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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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CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 93

Questões de 91 a 135
QUESTÃO 91

A produção de açúcar poderia ocorrer independente da etapa fotoquímica da fotossíntese, se os
cloroplastos fossem providos com um suplemento
constante de

O gengibre é uma planta herbácea muito
apreciada 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
representada a seguir.
O

 clorofila
 ATP e NADPH2

HO

 ADP e NADP

O

 oxigênio
 água

QUESTÃO 92

Certo álcool-gel, utilizado para acender churrasqueiras, contém álcool etílico hidratado a 80° INPM
disperso em um polímero. Esse produto é mais seguro para acender uma churrasqueira do que o álcool
etílico hidratado a 92,8° INPM, que pode explodir e
causar sérios acidentes. Comparando iguais volumes
de álcool-gel e de álcool líquido, o risco de explosão
é menor com o gel.
Foram dadas as seguintes justificativas para esse fato.
Assinale a única correta:
 A concentração de vapor de álcool no ar é maior
no caso do gel, diminuindo o número de colisões
efetivas por unidade de tempo.
 A superfície de contato do gel com o ar é menor
do que a superfície de contato do líquido com o
ar, pois o líquido se espalha mais sobre o carvão.
 A energia de ativação da combustão do álcool-gel
é menor do que a energia de ativação da combustão do álcool líquido, ou seja, a combustão do
álcool-gel é mais rápida.
 A entalpia de combustão completa por mol de
álcool etílico é menor quando este está disperso
em gel.
 A álcool gel e o álcool hidratado apresentam a
mesma porcentagem em massa de água.

2

Com relação a essa estrutura, afirma-se corretamente:
 o isômero representado é o dextrogiro.
 a hidroxila e o grupo metóxi estão em posição
para.
 o isômero representado é o trans.
 uma das funções é aldeído.
 apresenta carbono assimétrico.

QUESTÃO 94

Energia de ligação é a energia necessária para
romper 1 mol de ligações produzindo átomos no
estado gasoso.
A reação de cloração do metano, em presença de luz,
é mostrada abaixo.
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

⌬H = –25 kcal.mol–1

Considere os dados de energia das ligações abaixo.
C – H = 105 kcal.mol–1
Cl – Cl = 58 kcal.mol–1
H – Cl = 103 kcal.mol–1
A energia da ligação C – Cl, em kcal/mol, é igual a
 – 85
 – 60
 + 60
 + 85
 +120
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QUESTÃO 95

Um técnico de laboratório colocou separadamente, em seis tubos de ensaio, soluções de amido e
soluções de proteína, juntamente com suas respectivas enzimas digestivas. As soluções apresentavam
diferentes índices de pH e diferentes temperaturas, de
acordo com a tabela seguinte.
Tubo

pH

Temperatura (°C)

A

2

20

B

7

40

C

8

80

D

2

40

E

8

20

F

7

80

Em certa ocasião, um dos dois carrinhos foi
transportado com a metade de sua capacidade de
carga. Admitindo-se que o funcionário tenha aplicado
a mesma força constante e que cada carrinho, quando
vazio, tem massa igual a 100kg, o módulo da
aceleração impressa ao conjunto foi de
 0,110m/s2
 0,125m/s2
 0,175m/s2
 0,200m/s2
 0,250m/s2
Nota: Admita que os carrinhos quando cheios têm
massas iguais.

QUESTÃO 97

Passados alguns minutos, observou-se a ocorrência
do processo digestivo. A digestão do amido e a
digestão da proteína ocorreram, respectivamente, nos
tubos
 A e C.
 D e F.
 B e D.
 D e E.
 C e D.
QUESTÃO 96

Em um hospital, as roupas sujas são colocadas
em carrinhos de transporte que ficam sobre uma
balança. Quando um carrinho atinge a sua capacidade
de carga, medida pela balança, ele é conduzido, sem
atritos, por um corredor reto e horizontal, até a
lavanderia.
Devido à prática, o funcionário que conduz os
carrinhos os leva de dois em dois, colocando um à
frente do outro e aplicando uma força constante de
intensidade 100N no carrinho de trás, obtendo para o
conjunto uma aceleração de módulo 0,100m/s2.

O primeiro transplante de genes bem sucedido foi
realizado em 1981, por J.W. Gurdon e F.H. Ruddle,
para obtenção de camundongos transgênicos,
injetando genes da hemoglobina de coelho em
zigotos de camundongos, resultando camundongos
com hemoglobina de coelho em suas hemácias. A
partir destas informações, pode-se deduzir que
 o DNA injetado foi incorporado apenas às
hemácias dos camundongos, mas não foi
incorporado aos seus genomas.
 o DNA injetado nos camundongos poderia passar
aos seus descendentes somente se fosse
incorporado às células somáticas das fêmeas dos
camundongos.
 os camundongos receptores dos genes do coelho
tiveram suas hemácias modificadas, mas não
poderiam transmitir essa característica aos seus
descendentes.
 os camundongos transgênicos, ao se reproduzirem, transmitiram os genes do coelho aos
seus descendentes.
 o RNAm foi incorporado ao zigoto dos embriões
em formação.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 98

QUESTÃO 100

Etanol e biodiesel são derivados de produtos de
origem agrícola, como a cana-de-açúcar e a mamona,
respectivamente. O uso desses tipos de combustíveis
evita o acúmulo de CO2(g) na atmosfera, ao contrário
dos combustíveis fósseis, como
 gasolina, metanol e gás natural.
 gasolina, carvão mineral e gás natural.
 gasolina, óleo de canola e diesel.
 metanol, carvão mineral e gás natural.
 metanol, óleo de canola e gás de lixo.

Gêmeos univitelinos ou monozigóticos são
aqueles formados a partir de um único zigoto, o qual
se divide em blastômeros que permanecem separados e se desenvolvem em dois indivíduos.

QUESTÃO 99

Luciana resolveu testar o carrinho de controle
remoto, cuja massa é de 400g, de seu irmão, mediante
a montagem abaixo. O carrinho foi conectado por um
barbante a uma caixa de clipes, com massa total de
200g.

A divisão celular em questão é a
 meiose, e cada blastômero tem a metade do
número de cromossomos do zigoto.
 meiose, e cada blastômero tem o mesmo número
de cromossomos do zigoto.
 mitose, e cada blastômero tem a metade do
número de cromossomos do zigoto.
 mitose, e cada blastômero tem o mesmo número
de cromossomos do zigoto.
 mitose, e cada blastômero tem o dobro do
número de cromossomos do zigoto.
QUESTÃO 101

Os carboidratos são biomoléculas que apresentam em sua estrutura as funções aldeído ou cetona,
ligados ao esqueleto carbônico de um poliol. Pessoas
que têm diabete mellitus, por exemplo, devem evitar
o consumo excessivo de carboidratos.
Considere os seguintes compostos:

(Adaptado de Leituras de Física, do GREF/USP)

Considerando-se desprezível o efeito do ar e o
barbante como um fio ideal, determine a intensidade
da força de atrito que a mesa aplica no carrinho
quando sua aceleração é dirigida para a direita e tem
módulo constante e igual a 1,0m/s2.
Adote g = 10m . s–2
 Fat = 0,20N
 Fat = 0,40N
 Fat = 1,4N
 Fat = 2,6N
 Fat = 3,2N

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

4

Os portadores de diabete mellitus devem evitar o
consumo excessivo da(s) biomolécula(s):
 1
 2
 3
 4
 1e4
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QUESTÃO 102

QUESTÃO 104

A hipertensão arterial é um dos principais
problemas de saúde do século XXI. Segundo a
Organização Mundial de Saúde existem mais de 700
milhões de pessoas no mundo com hipertensão não
tratada. Um dos possíveis tratamentos desse
problema seria o uso de medicamentos que atuam no
rim. Qual alternativa contém uma associação correta
da ação desse tipo de medicamento com a redução
da pressão arterial?
 O medicamento inibe a hematopoese renal, fato
que ocasiona a redução da pressão arterial.
 O medicamento estimula a síntese de ureia no
rim, fato que ocasiona a redução da pressão
arterial.
 O medicamento eleva a filtração glomerular, fato
que ocasiona a redução da pressão arterial.
 O medicamento intensifica a ação do ADH no rim,
fato que ocasiona a redução da pressão arterial.
 O medicamento inibe a síntese renal do fator
natriurético atrial, fato que ocasiona a redução da
pressão arterial.

Em uma colisão entre veículos, um perito pretende
determinar a velocidade inicial de um carro quando o
motorista começou a frear. O carro, até chegar ao
repouso, deixou uma marca no chão de 75m com o
carro derrapando em trajetória retilínea e com as rodas
travadas. O evento aconteceu em um piso horizontal.
O efeito do ar é desprezível e a aceleração da
gravidade tem módulo g = 10m/s2. O coeficiente de
atrito dinâmico entre os pneus e o solo vale 0,60.
Com os dados apresentados, o perito concluiu que a
velocidade inicial do carro tinha módulo igual a:
 30 km/h
 45 km/h
 90 km/h
 100 km/h
 108 km/h

QUESTÃO 103

A concentração de uma solução é a relação entre
a quantidade de soluto e a quantidade de solução. A
densidade da solução é a relação entre a massa da
solução e o volume da solução.
Para preparar uma solução de densidade 1,2 g/mL de
um determinado sal, dissolvem-se 20 g desse
composto em 230 g de água.
A concentração dessa solução é igual a
 80,0 g/L
 86,0 g/L
 96,0 g/L
 110,4 g/L
 114,0 g/L
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 105

Uma pessoa improvisou em sua casa um
equipamento com a finalidade de fortalecer os
músculos de suas pernas. Ela utilizou um velho tampo
de mesa, que dispôs com uma inclinação  em relação
à horizontal, prendeu um apoio para seus pés aos pés
da mesa e, por fim, com um skate, improvisou um
apoio móvel para suas costas. O exercício a ser
realizado no equipamento consiste em flexionar os
joelhos e manter-se em uma posição fixa, como
ilustra a figura.

q

Considere sen  = 0,60 e cos  = 0,80. Admitindo-se
que a aceleração da gravidade tenha módulo igual a
10 m/s2, que a massa dessa pessoa seja 80 kg e que o
sistema esteja livre de atritos, a força com a qual os
pés dessa pessoa tocam o apoio é
 320 N
 480 N
 540 N
 640 N
 800 N
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QUESTÃO 106

Reação de oxidorredução é toda reação na qual
ocorre transferência de elétrons entre duas espécies
químicas, e, como consequência, há variação de
número de oxidação (Nox).
Considere quatro substâncias que apresentam o
elemento cloro em sua composição: gás cloro (Cl2),
cloreto de sódio (NaCl), hipoclorito de potássio (KClO)
e ácido perclórico (HClO4).
Os números de oxidação (Nox) do elemento cloro
nessas quatro substâncias são, respectivamente,
iguais a
 0, –1, +1 e +7.
 –1, –1, +1 e +3.
 –2, –1, +1 e +3.
 0, –7, –1 e +7.
 –1, –7, +3 e +7.







175N e 125N
100N e 150N
150N e 75N
125N e 75N
125N e 150N

QUESTÃO 108

A um béquer contendo 200 g de uma solução
salina previamente preparada foram adicionados
mais 15 g do mesmo soluto, observando-se a formação de corpo de fundo proveniente da dissolução
parcial desse soluto. O sistema heterogêneo resultante foi filtrado, obtendo-se 5 g de resíduo sólido
retido no papel de filtro. Após a evaporação completa
do filtrado, foram obtidos 40 g de outro resíduo
sólido.
5g de resíduo

QUESTÃO 107

O macaco-barrigudo é um primata encontrado na
Floresta Amazônica, principalmente na parte inundada da floresta, ao norte dos Rios Negro e Solimões.
A figura mostra um desses macacos, com 10kg,
brincando pendurado em um cipó inextensível preso
a um galho, descrevendo uma circunferência de
centro C contida em um plano horizontal, em
movimento uniforme. O cipó que o prende ao galho
está inclinado de um ângulo θ em relação à vertical.

15g soluto

200g de
solução

Vaporização

40g de resíduo

A solubilidade do soluto presente nesse sistema em
g/100g de H2O, na temperatura em que esse
experimento foi realizado, é igual a
 15,0
 20,0
 32,5
 28,3
 23,5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(zaroio.net. Adaptado.)

Desprezando-se a resistência do ar, sabendo-se que
sen θ = 0,60 e cos θ = 0,80 e adotando-se g = 10m/s2,
a intensidade da força de tração no cipó que prende o
macaco ao galho e a intensidade da resultante
centrípeta valem, respectivamente
6
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QUESTÃO 109

QUESTÃO 110

Na cozinha, as panelas de pressão são bastante
utilizadas por facilitarem o processo de cozimento dos
alimentos. É correto afirmar que o cozimento em uma
panela de pressão é mais rápido porque
 o material da panela de pressão tem alta condutividade térmica, o que ocasiona uma transferência
de calor mais eficiente.
 na panela de pressão, a água entra em ebulição
em uma temperatura menor do que em uma
panela aberta.
 na panela de pressão, a pressão interna pode
atingir valores maiores que a pressão atmosférica.
 como a panela de pressão é um sistema adiabático perfeito, ocorre menos perda de calor para
o ambiente.
 a válvula da panela de pressão impede que haja
perda de calor para o ambiente, permitindo a
obtenção de temperaturas maiores no seu interior.

Valentina é uma garota sexualmente ativa que
optou pela tabelinha como método contraceptivo. Sua
menstruação ocorreu no dia 19 de janeiro, conforme
indicado no calendário a seguir:

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

Conversando com Enzo, seu parceiro de relacionamento, ambos decidiram não manter relação sexual
no período fértil de Valentina. Logo, em qual data o
casal deverá praticar a abstinência sexual de modo a
minimizar o risco de uma gravidez não planejada?
 19 de janeiro
 23 de janeiro
 01 de fevereiro
 10 de fevereiro
 15 de fevereiro
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo

7

ALUNO_ENEM_PROVA2_AMARELO_28_8_ALICE_2022 08/07/2022 09:49 Página 8

QUESTÃO 111

QUESTÃO 112

Um feixe de luz se propaga no vácuo e incide na
superfície de um bloco de vidro. Ao passar a se propagar pelo bloco, esse feixe é separado em três raios
monocromáticos, x, y e z, como mostrado na figura.

Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa
sala de efeitos luminosos se posiciona em frente a
diferentes tipos de espelhos (côncavo, convexo e
plano). Qual situação a seguir representa a correta
imagem (i) que é possível essa pessoa obter de si
própria?


No gráfico estão representados qualitativamente os
valores dos índices de refração absolutos do vidro que
constitui o bloco, em função da cor da luz que o
atravessa.





Sabendo-se que o índice de refração absoluto do
vácuo é igual a 1,0, os raios x, y e z podem ser
associados, nessa ordem, à sequência de cores:
 vermelho, amarelo e azul.
 violeta, verde e vermelho.
 verde, vermelho e violeta.
 amarelo, azul e vermelho.
 verde, violeta e alaranjado.



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Todas são impossíveis.
8
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QUESTÃO 113

QUESTÃO 115

A pressão total de um sistema gasoso constituído
por H2, I2 e HI em equilíbrio é de 4 atm em uma dada
temperatura. Sabendo que existem 40% de H2 e 10%
de I2 em volume, qual é o valor da constante desse
equilíbrio em termos de pressão?
⎯→ 2 HI(g)
H2(g) + I2(g) ←⎯
 62,5
 6,25
 625
 0,625
 0,0625

Amônia, ácido úrico e ureia são as três principais
excretas nitrogenadas eliminadas pelos animais. Cada
uma apresenta um nível de solubilidade e toxicidade
característico. Considerando o nível de toxicidade e
os exemplos de animais que eliminam essas
substâncias, assinale a alternativa que contém a
sequência crescente de eliminação dessas excretas,
da menos tóxica à mais tóxica.
 carpa, girino, galinha
 barata, sapo adulto, garoupa
 cachorro, sardinha, tubarão
 formiga, pombo, jacaré
 gato, rato, salamandra

QUESTÃO 114

A intensificação do efeito estufa devido ao
excesso de emissões de gás carbônico pode afetar o
ambiente marinho? A resposta é sim! Por mais
improvável que pareça, essa relação é real e afeta
diretamente um animal com importância central no
estabelecimento de um importante ecossistema
marinho. Assinale a alternativa correta que contém o
animal marinho afetado e o principal prejuízo desta
ação:
 Coral. O excesso de gás carbônico na atmosfera
leva à acidificação do meio marinho promovendo
a corrosão do exoesqueleto desses animais.
 Fitoplâncton. O excesso de gás carbônico provoca
um aumento da turbidez da água, prejudicando a
penetração de luz e a fotossíntese desses indivíduos.
 Cetáceo (baleia). O excesso de gás carbônico se
dissolve no meio aquático e se liga de modo
estável à hemoglobina desse animal. Logo, há
uma redução de sua expectativa de vida e um
comprometimento de toda a teia alimentar da
qual faz parte.
 Atum. O excesso de gás carbônico na atmosfera
leva à alcalinização do meio aquático interferindo
na formação das correntes marítimas frias. Logo,
os grandes cardumes de atum se perdem nas
águas abertas dos oceanos nos períodos de
migração reprodutiva.
 Tubarão. O excesso de gás carbônico na atmosfera quando dissolvido na água do oceano altera
sua condutividade elétrica. Logo, há um prejuízo
no funcionamento da ampola de Lorenzini, um
importante órgão eletrorreceptor dos tubarões.

QUESTÃO 116

Um professor do curso de Materiais da Fatec
apresentou aos alunos a seguinte citação:

“As fibras ópticas podem ser usadas para guiar a
luz ao longo de um determinado caminho. A ideia
é fazer um raio de luz percorrer uma fibra
transparente, ricocheteando entre as suas
paredes. Desde que o ângulo de incidência do raio
na parede da fibra seja sempre maior que o
ângulo crítico, o raio permanecerá sempre dentro
dela mesmo que ela esteja curva.”
KIRK, Tim. Physics for the IB Diploma.
Oxford University Press, 2003. Livre tradução.

Em seguida, pediu para que os alunos respondessem,
de maneira assertiva, à qual conceito físico a citação
se refere.
A resposta correta esperada pelo professor é
 difração.
 polarização.
 reflexão total.
 espalhamento.
 dispersão luminosa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 117

QUESTÃO 118

Em um laboratório didático, foi montado um
banco óptico formado por uma lente esférica
convergente L de distância focal igual a 20 cm, um
espelho plano E e uma lanterna acesa, funcionando
como o objeto O. A fotografia representa esse sistema
com as distâncias entre seus elementos, fora de
escala.

As angiospermas são plantas floríferas que atraem os
agentes polinizadores (insetos, pássaros e morcegos).
Para tanto as flores produzem o néctar, composto
predominante formado por açúcares como sacarose,
frutose e glicose, compostos de fórmula mínima
(CH2O). Em relação ao néctar das flores, pode-se
afirmar:
 É uma excelente forma de energia porque os
açúcares que contém são uma forma de energia
prontamente utilizada na glicólise.
 É uma fonte de energia importante que diretamente será utilizada no Ciclo de Krebs.
 É uma excelente fonte de energia para a
polimerização de carboidratos como o amido e o
glicogênio.
 É uma fonte de nucleotídeos para a produção de
compostos nitrogenados.
 É uma excelente fonte de compostos solúveis
utilizados na absorção de água por osmose.

E

L
O

80cm
30cm

Em seguida, o professor propõe um exercício com a
figura a seguir, que resume o experimento realizado.
Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O, a seta I1 representa a imagem
dessa lâmpada formada pela lente L, e I2 representa a
imagem da seta I1 formada pelo espelho E.
d

QUESTÃO 119

Os hidrocarbonetos aromáticos apresentam
reações de substituição. Considere a equação
química:
X

X

E

L

+ HONO2

+ H2 O
NO2

O

I1
30cm

I2

80cm

Considerando válidas as condições de nitidez de
Gauss, a distância d, entre O e I2, é
 1,6 m
 1,4 m
 1,5 m
 1,3 m
 1,2 m
10

O grupo dirigente X pode ser:
 – OH
 – NH2
 – CH3
 – Cl
 – NO2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 120

QUESTÃO 122

Os seres vivos, para a realização das funções
vitais, transformam uma forma de energia em outra,
segundo a lei da conservação de energia.
As reações que ocorrem nas células podem ser
endergônicas e exergônicas, segundo o esquema a
seguir:

O diagrama a seguir representa um mecanismo de
reação, com suas várias etapas:

A. C6H12O6 ⎯⎯⎯→ 2CH3 – CH2 – OH + 2CO2.
B. 6H2O + 6CO2 ⎯⎯⎯→ C6H12O6 + 6O2
C. C6H12O6 + 6O2 ⎯⎯⎯→ 6H2O + 6CO2
Analise o gráfico a seguir:
As reações de anabolismo e catabolismo estão
representadas, respectivamente, pelos algarismos:
A velocidade do processo global (A → E) é igual à
velocidade da etapa
 A→B
 B→C
 C→D
 D→E
 A→C
QUESTÃO 123







O esquema a seguir mostra uma porção da
membrana interna da mitocôndria com a proteína ATP
síntase mergulhada na bicamada de fosfolipídeo.

I – A; II – B; III – C.
I – C; II – A; III – B.
I – B; II – A; III – C.
I – B; II – C; III – A.
I – C; II – B; III – A.

QUESTÃO 121

Com o uso de uma lente biconvexa de vergência
igual a 2,0di é obtida a imagem nítida de um objeto,
projetada sobre um anteparo colocado do outro lado
da lente a uma distância de 1,0m dela. A lente é então
trocada por outra biconvexa de vergência igual a
3,0di, sendo mantidas as posições, tanto da lente
quanto do objeto. Para se obter uma imagem nítida, o
anteparo deve ser posicionado, em relação à lente, a
uma nova distância de
 0,2m
 0,4m
 0,5m
 0,8m
 1,0m

A imediata fonte de energia que permite a síntese de
ATP a partir de ADP e fosfato é:
 a luz solar.
 a quebra da glicose em dióxido de carbono.
 o fluxo de hidrogênio através da proteína
seguindo o gradiente de concentração.
 a força de gravidade que bombeia os íons H+.
 a síntese de glicose durante o Ciclo de Calvin.
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QUESTÃO 124

Considere a equação química global entre os
compostos HBr e NO2:
2 HBr + NO2 → H2O + NO + Br2
Realizou-se, então, um experimento no qual foi
medida a velocidade da reação em função da
concentração inicial dos reagentes, mantendo-se
constante a temperatura. Observe os resultados
obtidos:
Concentração inicial (mol.L–1)

Velocidade
(mol . L–1 . min–1)

HBr

NO2

0,01

0,01

0,05

0,02

0,01

0,10

0,01

0,02

0,10

Com base nas informações anteriores, pode-se prever
que o zigoto
 será inviável e não se desenvolverá em um novo
indivíduo.
 se desenvolverá em um indivíduo cromossômica
(XY) e fenotipicamente do sexo masculino,
normal e fértil.
 se desenvolverá em um indivíduo cromossômica
(XY) e fenotipicamente do sexo masculino, mas
sem testículos.
 se desenvolverá em um indivíduo cromossomicamente do sexo masculino (XY), mas com o
fenótipo feminino.
 se desenvolverá em um indivíduo cromossômica
(XX) e fenotipicamente do sexo feminino.

QUESTÃO 126

A expressão da velocidade da reação é:
 v = k[HBr]2 . [NO2]
 v = k[HBr]2

Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica
da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica
quando se encontram em perigo. Um poraquê de
1,0 metro de comprimento, em perigo, produz uma
corrente em torno de 2,0 ampères e uma tensão de
600 volts.

 v = k[NO2]
O quadro apresenta a potência aproximada de
equipamentos elétricos.

 v = k[HBr] . [NO2]
 v = k[HBr] . [NO2]2

Equipamento elétrico Potência aproximada (watt)
QUESTÃO 125

No início do desenvolvimento, todo embrião
humano tem estruturas que podem diferenciar-se tanto
no sistema reprodutor masculino quanto no feminino.
Um gene do cromossomo Y, denominado SRY (sigla
em inglês de sex-determining region Y), induz a
formação dos testículos. Hormônios produzidos pelos
testículos atuam no embrião, induzindo a diferenciação
das outras estruturas do sistema reprodutor masculino
e, portanto, o fenótipo masculino.
Suponha que um óvulo tenha sido fecundado por
um espermatozoide portador de um cromossomo Y
com uma mutação que inativa completamente o gene
SRY.
12

Exaustor

150

Computador

300

Aspirador de pó

600

Churrasqueira elétrica

1200

Secadora de roupas

3600

O equipamento elétrico que tem potência similar
àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)
 exaustor.
 computador.
 aspirador de pó.
 churrasqueira elétrica.
 secadora de roupas.
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QUESTÃO 127

Marcelo decidiu construir uma gangorra para
poder brincar com seu filho. Sobre um cavalete, ele
apoiou uma tábua de modo que, quando ambos se
sentassem, estando cada um em um dos extremos da
tábua e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse
ficar equilibrada horizontalmente, sem pender para
nenhum dos lados. Considerou também o fato de que
seu peso era três vezes maior que o de seu filho, e que
a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam
sentar-se era de 3,2m.
De acordo com essas considerações, a distância entre
o ponto onde o filho de Marcelo deve sentar-se e o
ponto de apoio da tábua no cavalete é, aproximadamente, de
 0,8 m
 1,2 m
 1,6 m
 2,0 m
 2,4 m
Despreze o peso da tábua, bem como as dimensões
dos corpos de Marcelo e de seu filho.

QUESTÃO 128

A figura mostra três barras que podem ou não ser
ímãs permanentes. Se forem ímãs, seus polos
magnéticos localizam-se nas extremidades indicadas
pelas letras.
Barra 1
Barra 2
Barra 3
P

Q

R

S

T

As interações observadas entre as extremidades das
barras indicam que
 apenas a barra 1 é ímã permanente.
 apenas a barra 3 é ímã permanente.
 apenas as barras 1 e 2 são ímãs permanentes.
 apenas as barras 2 e 3 são ímãs permanentes.
 todas as barras são ímãs permanentes.
QUESTÃO 129

O resultado de um exame de dosagem de glicose
foi apresentado como 91 mg/dL. Se esse resultado
fosse apresentado em unidades do Sistema
Internacional, o valor seria
 9,1 × 102 kg/m3.
 9,1 × 103 kg/m3.
 9,1 × 10–1 kg/m3.
 9,1 × 10–2 kg/m3.
 9,1 × 10–3 kg/m3.
Dados: 1 kg = 103g; 1 m3 = 103L; 1 L = 10 dL
QUESTÃO 130

A imagem a seguir representa o aparelho reprodutor feminino com estruturas nomeadas em A, B, C
e D. Considerando-se estas estruturas, pode-se
afirmar corretamente:

U

Efetuaram-se aproximações entre as extremidades
das barras e os resultados observados estão listados
na tabela, na ordem em que ocorreram.
Ordem

Extremidades
aproximadas

Resultado

1a.

PeR

Atração

2a.

PeS

Repulsão

3a.

QeR

Repulsão

4a.

QeS

Atração

5a.

QeT

Atração

6a.

SeT

Atração

 A parede interna do órgão B é descamada durante
o período de ovulação.
 Estrógeno e progesterona são hormônios
produzidos em A e agem em C.
 Se em uma cirurgia o órgão B for removido, a
mulher não menstruará mais.
 A laqueadura é uma cirurgia em que é feita a
remoção do canal indicado em D.
 A produção de gametas e a fecundação são
eventos que ocorrem em A.

CN – 2o dia 兩 Caderno 5 – Amarelo

13

ALUNO_ENEM_PROVA2_AMARELO_28_8_ALICE_2022 08/07/2022 09:49 Página 14

QUESTÃO 131

QUESTÃO 133

Os desagradáveis odores da transpiração são
provocados por alguns ácidos carboxílicos presentes
no suor. O composto a seguir que pode ser utilizado
para eliminar esse mau cheiro é:
 Leite de magnésia (hidróxido de magnésio)
 Vinagre (solução diluída de ácido acético)
 Sal de cozinha (cloreto de sódio)
 Açúcar (glicose)
 Água

Partículas beta são elétrons originados em
núcleos de determinados átomos instáveis, sendo
ejetadas desses núcleos com velocidades que podem
ser próximas à da luz. Desejando-se fazer um
levantamento do número de partículas beta em
função de sua velocidade, foi elaborado um
dispositivo em que as partículas beta ejetadas de uma
fonte radioativa são desviadas por um campo
magnético uniforme de intensidade constante que as
obriga a percorrer uma trajetória curva de raio R, no
interior de um tubo encurvado em que é mantido o
vácuo, até a chegada ao detector, como mostrado na
figura.

QUESTÃO 132

Em 1949, enquanto estudavam o metabolismo
energético, Eugene Kennedy e Albert Lehninger
realizaram uma experiência na qual separaram, por
centrifugação, os diferentes componentes celulares.
Em seguida, os pesquisadores colocaram cada uma
das frações, contendo os diferentes componentes, em
soluções compostas dos nutrientes adequados e
mediram o consumo de oxigênio (O2) em cada uma
das frações; em outro conjunto de frascos, testou-se a
produção de trifosfato de adenosina (ATP) pelas
diferentes frações. A tabela a seguir mostra alguns dos
resultados possíveis em uma experiência deste tipo.

Fração

Produção de ATP
(unidades
arbitrárias)

Consumo de oxigênio
(unidades arbitrárias)

A

0

1

B

4

0

C

6

1

D

8

0

E

38

7

Com base nos resultados da tabela, identifique qual
das frações deve corresponder às mitocôndrias.
 A
 B
 C
 D
 E

14

A expressão que determina a intensidade do campo
magnético necessário para que as partículas beta, de
carga elétrica de módulo e e massa m, percorram o
tubo de sua fonte até o detector, com velocidade de
intensidade v, é:
eR
 B = ––––––
m.v
vR
 B = ––––––
m.e
m
 B = ––––––––
e.v.R
m.v
 B = –––––––
eR
m.e
 B = –––––––
vR
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QUESTÃO 134

QUESTÃO 135

Duas espiras circulares metálicas, A e B, estão
fixas perto de um longo condutor retilíneo percorrido
por corrente elétrica de intensidade I no sentido indicado na figura.

Considere um modelo experimental hipotético em
que foi possível incubar organelas em soluções
contendo quantidades conhecidas de substâncias
típicas do metabolismo celular. As variações nas
quantidades dessas substâncias foram registradas e
sumarizadas nas tabelas.
I

II

Glicose

–

O2

–

O2

↑

CO2

↑

CO2

–

ATP

↑

ATP

↑

NADH2

↑

NADPH

↑

Legenda: – sem alteração; ↑ aumento
Os processos metabólicos compatíveis com as
variações ocorridas em I e II são, respectivamente,
 Ciclo de Calvin / glicólise.
 Ciclo de Calvin / cadeia respiratória.
Se a intensidade I da corrente elétrica no condutor
diminuir continuamente,

 etapa fotoquímica da fotossíntese / cadeia
respiratória.

 não circulará corrente elétrica induzida em A nem
em B.
 circulará uma corrente elétrica induzida no sentido
horário tanto em A quanto em B.

 glicólise / Ciclo de Krebs.
 etapa fotoquímica da fotossíntese / Ciclo de Krebs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 circulará uma corrente elétrica induzida, em A, no
sentido anti-horário e, em B, no sentido horário.
 circulará uma corrente elétrica induzida no sentido
anti-horário tanto em A quanto em B.
 circulará uma corrente elétrica induzida, em A, no
sentido horário e, em B, no sentido anti-horário.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180
QUESTÃO 136

O gráfico indica dados sobre o percentual de
casos de malária, de janeiro a junho de 2020, de
acordo com a área de infecção na região amazônica.







19
23
21
17
25

QUESTÃO 138

Considere o seguinte código escrito na linguagem
de programação Julia:
x = 10
for i in
x +=
end

1:5
3

z=0
while x % 7 ! = 0
z += 1
x –= 1
end
(www.gov.br. Adaptado.)

De acordo com esses dados, nas áreas rurais e
indígenas o total de casos registrados foi de
 101 019
 91 381
 119 139
 78 822
 59 569
QUESTÃO 137

Considerando o formato dd/mm/aaaa para indicar
datas (sendo dois dígitos para o dia, dois dígitos para
o mês e quatro dígitos para o ano), o dia 22/02/2022 foi
celebrado como uma data palíndroma, ou seja, uma
data que, se lida na ordem inversa (da direita para a
esquerda), indica a mesma sequência de dígitos para
dia, mês e ano. Observe que esse palíndromo só
existe porque grafamos o mês de fevereiro com dois
dígitos, caso contrário, a escrita da data como
22/2/2022 não seria um palíndromo. Sabendo que o
ano 2092 será ano bissexto, que todas as próximas
datas palíndromas neste século acontecerão no mês
de fevereiro, e considerando o formato dd/mm/aaaa,
o número de datas palíndromas que ainda existirão
no século XXI após 22/02/2022 será
16

println(z)
Esse código pode ser traduzido para o seguinte
código em linguagem natural:
Crie a variável x e defina seu valor como sendo 10
Repita 5 vezes a seguinte instrução entre chaves:
{
aumente em 3 o valor da variável x
}
Crie a variável z e defina seu valor como sendo 0
Repita as seguintes instruções entre chaves até que
o valor de x seja múltiplo de 7:
{
aumente em 1 o valor da variável z
diminua em 1 o valor da variável x
}
Imprima o valor de z

O valor de z impresso pelo programa foi
 5
 4
 6
 7
 8
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QUESTÃO 139

André e Beto precisam conferir o conteúdo de 176
pastas, as quais foram divididas entre eles de maneira
que a razão entre o número de pastas atribuídas a
3
André e o número de pastas atribuídas a Beto foi –– .
5
Se André conferiu cada uma de suas pastas em 7 minutos
e Beto conferiu cada uma de suas pastas em 4
minutos, o tempo que André levou nessa tarefa
excedeu o tempo de Beto em
 33 minutos.
 22 minutos.
 11 minutos.
 44 minutos.
 55 minutos.

Disponível em: http://dados.gov.br.

QUESTÃO 140

Acesso em: 7 dez. 2012 (adaptado).

As notas obtidas pelos alunos em uma determinada prova foram distribuídas em 3 grupos. No
grupo A estavam 50% das notas, no grupo B, 20% e,
no grupo C, as demais. Sabendo que a média das
notas no grupo A foi 6,8, a média das notas no grupo
B foi 9,0, e a média das notas no grupo C foi 8,0, a
média de todas as notas obtidas pelos alunos foi
 7,5
 7,4

QUESTÃO 142

 7,7
 7,3
 7,6

QUESTÃO 141

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado (DRSAI) podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado
de esgoto sanitário, contaminação por resíduos
sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico
apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma
cidade.

O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças de tipo A e B é:
 janeiro.
 abril.
 julho.
 setembro.
 novembro.

Na construção de um conjunto habitacional de
casas populares, todas serão feitas num mesmo
modelo, ocupando, cada uma delas, terrenos cujas
dimensões são iguais a 20 m de comprimento por 8 m
de largura. Visando à comercialização dessas casas,
antes do início das obras, a empresa resolveu
apresentá-las por meio de maquetes construídas
numa escala de 1 : 200. As medidas do comprimento
e da largura dos terrenos, respectivamente, em
centímetros, na maquete construída, foram de:
 4 e 10
 5e2
 10 e 4
 20 e 8
 50 e 20
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QUESTÃO 143

QUESTÃO 146

As unidades de medidas agrárias são utilizadas
para medir superfícies de campo, plantações, pastos,
fazendas etc. A principal unidade dessas medidas é o
are (a), que possui como múltiplo o hectare (ha).
Tem-se que 1a = 100 m2 e que 1 ha = 100 a. Assim,
100 ha equivalem a:

O Governo Federal construirá, nos próximos anos,
uma linha férrea de 480 km, que ligará Campinas ao
Rio de Janeiro, passando por São Paulo. O trecho
entre Campinas e São Paulo terá 80 km, o qual
representa, do trajeto total da linha férrea, a fração:





1
–––
3



1
–––
4



1
–––
5



1
–––
6



1
–––
8

103

m2

 104 m2
 105 m2
 106 m2
 108 m2

QUESTÃO 144

A renda mensal da família de Antônio é composta
da seguinte forma: três salários mínimos ganhos com
o seu trabalho, mais um salário mínimo do trabalho
de sua esposa e mais um, que seus filhos, juntos,
ganham vendendo artesanato na feira local.
Considerando que o salário mínimo é R$ 510,00, e que
Antônio investe 25% da renda familiar mensal bruta
na educação dos filhos, pode-se afirmar que esse
valor investido corresponde a:
 R$ 507,25
 R$ 527,50
 R$ 545,00
 R$ 607,25
 R$ 637,50

QUESTÃO 147

O Sr. Takemoto possui uma propriedade em Mogi
das Cruzes, onde plantou, em 1680 m2, alfaces para
serem vendidas em São Paulo. Sabendo-se que 60%
correspondem apenas à área de sua propriedade
onde foi plantada a alface e que outros 10% representam uma área de proteção ambiental, o número
de metros quadrados que ainda estão disponíveis
para qualquer outro fim é:

QUESTÃO 145

 840

Um elevador, com capacidade máxima de 240 kg,
será usado para transportar caixas com as mesmas
dimensões e igual peso. Se cada caixa tem massa
bruta de 800 g, o número máximo de caixas que o
elevador pode levar em cada viagem é:

 955

 280
 300

 1086
 1186
 1215
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 320
 360
 400
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QUESTÃO 148

QUESTÃO 150

Durante um jogo de futebol, foram anunciados os
totais do público presente e do público pagante.
Diante da diferença entre os dois totais apresentados,
um dos comentaristas esportivos presentes afirmou
que apenas 75% das pessoas que assistiam àquele
jogo no estádio pagaram ingresso. Considerando que
a afirmativa do comentarista está correta, a razão
entre o público não pagante e o público pagante
naquele jogo foi:

Pedro quer comprar uma cama nova para seu
quarto. Em uma loja de móveis encontrou a cama
desejada, por 10 parcelas iguais de R$ 63,60 ou por
R$ 499,00 à vista. A diferença entre o preço total a
prazo e à vista é:



1
–––
4



1
–––
3



3
–––
4



4
–––
3



3
–––
1

 R$ 137,00
 R$ 153,00
 R$ 163,00
 R$ 243,00
 R$ 263,00

QUESTÃO 151

A análise dos dados sobre 2 vírus diferentes, A e
B, que estavam circulando em uma cidade, constatou
que, em determinado momento, a contaminação pelo
vírus A começou a aumentar de acordo com a função
f(x) = log2 x e que a contaminação pelo vírus B
começou a diminuir de acordo com a função
(x–k)

冢 冣

QUESTÃO 149

Pergunta: quantos dias faltam para terminar o
ano?
Informações:
I. hoje é 13 de junho.
II. este ano não é bissexto.
Nessa questão, há uma pergunta e duas informações.
É correto afirmar que
 a primeira informação, sozinha, é suficiente para
que se responda corretamente à pergunta e a
segunda, sozinha, insuficiente.
 a segunda informação, sozinha, é suficiente para
que se responda corretamente à pergunta e a
primeira, insuficiente.
 as duas informações, em conjunto, são suficientes
para que se responda corretamente à pergunta e
cada uma delas, sozinha, é insuficiente.
 as duas informações, em conjunto, são insuficientes para que se responda corretamente à
pergunta.
 cada umas das informações, sozinha, é suficiente
para que se responda corretamente à pergunta.

1
g(x) = ––
, sendo k > 0, f(x) e g(x) o número de
2
infectados, em milhares, e x o número de sema nas, com 1 ≤ x ≤ 6. Sabe-se que, na 2a. semana, havia
1 000 infectados com o vírus B, isto é, g(2) = 1, e que,
durante todo o período analisado, nenhum infectado
era portador dos dois vírus.
Nessas condições, na 4a. semana a razão entre o
número de infectados com o vírus A e o número de
infectados com o vírus B era
 8 vezes maior.
 10 vezes maior.
 6 vezes maior.
 4 vezes maior.
 2 vezes maior.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 152

QUESTÃO 154

Em um campeonato de futebol, o número de
pontos dos três primeiros colocados forma uma
progressão aritmética de razão −3 e o número de
pontos do quarto, do quinto e do sexto colocado
forma uma progressão aritmética de razão −2.
Sabendo que a soma do número de pontos desses
seis primeiros colocados é 123 e que a diferença entre
o número de pontos do primeiro e o número de
pontos do sexto colocado é 18, então, a diferença
entre o número de pontos do terceiro e o número de
pontos do quarto colocado é
 7
 5
 6
 4
 8

O número de Mach (M) é a razão entre a
velocidade de um objeto que se desloca em um meio
fluido e a velocidade das ondas sonoras. O número
de Mach está relacionado com o ângulo θ, associado
a um cone, denominado de cone de Mach. A relação
1
θ
entre M e θ é dada por sen –– = ––– .
2
M

冢 冣

QUESTÃO 153

A figura a seguir mostra um quadrado ABCD de
lado 1, os pontos E, F, G, H pertencentes aos lados DA,
AB, BC, CD, respectivamente, e o polígono EFGH.
H

D

C

(https://pt.wikipedia.org)

2兹苵苵
3
Adotando ––––– = 1,15 e sendo θ a medida, em radia3

G

nos, de um ângulo entre 0 e π, para um avião que
esteja deslocando-se com M = 1,15, o valor de θ será
igual a

E

A

F

B

Sabe-se que CG = CH = 2AE = 2AF.
O valor máximo da área do polígono EFGH é de


1
–––
2



2
–––
3



3π
–––
4



π
–––
6



π
–––
3



5π
–––
6



2π
–––
3

3
–––
4



3
–––
5



5
–––
8
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QUESTÃO 155

QUESTÃO 157

Um tapete em forma de mosaico é composto por
paralelogramos não losangos, idênticos entre si, e
losangos idênticos entre si, sem sobreposição de
figuras. O lado menor do paralelogramo e o lado do
losango medem 12 cm e cada ângulo obtuso do
losango e do paralelogramo mede 120°.

A corrente de água de um rio de 15 km de
extensão tem velocidade constante de 2 km/h. Um
canoísta, remando com uma velocidade constante de
V km/h, leva 3 horas para subir esse rio e retornar ao
ponto inicial de partida. É possível demonstrar que,
nessas condições, V satisfaz a equação
15
15
––––– + ––––– = 3. Dessa forma, V será um número,
V–2
V+2
positivo, pertencente ao intervalo real
 10,5 < V < 11.

P

 9,7 < V < 10.
 10,5 ≤ V ≤ 10,7.
 9,4 ≤ V ≤ 9,7.

Q

 10 < V < 10,5.

T

Desconsiderando as pequenas imperfeições da tapeçaria, a área do triângulo PQT, com vértices no
losango e no paralelogramo, é igual a
 164 兹苵苵
3 cm2
 144 兹苵苵
3 cm2

QUESTÃO 158

Uma torneira da pia da cozinha, aberta, despeja
no máximo 100 mᐉ de água por segundo. Para lavar
a louça de uma refeição durante um tempo de
10 minutos, usando essa vazão constante, sem fechar
a torneira, serão consumidos:
 65 ᐉ

 72兹苵苵
3 cm2

 60 ᐉ

 82兹苵苵
3 cm2

 45 ᐉ

 288兹苵苵
3 cm2

 30 ᐉ
 25 ᐉ

QUESTÃO 156

QUESTÃO 159

Em um posto de saúde, foram atendidos 96 pacientes,
entre adultos e crianças. Entre as crianças, 25%
apresentavam sintomas de virose e entre os adultos
essa incidência era de 15%. Se o número de adultos e
de crianças com virose era o mesmo, o número total
de pacientes com virose era

Uma companhia telefônica tem um plano que só
faz ligações locais de telefone fixo para fixo no valor
de R$ 54,90 mensais e o valor do minuto é de R$ 0,09.
Uma família que adquiriu esse plano poderá falar
mensalmente, isto é, durante 30 dias, com o valor
cobrado, no máximo:

 15

 510 min

 12

 525 min

 9

 600 min

 6

 610 min

 18

 625 min
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QUESTÃO 160

Um turista, ao viajar, comprou US$ 1000,00 de
reserva, a uma taxa de 2,3 reais por dólar. Não
havendo usado esse dinheiro na viagem, ele o vendeu
na sua volta a uma taxa de 2,5 reais por dólar. Então:
 o turista lucrou somente R$ 200,00.

Utilize as informações a seguir para as questões
162 e 163.
O gráfico a seguir mostra as temperaturas registradas
em uma cidade localizada numa região serrana ao
longo de um dia inteiro.

 o turista lucrou somente R$ 180,00.
 o turista lucrou somente R$ 190,00.
 o turista perdeu somente R$ 200,00.
 o turista perdeu somente R$ 100,00.

QUESTÃO 161

As medidas agrárias mais utilizadas em Goiás são
o alqueire, que corresponde, aproximadamente, a
4,8 hectares, a quarta, que é equivalente a um quarto
de alqueire, e o litro, que é a vigésima parte de uma
quarta. Se um agricultor plantar arroz em uma área
de um alqueire e 60 litros, com uma produtividade
esperada de 65 sacas por hectare, ele deverá colher,
em sacas:
 780
 546

QUESTÃO 162

 499

Os horários do dia em que a temperatura estava
mais alta e mais baixa foram, respectivamente,
 0h e 24h.
 17h e 7h.
 0h e 17h.
 7h e 24h.
 17h e 24h.

 312
 234
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 163

O aquecedor de uma residência nessa cidade está
programado para funcionar sempre que a
temperatura fica abaixo de 16°C. Durante esse dia,
este aquecedor ficou ligado por, aproximadamente,
 3h
 7h
 10h
 14h
 17h
22
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QUESTÃO 164

A diversidade de formas geométricas espaciais
criadas pelo homem, ao mesmo tempo em que traz
benefícios, causa dificuldades em algumas situações.
Suponha, por exemplo, que um cozinheiro precise
utilizar exatamente 100 mᐉ de azeite de uma lata que
contenha 1.200 mᐉ e queira guardar o restante do
azeite em duas garrafas com capacidade para 500 mᐉ
e 800 mᐉ cada uma, deixando cheia a garrafa maior.
Considere que ele não disponha de instrumento de
medida e decida resolver o problema utilizando
apenas a lata e as duas garrafas. As etapas do
procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas
figuras a seguir, tendo sido omitida a 5 .a etapa.

QUESTÃO 165

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), cobrado no início de cada ano,
corresponde a 4% do valor de tabela dos veículos
movidos a gasolina e a 3% do valor de tabela dos
veículos movidos a álcool. Sabendo-se que João
pagará R$ 1 015,88 de IPVA do seu veículo movido a
gasolina, qual é o valor de tabela desse automóvel?
 R$ 25 397,00
 R$ 30 476,40
 R$ 33 862,67
 R$ 40 635,20
 R$ 71 111,60
QUESTÃO 166

Os televisores são comercializados de acordo com
a medida, em polegadas, da diagonal da tela.

Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à
5.a etapa do procedimento?








Considerando que uma polegada equivale a aproximadamente 2,50 cm, de quantas polegadas é o
televisor que possui a tela retangular apresentada?
 26
 29
 32
 36
 42
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QUESTÃO 167

Para direcionar e adequar conteúdos, um cursinho
preparatório fez uma pesquisa com seus 280 alunos e
constatou que 200 farão sua inscrição para o
vestibular em universidades federais, 220 farão sua
inscrição em universidades estaduais e 40 farão sua
inscrição somente em universidades particulares.
O número de alunos que farão a inscrição para o
vestibular somente em universidades estaduais é
igual a:
 100
 90
 80
 60
 40
QUESTÃO 168

Um número real x é tal que a média aritmética
simples entre ele, 77 e 137 supera em uma unidade a
mediana dos três números. Nas condições dadas, x
pode ser um número
 racional não inteiro.
 inteiro negativo.
 inteiro múltiplo de 7.
 quadrado de um número inteiro.
 maior do que 200.
QUESTÃO 169

Durante a atual pandemia da covid-19, uma
universidade realizou um estudo com 400 docentes
sobre o Ensino a Distância (EAD) e o Ensino Remoto
Emergencial (ERE). Parte dos resultados desse estudo
está representada a seguir:

Entre os docentes que consideram que o EAD e o ERE
são formas de trabalho distintas, a quantidade
daqueles que não vislumbram a continuidade do
trabalho de ERE após a pandemia é igual a:
 200
 220
 240
 260
 328
QUESTÃO 170

Um teste de material foi realizado com placas de
vidro homogêneo. Considere I0 a intensidade de luz
que incide no vidro e I a quantidade de luz que o
atravessa. Observe a equação que relaciona I0 e I, a
partir da constante e, sendo x a espessura do vidro,
em milímetros, e k a constante do material com que
foi fabricado:
I
––– = e– kx
I0
Considere a tabela a seguir, que apresenta valores
aproximados para e–w:

w

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

e–w

0,819

0,811

0,802

0,794

0,787

Consideram que EAD e ERE
são formas de trabalho distintas.
TOTAL DE DOCENTES

Para k = 0,046 e x = 5 mm, a porcentagem da intensidade da luz incidente que atravessa o vidro é:
 78,7%
 79,4%
 80,2%

Não vislumbram a continuidade
do trabalho de ERE após a
pandemia.

 81,1%

Não consideram que EAD e ERE
são formas de trabalho distintas.

 85,0%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Não vislumbram a continuidade
do trabalho de ERE após a pandemia.

Adaptado de adunicamp.org.br.
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QUESTÃO 171

QUESTÃO 172

O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das
vendas de certo produto de julho a novembro de
2011.

A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor
azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no
qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com
pH < 7) a flor é azul, enquanto em solo alcalino (ou
seja, com pH > 7) a flor é rosa. Considere que a
Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela
produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que
pH = – log10x, em que x é a concentração de íon
hidrogênio (H+).
Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor
comercial, deve-se preparar o solo de modo que x
assuma
 qualquer valor acima de 10–8.
 qualquer valor positivo inferior a 10–7.
 valores maiores que 7 e menores que 8.
 valores maiores que 70 e menores que 80.
 valores maiores que 10–8 e menores que 10–7.

Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento
da empresa em 2011 e que o número de unidades
vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi
igual à média aritmética do número de unidades
vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo
ano.
O gerente de vendas disse, em uma reunião da
diretoria, que, se essa redução no número de
unidades vendidas de novembro para dezembro de
2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de
2011 apenas no final de 2012.
O diretor financeiro rebateu imediatamente esse
argumento mostrando que, mantida a tendência, isso
aconteceria já em
 janeiro.
 fevereiro.
 março.
 abril.
 maio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

QUESTÃO 173

Uma pessoa, que perdeu um objeto pessoal
quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos
meios de comunicação informações a respeito da
perda desse objeto e de seu contato para eventual
devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo
com o Art. 1 234 do Código Civil, poderá ter de pagar
pelas despesas do transporte desse objeto até sua
cidade e poderá ter de recompensar a pessoa que lhe
restituir o objeto em, pelo menos, 5% do valor do
objeto.
Ela sabe que o custo com transporte será de um
quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito
interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior
percentual possível de recompensa, desde que o
gasto total com as despesas não ultrapasse o valor
atual do objeto.
Nessas condições, o percentual sobre o valor do
objeto, dado como recompensa, que ela deverá
ofertar é igual a
 20%
 25%
 40%
 60%
 80%
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QUESTÃO 174

QUESTÃO 175

Nos seis cômodos de uma casa há sensores de
presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra, e apaga
assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que
o acendimento e o desligamento sejam instantâneos.
O morador dessa casa visitou alguns desses
cômodos, ficando exatamente um minuto em cada
um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado
de energia, em watt x minuto, em função do tempo t,
em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa,
enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa,
na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com
as potências das respectivas lâmpadas indicadas.

Em um jogo on-line, cada jogador procura subir
de nível e aumentar sua experiência, que são dois
parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante.
A força de defesa de cada jogador é diretamente
proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua
experiência, enquanto sua força de ataque é
diretamente proporcional à sua experiência e ao
quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível
ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o
jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de
ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante
se movimenta em uma cidade em busca de tesouros
para aumentar sua experiência. Quando dois deles se
encontram, um deles pode desafiar o outro para um
confronto, sendo o desafiante considerado o atacante.
Compara-se então a força de ataque do desafiante
com a força de defesa do desafiado e vence o
confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do
desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso
haja empate no confronto, ambos os jogadores
aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um
jogo, o jogador J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar
o jogador J2, de nível 2 e experiência 6.
O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de
seu oponente era
 112
 88
 60
 28
 24
QUESTÃO 176

A sequência de deslocamento pelos cômodos,
conforme o consumo de energia apresentado no
gráfico, é
 1→4→5→4→1→6→1→4
 1→2→3→1→4→1→4→4
 1→4→5→4→1→6→1→2→3
 1→2→3→5→4→1→6→1→4
 1→4→2→3→5→1→6→1→4
26

O rótulo da embalagem de um cosmético informa
que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com
suas especificações, rende 2,7 litros desse produto
pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um
tratamento estético em que deverá tomar um banho de
imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 m3. Para evitar o transbordamento, essa
banheira será preenchida em 80% de sua capacidade.
Para esse banho, o número mínimo de embalagens
desse cosmético é
 9
 12
 89
 112
 134
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QUESTÃO 177

QUESTÃO 179

Em um feriado, 20 000 carros foram da capital
para o litoral. Todos esses carros passaram por uma
praça de pedágio, no mesmo dia, entre 2h e 22h. Às
2h, a praça estava com 10 cabinas abertas, pelas quais
passava um número constante de carros. O gráfico
relaciona o número de carros que já passaram pelo
pedágio com a hora do dia, refletindo que, às 7h, mais
20 cabinas foram abertas, todas mantendo o mesmo
fluxo anterior.

Em uma revendedora, uma motocicleta custa à vista
R$ 10.404,00. Esse valor também pode ser pago a
prazo, sem juros, em duas parcelas de R$ 5.202,00,
sendo a primeira um mês após a compra e a segunda
dois meses após a compra.
Um comprador tem o valor de R$ 10.404,00 em uma
aplicação que rende juros de 2% ao mês. Ele decide
manter esse valor aplicado e, ao final do primeiro
mês, retira apenas R$ 5.202,00 para pagar a primeira
parcela. Um mês depois retira R$ 5.202,00 e faz o
pagamento da segunda parcela. Isso equivale a ter
um desconto no ato da compra.
Esse desconto, em percentual, está mais próximo de:
 3,0%
 3,5%
 4,0%
 4,5%
 5,0%

QUESTÃO 180

Nesse dia, a hora t em que 10 000 carros já haviam
passado pela praça de pedágio era
 13h40
 13h20
 12h40
 14h
 14h20

QUESTÃO 178

Alfredo comprou caixas pequenas e médias para
transportar os seus 1 321 livros para outra cidade. Em
cada caixa média ele irá colocar 20 livros e em cada
caixa pequena, 9 livros. Se o número de caixas
pequenas compradas por Alfredo excede em 5 o
número de caixas médias, o total de caixas que ele
comprou foi
 77
 75
 81
 93
 89

A tabela indica o valor máximo de percentual de
gordura considerado ótimo para atletas mulheres, em
três faixas etárias distintas:
Faixa etária (x)

Percentual máximo
de gordura (y)

1

16

2

17

3

20

Utilizando para modelar a relação entre x e y a função
polinomial do 2.o grau definida por y = ax2 + bx + c,
com a, b, e c reais, o valor de ca + b será
 – 17
 – 189
 189


1
––––
289



1
–––
17
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