recoberto de óleo vá para a superfície
juntamente com a espuma. O resíduo não desejado,
pobre em cobre, deposita-se na parte inferior.

ATKINS, P., LORETTA J. Princípios de química: questionando a

vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman

(adaptado).

O processo de separação promovido pela injeção de
ar na mistura é denominado
� sedimentação.
� centrifugação.
� decantação.
� cristalização.
� flotação.

Considere uma célula (2n = 2) duplo heterozigótica
(AB/ab) com a seguinte constituição cromossômica (os
genes estão representados pelas letras A – a – B –  b):

Sabe-se que durante a meiose ocorreu a permutação
entre as cromátides-irmãs dos cromossomos homólo -
gos representados anteriormente. Assinale a alterna -
tiva que indica corretamente as duas células formadas
após a meiose I, anteriores à meiose II.

�

�

�

�

�

QUESTÃO 119

QUESTÃO 120
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A esterilização de materiais cirúr gi cos é realizada
em temperaturas superiores a 100°C para assegurar
a ausência de micro-organismos pato gênicos e, com
o aquecimento, ocorre a dilatação dos metais cons -
tituin tes desses materiais.
Considerando-se que duas peças de materiais cirúr -
gicos têm a forma de barras delgadas homo gêneas,
verifica-se que as funções de dilatação relativa, a
depender da variação de temperatura a que foram
submetidas, correspondem às linhas representadas
no gráfico.

Com base nessas informações e nos conhecimentos
sobre Termologia, é correto afirmar:
� Uma peça é composta por chumbo e a outra por

aço.
� Uma peça é composta por alumínio e a outra por

cobre.
� As duas peças são compostas por cobre.
� Uma peça é composta por aço e a outra por prata.
� Uma peça é composta por chumbo e a outra por

ferro.

Estudos recentes têm indicado que o uso
inapropriado de lubrificantes ordinários, normal -
mente encontrados em farmácias e drogarias, tais
como loções oleosas e cremes, que contêm vaselina,
óleo mineral ou outros derivados de petróleo,
acarretam danificações nos preservativos masculinos
(camisinhas), os quais são feitos, geralmente, de um
material denominado látex ( poli-1,4-isopreno), cujo
momento dipolar é aproximadamente igual a zero
(μ = 0), e cuja estrutura da unidade monomérica é
dada a seguir:

Tais danificações, geralmente, constituem-se de
micro-rupturas dos preservativos, imperceptíveis a
olho nu, que permitem o fluxo de esperma através
deles, acarretando gravidez indesejável, ou a trans -
missão de doenças sexualmente transmissíveis,
particularmente a AIDS.
Assinale a alternativa correta.
� Substâncias apolares seriam mais adequadas

como lubrificantes dos preservativos.
� Óleos lubrificantes bastante solúveis em tetra -

cloreto de carbono (CCl4), geralmente, não
interagem com o látex.

� Os óleos que provocam danificações nos preser -
vativos são, geralmente, de natureza bastante
polar.

� Substâncias, cujas forças intermoleculares se
assemelham às presentes no látex, seriam mais
adequadas como lubrificantes dos preservativos.

� Substâncias com elevados valores de momento
de dipolo seriam mais adequadas como lubrifi -
cantes dos preservativos.

QUESTÃO 121

Material
Coeficiente de dilatação

linear (10–5°C–1)

chumbo 2,9

alumínio 2,4

prata 1,9

cobre 1,7

ferro 1,2

aço 1,1

QUESTÃO 122
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Em 2020 foi lançada pelo Banco Central do Brasil
a cédula de duzentos reais. Assim como as outras
notas da família do Real, esta traz a figura de um
vertebrado típico da fauna brasileira: o lobo-guará. Tal
prática é sempre bem-vinda por divulgar exemplares
da fauna nacional à população e incentivar ações de
preservação das espécies e de seus respectivos biomas.

Em relação ao assunto e utilizando seus conhe ci -

mento, assinale a alternativa correta:
� O lobo-guará possui circulação sanguínea dupla,

completa e estrutura cardíaca semelhante àquela
do peixe-boi-amazônico.

� O lobo-guará é um importante dispersor de frutos e
sementes, como aqueles presentes na planta conhe -
cida como lobeira. Tal ação é vital à con ser vação de
sua região endêmica (Floresta Amazô nica).

� A presença de pelos longos e escuros no
tegumento do lobo-guará auxilia nos processos
de camuflagem, na manutenção da ectotermia e
na proteção mecânica.

� O lobo-guará é um animal onívoro, logo ocupa os
níveis tróficos de produtor e consumidor (primário
e secundário) na teia alimentar da qual participa.

� O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), assim co -
mo o cachorro vinagre (Speothos venaticus) e o
cachorro do mato (Cerdocyon thous) são canídeos bra -
sileiros que integram o mesmo gênero taxonômico.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

As bolinhas de naftalina são produtos muito utili -
zados em armários, no combate às traças. Elas
diminuem de tamanho com o passar do tempo devido
ao fenômeno da sublimação. 

Assinale a alternativa que corresponde ao constituinte

químico da naftalina e à série orgânica a que pertence,

respectivamente:

� tolueno; hidrocarboneto.

� naftaleno; cicleno.

� benzeno; alceno

� naftaleno; hidrocarboneto aromático.

� naftol; fenol. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 123 QUESTÃO 124
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Uma pessoa foi submetida a um exame cujo
objetivo era verificar o valor do pH das estruturas do
trato digestório. O procedimento consistia em ingerir
uma pílula contendo um microchip capaz de aferir o
pH do ambiente. Uma vez colocada na boca (local do
início da coleta de dados), a pílula será engolida e
seguirá pelos compartimentos do sistema digestório
até ser eliminada junto com as fezes. Os dados
registrados pelo microchip são transferidos para um
programa de computador capaz de construir um
gráfico (figura 1) indicando os valores do pH dos
diversos compartimentos percorridos pela pílula.

Modelo do gráfico produzido pelo programa responsável pela

leitura do microchip.

Considerando que o indivíduo examinado apresenta
os valores de pH dos compartimentos digestórios
esperados de uma pessoa sadia, qual alternativa
corresponde ao gráfico gerado pelo programa de
análises clínicas?

� 

� 

� 

� 

� 

QUESTÃO 125
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Em um circuito elétrico simples há duas baterias,  ε1

e ε2, acopladas em série a  um resistor de resistência
R e a um amperímetro ideal, que acusa 6,0A quando
as baterias funcionam como geradores em série. Ao
se inverter a polaridade da bateria ε1, o amperímetro
passa a indicar a corrente elétrica de intensidade 2,0A,
com o mesmo sentido de antes da inversão. 

Conhe cendo-se ε2 = 24,0V, no cálculo de ε1, encontra-se 
� 12,0V
� 14,0V 
� 16,0V 
� 18,0V 
� 24,0V 

Um motor elétrico ligado a uma rede com ddp de
127V dissipa 40% da potência que recebe. Se por essa
rede passa uma corrente de intensidade 2,0A, qual é
a resistência interna do motor?
� 10,1�

� 16,4�

� 25,4�

� 30,2�

� 50,1�

Dependendo da região, a tensão das instalações
elétricas no Brasil é de 110V ou 220V. Por isso é
comum o uso de um sistema de proteção para os
aparelhos elétricos, as conhecidas réguas, filtros de
linhas, que possuem dispositivos de segurança que
evitam a passagem de altas correntes para os
aparelhos neles conectados.

Em uma residência, os equipamentos elétricos têm
as seguintes características, descritas conforme a tabela
de tensão e de potência. Os aparelhos estão ligados ao
filtro de linha, todos associados em paralelo.

Tabela I

A tabela a seguir traz os valores das correntes elétricas,
seguidos dos efeitos causados sobre o corpo humano.

Tabela II

Quando apenas o ventilador estiver ligado, a inten -
sidade da corrente elétrica vale I.
Qual o dano biológico que esta intensidade de
corrente elétrica pode provocar numa pessoa?
� Dor e contração muscular.
� Aumento das contrações musculares.
� Parada respiratória.
� Fibrilação ventricular que pode ser fatal.
� Parada cardíaca e queimaduras graves.

QUESTÃO 126

QUESTÃO 127

QUESTÃO 128

Aparelhos Tensão
Potência

aproximada (W)

Cafeteira elétrica 220V 660

Liquidificador 220V 220

Máquina de lavar 220V 1100

Torradeira 220V 2200

Ventilador 220V 110

Secador de cabelo 220V 990

Corrente elétrica Dano biológico

Até 10mA Dor e contração muscular

De 10mA até 20mA
Aumento das contrações

musculares

De 20mA até 0,1A Parada respiratória

De 0,1A até 3A
Fibrilação ventricular que

pode ser fatal

Acima de 3A
Parada cardíaca,

queimaduras graves
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Em um estudo do modelo explicativo da cinética
de formação do metanol, a partir de monóxido de
carbono e hidrogênio, foram empregadas certas
quantidades estequiométricas dos reagentes e obser -
vou-se que a taxa de consumo do gás hidro gênio era
de 4 x 10–1 mol/s.

A taxa de formação do metanol nessa reação foi de
� 2 x 10–1 mol/s
� 4 x 10–1 mol/s
� 1 x 10–1 mol/s
� 6 x 10–1 mol/s
� 8 x 10–1 mol/s

Dado: equação da reação: CO + 2H2 → H3C — OH

O estudo atual da evolução vegetal mostrou um
parentesco bioquímico entre as algas verdes (clo -
rófitas) e as plantas do reino vegetal, hoje conhecidas
por briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angios -
permas. Analise as alternativas a seguir e aponte
aquela que foi decisiva no surgimento da semente.
� Heterosporia, isto é, a origem de dois tipos de

esporos: os micrósporos e megásporos.
� Dobramento do megaesporófilo envolvendo os

óvulos para a produção do ovário.
� Germinação do megásporo no interior do megas -

porângio, fenômeno da endosporia.
� Surgimento do pólen, da polinização e formação

do tubo polínico.
� Aparecimento da metagênese com evolução do

esporófito.

Um picolé de maracujá é fabricado com água
filtrada, açúcar comum (C12H22O11) e polpa de mara -
cujá. De acordo com a informação do fabricante, em
um picolé de 62g, 16g são de carboidratos (açúcar).

Dado: Entalpia padrão de combustão da sacarose:
– 5 944 kJ . mol–1.

Nesse caso, a quantidade de energia liberada na
ingestão de cada picolé é, aproximadamente, igual a
� 91 kJ
� 132 kJ
� 278 kJ
� 594 kJ
� 759 kJ
Massas molares em g/mol: C: 12; H: 1; O: 16.

As angiospermas correspondem ao grupo mais
complexo de plantas atuais e com um ciclo reprodutor
bem característico, como o fenômeno da dupla
fecundação. Podem ser dioicas ou monoicas.

Uma espécie de planta dioica produziu na sua flor
o micrósporo portador do gene D relacionado com a
formação dos gametas � por mitose, os núcleos
espermáticos. Uma outra planta, feminina, contém o
alelo d que não apresenta a função do seu alelo – e
nela a meiose produz os macrósporos ou megásporos
que se multiplicam para a formação do saco
embrionário providos dos gametas �; estas plantas
são sempre homozigóticas para este gene.

Na dupla fecundação desta planta o surgimento
do embrião é consequência do desenvolvimento do
zigoto e o endosperma do zigoto é triploide.

A constituição genética deverá ser para o zigoto e o
endosperma, respectivamente,
� DD e Ddd dependendo da planta �.
� Dd e Ddd dependendo da planta �.
� dd e Ddd dependendo da planta �.
� Dd e ddd dependendo da planta �.
� ddd e Ddd dependendo do sexo da planta.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 129

QUESTÃO 130

QUESTÃO 131

QUESTÃO 132
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Um forno de micro-ondas trabalha sob a potência
elétrica de 1 680W enquanto aquece 200g de água de
20°C até 80°C em 1,0 minuto. Considerando-se o calor
específico sensível da água igual a 4,2 x 103J/(kg . °C),
a razão entre a energia térmica absorvida pela água e
a energia elétrica consumida pelo forno nesse
intervalo de tempo é
� 0,40
� 0,50
� 0,55
� 0,60
� 0,65

Considere que uma furadeira elétrica apresente,
com seu rotor e suas bobinas, uma resistência interna
de 4,0� e esteja sendo utilizada ligada a uma
diferença de potencial de 120 V. 

Sabendo-se que, nessa situação, a furadeira recebe
uma corrente elétrica de intensidade 5,0A, a potência
mecânica útil desenvolvida por ela é de 
� 100W
� 250W
� 360W
� 480W
� 500W

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Normalmente  não  se  encontram  neurônios  no
cérebro  em  plena  divisão  celular. Entretanto,  no
Mal de  Alzheimer,  grandes  quantidades  dessas  cé -
lulas  iniciam anormalmente o ciclo de divisão. Estu -
dos mostram que até 10% dos neurônios nas regiões
atingidas  por  tal  degeneração  tentaram  iniciar  a di -
vi são  celular.  Contudo, nenhum deles conseguiu ter -
miná-la, pois não foi observado o sinal mais
característico da  consumação  da  divisão  de  uma
célula:  cromossomos  alinhados  no  meio  dos
neurônios.

HERCULANO-HOUZEL, S. O cérebro nosso de cada dia. 

Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2002 (adaptado).

Nomeie o tipo de divisão celular ao qual o texto faz
referência e a fase dessa divisão correspondente ao
alinhamento dos cromossomos.
� Meiose, metáfase II
� Mitose, anáfase II
� Mitose, metáfase
� Meiose, anáfase II
� Mitose, telófase

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 134

QUESTÃO 135QUESTÃO 133
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

Num encontro de cinco amigos, cada um deles
deu um doce para cada um dos amigos. 

Então todos comeram os doces que ganharam. Como
resultado, o número total de doces diminuiu pela
metade. Quantos doces os cinco amigos juntos
tinham no começo?
� 20
� 24
� 30
� 40
� 60

O quadrado grande foi dividido em quatro
menores e um deles, por sua vez, foi dividido em nove
quadrados. Alguns desses quadrados foram pintados
de cinza, conforme mostra a figura. Qual fração do
quadrado grande foi pintada de cinza?

�

�

�

�

�

Uma empresa fez um concurso em que seus
funcionários apresentariam sugestões de redução de
custos para a empresa. Para incentivar a participação,
um determinado valor, em real, seria igualmente
dividido entre as melhores sugestões. O número de
ganhadores poderia variar de 1 a 10. O gráfico mostra
como varia o prêmio, por pessoa, em função do
número de ganhadores do concurso.

Se a quantidade de ganhadores passar de 5 para 8, a
redução no valor do prêmio de um funcionário será
de
� R$ 16 667,00 
� R$ 10 000,00 
� R$ 6 250,00 
� R$ 3 750,00 
� R$ 2 550,00 

QUESTÃO 136

QUESTÃO 137

2
––
3

2
––
5

4
––
7

4
––
9

5
––
9

QUESTÃO 138
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Elizabete tem uma cesta com 60 chocolates. Ela
comeu um décimo dos chocolates na segunda-feira,
um nono do que restou na terça-feira, um oitavo do
resto na quarta-feira, um sétimo na quinta-feira e
assim por diante, até parar no dia em que ela comeu
a metade dos chocolates que haviam sobrado no dia
anterior. Quantos chocolates sobraram?
� 1
� 2
� 3
� 4
� 6

Um casal pesquisou o preço de um mesmo tipo
de par de alianças em cinco joalherias diferentes:
• Joalheria A: R$ 600,00 no cartão de crédito ou

com desconto de 14% para pagamento em
dinheiro;

• Joalheria B: R$ 555,00 no cartão de crédito ou com
desconto de 5% para pagamento em dinheiro;

• Joalheria C: R$ 650,00 no cartão de crédito ou com
desconto de 20% para pagamento em dinheiro;

• Joalheria D: R$ 550,00 no cartão de crédito ou
com desconto de 6% para pagamento em
dinheiro.

• Joalheria E: R$ 700,00 no cartão de crédito ou com
desconto de 15% para pagamento em dinheiro.

Em qual joalheria o valor do par de alianças para
pagamento em dinheiro é menor?
� A
� B
� C
� D
� E

Uma dona de casa possui duas mangueiras. Ela
tem por hábito diário regar sua horta por 30 minutos
com a primeira mangueira e lavar sua calçada por 
15 minutos com a outra mangueira. Além disso, ela
toma diariamente um banho de 10 minutos.

Um técnico informou-lhe que:
• regar a horta com a primeira mangueira, durante

15 minutos, consome 285 litros de água;

• lavar a calçada com a outra mangueira, durante
30 minutos, consome 280 litros de água;

• tomar banho de chuveiro, durante 15 minutos,
consome 135 litros de água.

Essa dona de casa pretende diminuir somente o
tempo gasto para regar a horta, de modo a
economizar 10% da quantidade total de água que
gasta diariamente.

Para atingir sua meta, quantos minutos ela deverá
gastar, aproximadamente, para regar sua horta?

� 4

� 18

� 26

� 27

� 28

Para obter uma melhora mais rápida, quando da
internação de um paciente, alguns tipos de medica -
mentos são administrados por via venosa. Quando o
paciente recebe alta hospitalar, o médico prescreve um
remédio, com fórmula similar, para ser ingerido por via
oral, dando continuidade ao tratamento. Considere que
um paciente passou por essa situação e enquanto estava
internado tomava, na veia, 300 mg de medicamento. Ao
avaliar a correspondência entre os medicamentos prescritos
por vias distintas, o médico elaborou um gráfico retilíneo.

Qual é a dosagem, em miligrama, do medicamento
prescrito pelo médico por via oral correspondente à
dosagem do medicamento que o paciente tomava
enquanto estava internado?
� 1200 
� 300 
� 75 
� 25

� 15

QUESTÃO 139

QUESTÃO 140

QUESTÃO 141

QUESTÃO 142
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Muitos modelos atuais de veículos possuem
computador de bordo. Os computadores informam
em uma tela diversas variações de grandezas
associadas ao desem penho do carro, entre elas o
consumo médio de combustível. Um veículo, de um
determinado modelo, pode vir munido de um dos
dois tipos de computadores de bordo:

• Tipo A: informa a quantidade X de litro de com -
bustível gasto para percorrer 100 quilômetros 

• Tipo B: informa a quantidade de quilômetro que
o veículo é capaz de percorrer com um litro de
combustível.

Um veículo utiliza o computador do Tipo A, e ao
final de uma viagem o condutor viu apresentada na
tela a informação “X/100”.

Caso o seu veículo utilizasse o computador do Tipo B,
o valor informado na tela seria obtido pela operação

� X . 100

�

�

�

� 1 . X

Para chegar à universidade, um estudante utiliza
um metrô e, depois, tem duas opções:

• seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
• alugar uma bicicleta, ao lado da estação do

metrô, seguindo 3,0 km pela ciclovia.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e
da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô-universidade.

A fim de poupar tempo no deslocamento para a
universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela
ciclovia?

� Às segundas, quintas e sextas-feiras.

� Às terças e quintas-feiras e aos sábados.

� Às segundas, quartas e sextas-feiras.

� Às terças, quartas e sextas-feiras.

� Às terças e quartas-feiras e aos sábados.

Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de
vendas de passagens que fornece a imagem de todos
os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já
vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos
ainda disponíveis. A empresa monitora, permanen -
temente, o número de assentos já vendidos e
compara-o com o número total de assentos do ônibus
para avaliar a necessidade de alocação de veículos
extras.

Na imagem tem-se a informação dos assentos já
vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado
instante.

A razão entre o número de assentos já vendidos e o
total de assentos desse ônibus, no instante
considerado na imagem, é

�

�

�

�

�

QUESTÃO 143

X
––––
100

100
––––

X

1
––
X

QUESTÃO 144

Dia da semana
Velocidade média

ônibus (km/h) Bicicleta (km/h)

Segunda-feira 9 15

Terça-feira 20 22

Quarta-feira 15 24

Quinta-feira 12 15

Sexta-feira 10 18

Sábado 30 16

QUESTÃO 145

16
–––
42

16
–––
26

26
–––
42

42
–––
26

42
–––
16
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Os gráficos representam a produção de peças em
uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários
no período de cinco dias. Em cada dia, o gerente de
produção aplica uma metodologia diferente de tra -
balho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente
para utilizá-la como modelo nos próximos períodos.
Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre
o número de peças produzidas e o número de horas
trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia.

Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente?
� 1          
� 2           
� 3           
� 4           
� 5

Uma pessoa tem duas dívidas parceladas: uma no
valor de R$ 150,00 mensais, faltando 30 parcelas para
quitá-la, e outra, no valor de R$ 120,00 mensais, faltando
15 parcelas para quitá-la. Uma financeira, ao entrar em
contato com essa pessoa, propõe-lhe quitar as duas
dívidas se ela fizer um financiamento pagando 48
parcelas de R$ 200,00 e recebendo de retorno um valor
de R$ 1 500,00.

Se a pessoa aceitar o financiamento oferecido por essa
financeira, quanto ela pagará a mais por suas dívidas
atuais?

� R$ 1 800,00
� R$ 3 300,00
� R$ 4 800,00
� R$ 8 100,00
� R$ 5 200,00

O gráfico apresenta o resultado de um
levantamento, feito em 2013, sobre a velocidade
média da internet banda larga, em megabytes por
segundo (Mbps), em alguns países. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 2 set. 2014.

Suponha que, em função dos dados não
favoráveis ao País, o Brasil tenha como objetivo
aumentar a sua velocidade média da internet para se
igualar ao país que tem, entre os apresentados, a
quarta maior velocidade.
De quanto será o acréscimo na velocidade média da
internet banda larga do Brasil, em Mbps, para que
esse objetivo seja atingido?
� 5,0
� 7,2
� 4,1
� 9,6
� 10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 146

QUESTÃO 147

QUESTÃO 148

Brasil

Malásia

México

Singapura

Israel

Estados Unidos

Holanda

Coreia do Sul

2,4 Mbps

3,1 Mbps

3,6 Mbps

6,5 Mbps

7,4 Mbps

8,7 Mbps

10,1 Mbps

13,3 Mbps

Velocidade média da internet Banda Larga

ALUNO_PROVA2_AMARELO_26_6_ALICE_2022  06/06/2022  17:54  Página 19



MT – 2o dia � Caderno 5 – Amarelo20

Uma empresa de beneficiamento de arroz fez
cotação dos valores de compra e de revenda de uma
saca desse produto, quantificou a perda que se tem
no processo de beneficiamento e de empacotamento,
e apresentou os resultados em um gráfico.

A quantidade de sacas de 60 kg de arroz que essa
empresa deve comprar para que, após o processo de
beneficiamento e empacotamento, consiga obter um
lucro de R$ 3 200,00 é
� 144
� 160
� 360
� 400
� 460

Uma secretária mandou fotocopiar e encadernar
160 páginas de um documento, pelo menor custo
possível, em uma loja que presta esse tipo de serviço,
cujos preços aparecem na tabela.

A opção a ser executada pela loja, satisfazendo a
exigência da secretária, terá o valor de
� R$ 24,00
� R$ 26,00 
� R$ 29,00 
� R$ 30,00 
� R$ 35,00 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE,
exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram
entrevistados 363 mil jovens para fazer um
levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou
acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão
indicados no gráfico.

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. 

Acesso em 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de
jovens entrevistados que trabalha é
� 114 708 
� 164 076 
� 213 444 
� 284 592 
� 291 582 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 149

100

120

6

Valor de compra (R$) Valor de revenda (R$) Perda por saca (kg)

Dados relativos a sacas com 60 kg de arroz

QUESTÃO 150

Tabela de preços

Fotocópia simples 
(1 página por folha)

R$ 0,15

Fotocópia frente e verso 
(2 páginas por folha) 

R$ 0,30

Fotocópia reduzida e frente e verso 
(4 páginas por folha)

R$ 0,65

Encadernação 1 (até 100 folhas) R$ 5,00

Encadernação 2 (até 200 folhas) R$ 6,00

QUESTÃO 151
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A Figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu
telhado, em que as setas indicam o sentido do
escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa
fazer a planta do escoamento da água de chuva de um
telhado que tem três caídas de água, como
apresentado na Figura 2.

A figura que representa a planta do telhado da Figura
2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro 
precisa fazer é

Um pé de eucalipto em idade adequada para o
corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A
densidade superficial do papel A4, medida pela razão
da massa de uma folha desse papel por sua área, é de
75 gramas por metro quadrado, e a área de uma folha
de A4 é 0,062 metro quadrado.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. 

Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).
Nessas condições, quantos quilogramas de papel
rende, em média, um pé de eucalipto?
� 4 301
� 1 500
� 930
� 267
� 93

Com o objetivo de contratar uma empresa
responsável pelo serviço de atendimento ao público,
os executivos de uma agência bancária realizaram uma
pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas
especializadas nesse segmento. Os procedimentos
analisados (com pesos que medem sua importância
para a agência) e as respectivas notas que cada
empresa recebeu estão organizados no quadro.

A agência bancária contratará a empresa com a
maior média ponderada das notas obtidas nos
procedimentos analisados.
Após a análise dos resultados da pesquisa de
satisfação, os executivos da agência bancária
contrataram a empresa
� X
� Y
� Z
� W
� T

QUESTÃO 152

(a) Casa (b) Planta do telhado

Figura 1 Figura 2

�

�

�

�

�

QUESTÃO 153

QUESTÃO 154

Procedimento Peso
Notas da empresa

X Y Z W T

Rapidez no
atendimento

3 5 1 4 3 4

Clareza nas
informações
passadas aos

clientes

5 1 4 3 3 2

Cortesia no
atendimento

2 2 2 2 3 4
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Uma torneira está gotejando água em um balde
com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde
se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade.
A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, e uma
gota é formada, em média, por 5 x 10–2 m� de água.
Quanto tempo, em hora, será necessário para encher
completamente o balde, partindo do instante atual?
� 2 x 101

� 1 x 101

� 2 x 10–2

� 1 x 10–2

� 1 x 10–3

O gerente de uma loja de cosméticos colocou à
venda cinco diferentes tipos de perfume, tendo em
estoque na loja as mesmas quantidades de cada um
deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao
gerente registros gráficos descrevendo os preços
unitários de cada perfume, em real, e a quantidade
vendida de cada um deles, em percentual, ocorrida no
mês de novembro.

Dado que, com a chegada do final de ano, houve
o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar
a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou
a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de
novembro.
Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá
ter maior reposição no estoque?
� A
� B
� C
� D
� E

Na figura a seguir temos a planificação de um
octaedro. Ao ser montado o octaedro, à direita, qual
das arestas numeradas vai coincidir com a aresta
marcada com a letra x?

� 1
� 2
� 3
� 4
� 5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 155

QUESTÃO 156

QUESTÃO 157
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No esboço de um projeto de construção, um
viaduto passará sobre duas avenidas paralelas.

O menor ângulo formado pela avenida que segue
pelo sentido 1 e o viaduto é de 30°. Qual será o maior
ângulo formado pela avenida que segue no sentido 
2 e o viaduto?
� 60°
� 120°
� 150°
� 210°
� 305°

Numa corrida, Lola chegou antes de Manfredo,
Vítor chegou depois de Jane, Manfredo chegou antes
de Jane e Edu chegou antes de Vítor. Quem chegou
por último na corrida?
� Vítor
� Manfredo
� Lola
� Jane
� Edu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A tabela estabelece uma recomendação, dada por
especialistas, do consumo de água diário adequado a
cada estágio da vida de uma pessoa (idade).

Em uma casa, reside um jovem de 25 anos, que
tem massa de 80 kg; seu pai, de setenta anos de
idade, que tem massa de 60 kg; e sua mãe, de
sessenta anos de idade, que tem massa de 40 kg. Essa
família deseja consumir, diariamente, exatamente a
quantidade de água sugerida na tabela.

Disponível em: www.farolcomunitario.com.br. 

Acesso em: 23 ago. 2014 (adaptado).

Nessas condições, quantos litros de água deverão ser
consumidos, diariamente, por essa família?
� 4,6
� 5,6
� 5,9
� 6,2
� 6,5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 158

QUESTÃO 159

QUESTÃO 160

Estágio da vida

(anos)

Quantidade de água, 

em litro, por quilograma 

(kg) de massa corporal

Até 28 0,040

29 a 55 0,035

56 a 65 0,030

Mais de 65 0,025
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Um brinquedo muito comum em parques de
diversões é o balanço. O assento de um balanço fica
a uma altura de meio metro do chão, quando não está
em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem
medida do comprimento, em metro, indicada por x.
A estrutura do balanço é feita com barras de ferro, nas
dimensões, em metro, conforme a figura.

Nessas condições o valor em metro, de x é igual a

� ���2 – 0,5

� 1,5

� ���8 – 0,5

� ����10 – 0,5

� ���8 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uma indústria recortou uma placa de metal no
formato triangular ABC. conforme Figura 1, com lados
18, 14, e 12 cm.

Posteriormente, a peça triangular ABC foi
dobrada, de tal maneira que o vértice B ficou sobre o
segmento  

—
AC e o segmento 

—
DE ficou paralelo ao lado

—
AC, conforme Figura 2.

Sabe-se que, na Figura 1, o ângulo A
^
CB é menor

que o ângulo C
^
AB e este é menor que o ângulo A

^
BC,

e que os cortes e dobraduras foram executados

corretamente pelas máquinas.
Nessas condições, qual é o valor da soma dos compri -
mentos, em centímetro, dos segmentos 

—
DB, 

—
BE e 

—
EC?

� 19
� 20
� 21
� 23
� 24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 162QUESTÃO 161
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Um suporte será instalado no box de um banheiro
para serem colocados recipientes de xampu,
condicionador e sabonete líquido sendo que o
recipiente de cada produto tem a forma de um cilindro
circular reto de medida do raio igual a 3 cm. Para
maior conforto no interior do box, a proprietária do
apartamento decidiu comprar o suporte que tiver a
base de menor área, desde que a base de cada
recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte. Nas
figuras, vemos as bases desses suportes, nas quais
todas as medidas indicadas estão em centímetro.

Utilize 3,14 como aproximação para π.

Para atender a sua decisão, qual tipo de suporte a
proprietária comprou?
� A
� B
� C
� D
� E

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 163

A

B

C

D

E
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Os pneus estão entre os itens mais importantes
para a segurança de um carro. Segundo revendedores
especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é
diretamente proporcional ao número de voltas que ele
efetua em contato com o solo, sem derrapar, durante
esse trajeto, sendo que a constante de proporcio -
nalidade k depende do material empregado na sua
fabricação. O proprietário de um carro, cujo diâmetro
do pneu mede L m, conforme indicado na imagem,
pretende obter uma expressão que forneça uma
estimativa para a medida do desgaste D desse pneu
ao longo de uma viagem de x km. Para efeito dos
cálculos, considerou o diâmetro do pneu como sendo
L, independentemente da extensão do trajeto.

Disponível em: http:/revista.pensecarros.com.br. 

Acesso em: 24 abr. 2015 (Adaptada).

O valor de D é dado pela expressão

� D = 

� D = 

� D = 

� D = 

� D = 

Uma empresa produz painéis solares de energia
elétrica, com a forma de retângulo que geram 5 MWh
(megawats-hora) por metro quadrado. Cada painel
tem 3 m de largura e 6 m de compriment. O selo verde
de eficiência é obtido se cada painel solar gerar, no
mínimo, 150 MWh de energia solar. Para obter o selo
verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos
seus painéis solares.
O número mínimo, em metro, que a empresa deve
aumentar na largura dos seus painéis solares é
� 2 
� 4 
� 5 
� 10 
� 12 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 164

500 . k . x––––––––––π . L

1000 . k . x––––––––––π . L

1000 . k . x––––––––––L

1000 . k . x––––––––––
π . L2

4000 . k . x––––––––––
π . L2

QUESTÃO 165
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Descenso noturno fisiológico é definido como
uma redução maior ou igual a 10% da medida da
pressão arterial (PA) sistólica registrada entre o
período de vigília e o período de sono. O exame para
avaliar se um indivíduo apresenta ou não descenso
fisiológico é chamado de MAPA e consiste no
monitoramento da evolução da PA sistólica do indivíduo
ao longo de 24 horas. O resultado desse exame consiste
em um gráfico no qual a região correspondente ao
período de sono está hachurada em cinza.
Cinco pacientes foram submetidos a esse exame, e os
resultados mostram que apenas um paciente
apresentou ausência de descenso noturno.

Melo. R. O. V. et. al. “Ausência de descenso noturno se associa a

acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.” 

Arq. Bras. Cardiol. n 84, 2010

O gráfico que indica o resultado do exame do paciente
que apresentou ausência de descenso noturno é
�

�

�

�

�

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 166
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Uma operadora de telefonia oferece cinco planos
de serviços. Em cada plano, para cada mês, o cliente
paga um valor V que lhe dá direito a telefonar por M
minutos para clientes da mesma operadora. Quando
a duração total das chamadas para clientes da mesma
operadora excede M minutos, é cobrada uma tarifa T1
por cada minuto excedente nesse tipo de chamada.
Além disso, é cobrado um valor T2, por minuto, nas
chamadas para clientes de outras operadoras,
independentemente do fato de os M minutos terem
ou não sido usados. A tabela apresenta o valor de V,
M, T1 e T2 para cada um dos cinco planos.

Se um cliente dessa operadora planeja telefonar
durante 75 minutos para amigos da mesma
operadora e 50 minutos para amigos de outras
operadoras, o plano que ele deverá escolher, a fim de
pagar menos, é o
� Plano A
� Plano B.
� Plano C
� Plano D.
� Plano E.

Um diretor esportivo organiza um campeonato no

qual haverá disputa de times em turno e returno, isto

é, cada time jogará duas vezes com todos os outros,

totalizando 380 partidas a serem disputadas.

A quantidade de times (x) que faz parte desse
campeonato pode ser calculada pela equação

� x = 380 – x2

� x2 – x = 380

� x2 = 380 

� 2x – x = 380 

� 2x = 380

Há 700 passageiros viajando num trem composto
de 18 vagões. Em qualquer bloco de cinco vagões
consecutivos há 199 passageiros no total. No total,
quantos passageiros há nos últimos três vagões?

� 70 

� 77 

� 78 

� 96 

� 103

Sabe-se que o valor cobrado na conta de energia
elétrica correspondente ao uso de cada eletro doméstico
é diretamente proporcional à potência utilizada pelo
aparelho, medida em watts (W), e também ao tempo
que esse aparelho permanece ligado durante o mês.
Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com
potência máxima de 3 600 W e um televisor com
potência máxima de 100 W. Em certo mês, a família do
consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante um
tempo total de 5 horas e esse televisor durante um
tempo total de 60 horas, ambos em suas potências
máximas.

Qual é a razão entre o valor cobrado pelo uso do
chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor no
mês considerado?

� 1 : 1200

� 1 : 12

� 3 : 1

� 36 : 1

� 432 : 1

QUESTÃO 167

V M T1 T2

Plano
A R$ 25,00 20 min R$ 1,50/min R$ 2,00/min

Plano
B R$ 60,00 65 min R$ 1,00/min R$ 1,20/min

Plano
C R$ 60,00 75 min R$ 1,00/min R$ 1,50/min

Plano
D R$ 120,00 160 min R$ 0,80/min R$ 0,90/min

Plano 
E R$ 120,00 180 min R$ 0,80/min R$ 1,20/min

QUESTÃO 168

QUESTÃO 169

QUESTÃO 170
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Em fevereiro, o governo da Cidade do México,
metrópole com uma das maiores frotas de automóveis
do mundo, passou a oferecer à população bicicletas
como opção de transporte. Por uma anuidade de 24
dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso
livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e
devolver em qualquer outra e, se quiser estender a
pedalada, paga 3 dólares por hora extra.

(Revista Exame. 21 abr. 2010.)

A expressão que relaciona o valor f pago pela
utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam
x horas extras nesse período é:
� f(x) = 3x
� f(x) = 24
� f(x) = 27
� f(x) = 3x + 24
� f(x) = 24x + 3

Embora o Brasil tenha uma das maiores jazidas
de sal do mundo, sua produção anual em milhões de
toneladas ainda é inferior à da Alemanha, da
Austrália, do Canadá, da China, dos EUA, da França,
da Índia e do México. O gráfico a seguir mostra a
produção de sal nesses países, no ano 2000.

Considerando-se esses principais países produtores, a
melhor aproximação do percentual de participação do
Brasil, na produção mundial de sal em 2000, foi de:
� 4%    
� 5% 
� 6%
� 8%
� 11%

Escher, um grande artista holandês, nasceu em
1898 e faleceu em 1970, deixando uma obra original e
extraordinária. Os conceitos da Matemática aliados à
sua mente artística aparecem em seus desenhos de
ilusões espaciais, de construções impossíveis, nos
quais a geometria se transforma em arte, ou a arte em
geometria. Escher dedicou grande parte de seu tempo
ao estudo das pavimentações do plano e trabalhou
com a divisão regular do plano em figuras
geométricas que se transfiguram, se repetem, se
refletem e se rotacionam. Fundamentalmente,
trabalhou com isometrias, as transformações no
plano que preservam distâncias. No preenchimento
de superfícies, Escher usava figuras concretas,
perceptíveis e existentes na natureza, como pássaros,
peixes, pessoas, répteis etc.

Observe o passo a passo de uma de suas gravuras
em que utiliza peixes. 

Na construção dessa gravura, o artista recorreu,
principalmente, à: 
� translação. 
� simetria axial. 
� simetria em relação a um ponto.
� rotação. 
� reflexão. 

QUESTÃO 171

QUESTÃO 172

QUESTÃO 173
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Um botânico registrou o crescimento de uma
planta, em centímetros, durante cinco meses. Os
resultados estão apresentados no gráfico a seguir.

Considerando que o eixo y marca a altura da planta
(em centímetros) e o eixo x, o mês em que foi feita a
medida, pode-se afirmar que:

� y = 1,4x

� y = 3 + 1,4x

� y – 1,4 = 3x

� y + 3x = 1,4

� y = 3x

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Considere os gráficos a seguir.

Entre esses gráficos, a relação entre a altura de uma
pessoa e a sua idade pode ser representada:
� A

� B

� C

� D

� E

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 174
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Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns
alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados
e organizou esses dados no gráfico a seguir.

Qual é a moda das idades, em anos, dos entrevistados?
� 9
� 12
� 13
� 15
� 21

Dois pontos foram marcados num disco que gira
ao redor do seu centro. Um deles está 3 cm mais
distante que o outro do centro do disco e move-se
com velocidade constante igual a 2,5 vezes a
velocidade do ponto mais próximo do centro. Qual é
a distância do centro do disco ao ponto mais distante?
� 10 cm
� 9 cm
� 8 cm
� 6 cm
� 5 cm

Em cada um de três cartões foi escrito um número
de cinco algarismos, conforme mostrado na figura. 

Três desses algarismos estão cobertos. A soma dos
três números de cinco algarismos é 57263.
Utilizando o “dispositivo prático” para efetuar a
adição, como no exemplo a seguir,

é possível descobrir os três algarismos encobertos.
Esses algarismos são
� 0, 2 e 2
� 1, 2 e 9
� 2, 4 e 9
� 2, 7 e 8
� 5, 7 e 8

A figura a seguir é formada por partes de três
circunferências iguais de raio R e centros alinhados. A
circunferência do meio passa pelos centros das outras
duas circunferências. 

Qual é o perímetro dessa figura?

�

�

�

� 2πR���3

� 4πR

Aily forma um caminho com palitos de fósforos
colocados sobre os lados de um quadriculado,
iniciando no ponto A, conforme a figura. 

Os números em alguns quadrados do quadriculado
indicam o número de palitos ao redor desses qua -
drados. Se o caminho termina na ponta esquerda do
palito inicial (ponto A, mesmo ponto em que foi
iniciado) e tem o menor número possível de palitos,
quantos palitos há nesse caminho?
� 12
� 14
� 16
� 18
� 20

QUESTÃO 176
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QUESTÃO 178

� � �

1 3 5 7
3 1 4 2 �

2 5 8 3
––––––––––––

7 0 8 2

QUESTÃO 179

10πR
––––––

3

5πR
––––––

3

2πR���3
–––––––

3

QUESTÃO 180
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