
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. TENTE REALIZAR ESTA PROVA NO TEMPO PADRÃO ESTIPULADO PELO ENEM, QUE É DE 
QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS, COM INÍCIO ÀS 13h E TÉRMINO ÀS 17h30min, SE NÃO FOR 

POSSÍVEL CUMPRIR ESSE HORÁRIO, PROCURE INICIAR NO HORÁRIO QUE FOR POSSÍVEL PARA 
VOCÊ, DESDE QUE VOCÊ SE PREOCUPE EM CONTAR AS HORAS CORRIDAS, DO INÍCIO ATÉ O 
TERMINO DA PROVA. 

 

2. Esta prova contém 90 (noventa) questões objetivas numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte 
maneira: 
a) questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
b) questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias. 

 
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com 

as informações anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 
divergência, comunique a coordenação pedagógica. 
 

4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à 
questão. 
 

5. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.  
 

6. Para o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA, PODE UTILIZAR O MARCA TEXTO DO WORD. 
 

7. O gabarito será postado 7 dias após a realização das provas. 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 
PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 

QUESTÕES DE 91 A 135 
 

QUESTÃO 91.  

 
A concentração de glicose no sangue é estabilizada, em 
indivíduos normais, pelo mecanismo de retroalimentação 
negativa.  
Ocorre que neste mecanismo 
 

 a secreção de insulina é controlada pela glicose 
produzida pelo fígado. 

 a glicose sanguínea estimula a secreção de insulina 
pelo pâncreas de forma que, quando os níveis 
plasmáticos de glicose são altos, ocorre maior 
secreção de insulina. 

 se o nível de glicose aumentar, a insulina fica retida no 
pâncreas e só será liberada quando, através do 
mecanismo de retroalimentação, este nível atinge o 
normal. 

 com o aumento da secreção de glucagon, incrementa-
se a utilização de glicose (aumenta a permeabilidade 
da membrana celular à glicose), fazendo com que volte 
ao normal o nível de açúcar no sangue. 

 se o nível de glicose no sangue cair, menos glucagon 
será secretado, havendo menor utilização de glicose e, 
como consequência, o nível subirá até atingir 
novamente o normal. 

 
QUESTÃO 92.  

 
Uma característica das células eucarióticas é a presença de 
organelas, as quais delimitam compartimentos que 
desempenham funções específicas no metabolismo celular. 
Nesse sentido, a célula eucariótica pode ser comparada a 
uma fábrica organizada em seções de estoque, montagem, 
embalagem, produção, limpeza etc.  
Considerando esta analogia 
 

 o nucléolo pode representar uma das seções de 
montagem, uma vez que produz DNA e RNA que vão 
atuar na síntese protéica. 

 o retículo endoplasmático liso pode funcionar como 
seção de estoque, pois desempenha a função de 
armazenar o código genético. 

 o lisossomo pode representar a seção de limpeza, pois 
é o responsável pela detoxificação. 

 o complexo de Golgi pode ser comparado com a seção 
de embalagem, pois empacota as substâncias formando 
grânulos de secreção. 

 o peroxissoma pode representar a seção de produção, 
pois é responsável pela síntese de água oxigenada. 

QUESTÃO 93.  

 
É comum observarmos que uma boa parte da gordura do 
leite fica aderida à parede interna dos saquinhos quando 
estes ficam estocados na geladeira por algum tempo. 
Todas as manhãs seu Antônio, o farmacêutico, agita 
bem o saquinho de leite, para desgrudar a gordura e 
reincorporá-la ao leite, antes de cortar o saquinho e 
verter seu conteúdo. Dona Olegária, mais pobre e com 
cinco crianças para alimentar, não tem o mesmo cuidado 
e perde boa parte da gordura do leite.  
 

O leite servido por dona Olegária, em relação ao leite 
servido por seu Antônio, deve apresentar maior 
quantidade de 
 

 triglicérides 
 vitamina D 
 vitamina C 
 vitamina A 
 colesterol 

 
QUESTÃO 94.  

 
O colesterol é um importante constituinte das 
membranas celulares, estando relacionado à síntese dos 
hormônios esteróides e sais biliares. No plasma ele é 
encontrado ligado a corpúsculos lipoprotéicos conforme 
mostra a figura:  

 
 
LDL – (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa 
densidade) 
HDL – (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta 
densidade) 
 

Considere a afirmativa: 
- Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no 
sangue e a incidência de ateromas, tromboses e infartos. 
 

De acordo com os fatos relatados podemos inferir que 
 

 as concentrações de HDL e LDL não possuem 
importância na avaliação da predisposição para o 
infarto. 

 alta concentração de HDL e baixa de LDL significam 
pequeno risco de infarto. 

 alta concentração de LDL e baixa de HDL significam 
menor risco de infarto. 

 o aumento das taxas de colesterol depende somente 
da alimentação e não é influenciado por fatores 
genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade 
física. 

 a afirmativa é incorreta, pois não há provas 
significativas que correlacionem os níveis de 
colesterol com a incidência de tromboses e infartos. 
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QUESTÃO 95.  

 
Observe a tabela abaixo: 
 

ANTICÓDON (RNAt) AMINOÁCIDO 

UGC A 

CCU M 

GCA O 

ACU R 

 
O polipeptídio formado a partir de uma fita de DNA com a 
sequência GCACCTTGCACT é: 
 

 A-M-O-R 
 M-O-R-A 
 R-O-M-A 
 R-A-M-O 
 O-M-A-R 

 
QUESTÃO 96.  

 
O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de 
laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse caso, o 
controle biológico pode ser feito utilizando-se a levedura 
Saccharomycopsis, que mata esse fungo, após perfurar 
sua parede e absorver seus nutrientes.  
 
Como é conhecido este tipo de relação? 
 

 Harmônica intraespecífica do tipo mutualismo.  
 Desarmônica intraespecífica do tipo predatismo. 
 Desarmônica interespecífica do tipo predatismo. 
 Harmônica interespecífica do tipo comensalismo.  
 Desarmônica interespecífica do tipo canibalismo. 

 
QUESTÃO 97.  

 
Um pesquisador observou que formigas frequentemente 
se alimentavam de uma substância líquida açucarada 
(exudato) emitida por insetos conhecidos como afídeos 
(também chamados de pulgões) sem matá-los. Em 
contrapartida, toda vez que um predador dos afídeos se 
aproximava de suas presas, o pesquisador observava 
que as formigas afugentavam o predador protegendo os 
pulgões. 
 
Com base no texto, qual relação ecológica corresponde 
aos fatos? 
 

 Desarmônica onde o pesquisador avaliou o impacto 
da ausência de interação entre as formigas e os 
afídeos.  

 O pesquisador avaliou a presença de uma interação 
positiva chamada colônia.  

 A relação é desarmônica intraespecífica de 
cooperação mutua. 

 A interação seria o harmônica do tipo comensalismo. 
 Harmônica interespecífica (protocooperação). 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 98.  

 
Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é o 
representado pelas espécies exóticas invasoras que são 
aquelas que, quando introduzidas em um habitat fora de 
sua área natural de distribuição, causam impacto 
negativo no ambiente. Como exemplos de espécies 
invasoras no Brasil e de alguns dos problemas que elas 
causam, podemos citar: o verme âncora, que vive fixado 
sobre peixes nativos, alimentando-se do sangue deles 
sem matá-los; o coral-sol, que disputa espaço para 
crescer com a espécie nativa (coral-cérebro), e o bagre-
africano, que se alimenta de invertebrados nativos. 
 
As relações ecológicas citadas acima são classificadas, 
respectivamente, como:  
 

 Parasitismo, antibiose, sociedade 
 Parasitismo, competição, predatismo. 
 Mutualismo, amensalismo, canibalismo.  
 Inquilinismo, mimetismo, comensalismo.  
 Protocooperação, competição, predatismo  

 
QUESTÃO 99.  

 
O DDT é o primeiro pesticida moderno, tendo sido 
largamente usado durante e após a Segunda Guerra 
Mundial para o combate aos mosquitos vetores de 
doenças como malária e dengue. Os primeiros usos em 
grande escala foram na região da Birmânia pelos 
ingleses em 1941 para o combate da malária durante a 
invasão japonesa. Sendo um inseticida do grupo dos 
hidrocarbonetos clorados que atua como um veneno de 
contato, afetando a transmissão de impulsos nervosos, 
foi banido na década de 1970, por causar efeitos 
colaterais nefastos sobre diversos organismos das 
comunidades ecológicas.  
 
Fórmula: C14H9Cl5 

 
IUPAC: 1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis(4-
chlorobenzene) 
 
Massa molar: 354,49 g/mol 
 
Ponto de fusão: 108,5 °C 
 
Ponto de ebulição: 260 °C 
 
Densidade: 990 kg/m³ 
 
Sabendo-se que o DDT tem efeito cumulativo ao longo 
da cadeia alimentar, é correto afirmar que a maior 
concentração de DDT é encontrada em qual nível 
trófico?  
 

 do fitoplâncton.  
 do zooplâncton.  
 dos carnívoros.  
 dos herbívoros.  
 dos produtores. 
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QUESTÃO 100.  

 
Cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos 
de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e 
número característicos. A morfologia desses 
cromossomos é constante para a espécie, entretanto o 
número pode variar em casos de alterações 
cromossômicas.  
 

 
 
Em relação ao cariótipo acima, as alterações corretas 
seriam? 
 

 O cariótipo acima apresenta uma alteração 
cromossômica numérica do tipo monossomia 
alossomica chamada síndrome de Turner exclusiva 
do sexo feminino. 

 O cariótipo ilustrado acima é de uma pessoa do sexo 
feminino, manifestando monossomia 23 p -, mais 
conhecida como DOWN. 

 O cariótipo acima representa uma pessoa normal, 
mesmo possuindo uma monossomia alossomica 
para a normalidade. 

 O cariótipo ilustrado acima representa uma mulher 
normal comtraços de monossomia autossômica 
chamada Turnerfelt. 

 O cariótipo acima ilustrado representa uma alteração 
estrutural, exclusiva das mulheres chamada de 
turner. 

 
QUESTÃO 101.  

 
A nossa saúde pode ser pensada como uma construção 
contínua de hábitos que favorecem a vida em harmonia, 
não apenas consigo mesma, mas também com outros 
seres e com o ambiente.  
 
Dentro desse contexto podemos considerar que a 
vacinação 
 

 é um método para eliminar os parasitas. 
 é importante apenas para o indivíduo. 
 acontece apenas durante a infância. 
 é essencial para a saúde individual e coletiva. 
 acontece apenas durante a idade adulta 

 
 
 
 

QUESTÃO 102.  

 
Os vírus formam um grupo controverso, do ponto de 
vista taxonômico, pois não são incluídos em nenhum dos 
reinos da classificação biológica. Isso se deve às 
características peculiares que exibem, o que leva muitos 
cientistas a discutir se devem ou não ser considerados 
seres vivos.  
 

Os vírus diferem de todas as outras formas de vida por 
 

 serem desprovidos de carioteca. 
 não possuírem material genético. 
 não exibirem organização celular. 
 não apresentarem organização tecidual. 
 se reproduzirem exclusivamente nas células que 

parasitam. 
 
QUESTÃO 103.  

 
O antibiograma é um exame de laboratório usado para 
determinar o antibiótico adequado para combater uma 
infecção bacteriana. Círculos de papel embebidos em 
antibióticos são colocados em placas de Petri, com meio 
de cultura apropriado, onde foram previamente 
semeadas culturas de bactérias causadoras de infecção. 
O halo claro em torno do papel de filtro indica ausência 
de crescimento bacteriano, como mostra a figura abaixo.  
 

 
 

A: Ampicilina E: Estreptomicina 
N: Neomicina P: Penicilina 
T: Tetraciclina CL: Cloranfenicol 

 
Com base no resultado desse experimento, o antibiótico 
que poderia ser considerada mais eficaz no combate à 
bactéria testada é a 
 

 Penicilina (P)  
 Neomicina (N)  
 Ampicilina (A)  
 Tetraciclina (T)  
 Estreptomicina (E)  

 
QUESTÃO 104.  

 
Dentro do domínio Bacteria, podemos encontrar os 
menores e mais simples seres vivos com organização 
celular. Esse domínio reúne organismos unicelulares e 
procariontes (do grego proto = primeiro; cario = núcleo; 
ontos = ser), pois suas células não apresentam núcleo 
organizado, ou seja, não possuem membrana nuclear. 
Além disso, não têm organoides membranosas em seu 
interior. Os representantes desse domínio são as 
bactérias e as cianobactérias (cianofíceas).  
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A organização estrutural dos representantes do Domínio 
Bactéria caracteriza-se por apresentar 
 

 a parede celular que recobre a membrana 
citoplasmática e confere forma às bactérias é 
formada por Quitina. 

 os plasmídeos que são moléculas circulares de DNA 
extra nuclear que podem ser trocadas durante a 
conjugação ou conferir resistir à antibióticos as 
bactérias. 

 o material genético das bactérias sendo denominado 
nucleóide (DNA) e que fica disperso pelo citoplasma 
devido à ausência de membrana plasmática. 

 o ribossomo que, durante a síntese protéica, está 
ligado a uma molécula de DNAm. 

 o lisossomo, com proteínas proteolíticas que ajudam 
na eliminação de restos celulares. 

 
QUESTÃO 105.  

 
O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo 
durante a noite, aliado a condições precárias de higiene 
representam fatores de risco para o aparecimento de 
uma infecção denominada ceratite microbiana, que 
causa ulceração inflamatória na córnea. Para interromper 
o processo da doença, é necessário tratamento 
antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam 
a diminuição da oxigenação corneana e determinam 
mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico 
para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a 
diminuição no número e na velocidade de mitoses do 
epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos 
epiteliais e à invasão bacteriana. 

CRESTA, F. Lente de contato e infecção ocular. Revista Sinopse de 
Oftalmologia. São Paulo: Moreira Jr., v.04, n.04, 2002 (adaptado). 

 

A instalação das bactérias e o avanço do processo 
infeccioso na córnea estão relacionados a algumas 
características gerais desses micro-organismos, tais 
como 
 

 o alto poder de reprodução, originando milhares de 
descendentes geneticamente idênticos entre si e a 
diversidade metabólica, considerando processos 
aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. 

 a grande capacidade de sofrer mutações, 
aumentando a probabilidade do aparecimento de 
formas resistentes e o processo anaeróbico da 
fermentação como a principal via de obtenção de 
energia. 

 a diversidade morfológica entre as bactérias, 
aumentando a variedade de tipos de agentes 
infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma de 
esses micro-organismos obterem matéria-prima e 
energia. 

 o alto poder de reprodução, aumentando a 
variabilidade genética dos milhares de indivíduos e a 
nutrição heterotrófica, como única forma de obtenção 
de matéria-prima e energia desses micro-
organismos. 

 a grande capacidade de adaptação, considerando as 
constantes mudanças no ambiente em que se 
reproduzem e o processo aeróbico como a melhor 
opção desses micro-organismos para a obtenção de 
energia. 

 

QUESTÃO 106.  

 
O plutônio 238 é usado para a produção direta de 
energia elétrica em veículos espaciais por meio de um 
gerador dotado de duas placas metálicas, paralelas, 
isoladas e separadas por uma pequena distância D.  
 

 
Sobre uma das placas temos uma fina camada desse 
material, onde ocorrem 5,0 x10

14
 desintegrações a cada 

segundo, liberando partículas alfa. Estima-se que 25% 
dessas partículas alcançam a placa oposta, onde são 
absorvidas. No processo, as partículas alfa transportam 
uma carga Q de uma placa para outra, gerando uma 
corrente elétrica usada para alimentar dispositivos 
eletrônicos. 
 

 
 

A quantidade de carga Q transportada vale: 
 

 2 x 10
-5 

C 
 3 x 10

-5 
C 

 4 x 10
-5 

C 
 5 x 10

-5 
C 

 6 x 10
-5 

C 
 
 
QUESTÃO 107.  

 
Talvez você já tenha encontrado, em postos de 
abastecimento de combustíveis, placas como a que 
vemos a seguir: 
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Pense bem: como é que o litro da gasolina comum pode 
custar esse preço? Simplesmente não existe o valor 
“quatro reais, quarenta e nove centavos e nove décimos 
de centavo”: ou o litro custa R$ 4,49 ou R$ 4,50, sem 
valores intermediários. Por mais que ainda houvesse 
moedas de um centavo em circulação, não poderíamos 
quebra-la em dez pedaços e considerar que cada um 
deles correspondesse a um décimo do valor da moeda 
inteira. Ao destruirmos a moeda o seu valor 
simplesmente perderia o significado. 
 
A ideia expressa no texto-base relaciona-se com o fato 
de que 
 

 corpos neutros não possuem portadores de carga 
elétrica. 

 prótons e elétrons portam a mesma quantidade de 
carga elétrica. 

 é possível obter qualquer quantidade que 
imaginarmos de carga elétrica. 

 a carga elétrica só admite quantidades múltiplas 
inteiras de um valor elementar. 

 quantidades totais de cargas elétricas se conservam 
em sistemas eletricamente isolados. 

 
QUESTÃO 108.  

 
A molécula da água, sendo polar (distribuição 
assimétrica de cargas com acúmulo de positivas de um 
lado e negativas do outro – Figura 1), tem a capacidade 
de atrair corpos neutros. 
 

 
 
Esta capacidade confere à água o “poder” de limpeza 
pois, por onde ela passa, seus lados “eletrizados” vão 
atraindo partículas neutras (Figura 2) e arrastando-as 
com o fluxo em direção aos esgotos.  
 
 
Pode-se dizer que um corpo eletrizado (indutor) atrai um 
corpo neutro porque induz neste 
 

 apenas cargas de mesmo sinal das cargas do 
indutor, sendo, portanto, atraídas 

 apenas cargas de sinal contrário ao das cargas do 
indutor, sendo, portanto, atraídas. 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal 
contrário ao das cargas do indutor, ficam mais 
próximas deste e a força de atração é maior que a 
de repulsão. 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal 
contrário ao das cargas do indutor são mais 
numerosas e a força de atração é maior que a de 
repulsão 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal 
contrário ao das cargas do indutor são transferidas 
para ele, ocasionando a atração. 

 

QUESTÃO 109.  

 
O transporte ativo de Na

+
 e K

+
 pela membrana celular é 

realizado por uma proteína complexa, existente na 
membrana, denominada sódio-potássio-adenosina-
trifosfatase ou, simplesmente, bomba de sódio. Cada 
bomba de sódio dos neurônios do cérebro humano pode 
transportar, por segundo, até 200 Na

+
 para fora da célula 

e 130 K
+
 para dentro da célula. Sabendo-se que um 

pequeno neurônio possui cerca de um milhão de bombas 
de sódio.  
 
A carga líquida que atravessa a membrana desse 
neurônio por segundo é 
 

 1,60 x 10
-19

 C  
 1,12 x 10

-11
 C 

 2,24 x 10
-11

 C  
 2,00 x 10

-10
 C 

 4,25 x 10
-10

 C  
 
QUESTÃO 110.  

 
Réptil de Alta Adesão  
 

 
 
Como a lagartixa consegue subir na parede? 
 

A aderência entre as patas das lagartixas e a 
superfície das paredes é resultado do mesmo fenômeno 
atrativo eletromagnético que garante a estabilidade dos 
átomos e moléculas, a chamada força de Van der Waals. 
As pontas dos dedos desses répteis possuem cerca de 2 
milhões de pelos finíssimos, chamados setas, e a 
extremidade de cada pelo subdivide-se em até mil 
filamentos de dimensões microscópicas conhecidos 
como cerdas. Os extremos de cada cerda são 
carregados eletricamente. Os milhões de cerdas fazem 
com que as lagartixas troquem elétrons entre suas patas 
e a superfície da parede ou do teto. Esse fenômeno só 
foi confirmado em 2000 com a publicação, na revista 
científica britânica Nature, de um estudo coordenado 
pelos biólogos Kellar Autumn e Robert Full e pelos 
engenheiros Ronald Fearing e Thomas Kenny, todos 
norte-americanos. 
 
Sabendo-se que a lagartixa tem 20 dedos, inicialmente 
neutros, cada dedo tem 2.000.000 de setas e cada seta 
1.000 cerdas e que cada cerda tenha perdido 5.000 
elétrons então, a carga elétrica total adquirida pelos 
dedos, após a transferência desses elétrons, é 
  

 1,2 x 10
-9

 C  
 3,2 x 10

-5
 C  

 5,0 x 10
-6

 C  
 6,0 x 10

-6
 C 

 8,5 x 10
-6

 C 
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QUESTÃO 111.  
 

Técnica permite reciclagem de placas de circuito impresso 
e recuperação de metais. 
 

Circuitos eletrônicos de computadores, telefones 
celulares e outros equipamentos poderão agora ser 
reciclados de forma menos prejudicial ao ambiente graças 
a uma técnica que envolve a moagem de placas de circuito 
impresso. 

O material moído é submetido a um campo elétrico de 
alta tensão para separar os materiais metálicos dos não 
metálicos, visto que a enorme diferença entre a 
condutividade elétrica dos dois tipos de materiais permite 
que eles sejam separados. 
 

Considerando as informações do texto e os conceitos 
físicos, pode-se afirmar que os componentes 
 

 metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem 
menor ação deste por serem de maior condutividade 
elétrica. 

 metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem 
menor ação deste por serem de menor condutividade 
elétrica. 

 não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem 
maior ação deste por serem de maior condutividade 
elétrica. 

 não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem 
menor ação deste por serem de maior condutividade 
elétrica. 

 metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior 
ação deste por serem de maior condutividade elétrica. 

 
QUESTÃO 112.  
 

CHLADNI: A INCRÍVEL ARTE FEITA COM SOM E 
AREIA 

 
 

Que tal dar uma olhada em uma obra de arte na qual é 
possível visualizar o som? As figuras que você acabou de 
ver, conhecidas como figuras sonoras de Chladni, são 
formas que aparecem sobre as superfícies quando estas 
vibram em determinadas frequências. Ernst Chladni, 
considerado o fundador da acústica, descobriu que, quando 
tocamos uma chapa metálica com algum objeto, como um 
bastão ou um arco de violino, por exemplo, ela vibra. Ao 
espalhar areia sobre a superfície de metal, está se agita 
sobre a chapa, se acumulando em alguns pontos, nos 
quais a chapa não está vibrando. Esse acúmulo produz os 
padrões observados nas figuras. As chapas possuem 
inúmeras possibilidades de vibração, sendo que cada uma 
corresponde a uma frequência específica do som, 
produzindo desenhos de maior complexidade. Esse 
aspecto também depende de onde a superfície se encontra 
afixada, seu tamanho, o material com o qual é composta e 
sua espessura. 

Disponível em: <http://www.megacurioso.com.br>. Acesso em: 20 maio 2014. 
(Adaptado). 

 

Pelas várias características descritas no texto, pode-se 
perceber a necessidade de ocorrência de um importante 
fenômeno ondulatório para a geração das belas figuras 
sonoras de Chladni.  
 
Que fenômeno é esse e em que outra aplicação 
cotidiana poderia ser encontrado? 
 

 Reflexão; Aplicação cotidiana: espelhos retrovisores 
de automóveis. 

 Refração; Aplicação cotidiana: lentes para corrigir 
problemas de visão. 

 Interferência; Aplicação cotidiana: películas 
antirreflexo das lentes de óculos. 

 Ressonância; Aplicação cotidiana: sintonia de rádios 
AM e FM. 

 Batimentos; Aplicação cotidiana: afinação de 
instrumentos sonoros. 

 
QUESTÃO 113.  

 

 
 

No estudo da acústica, sabe-se que o intervalo de 
frequências audíveis para um ser humano (considere 
que para a personagem da tirinha também) vai de um 
valor em torno de 20 até 20 000 Hz. Esse intervalo é 
diferente para outros seres vivos, como o morcego, por 
exemplo, que emite sons com frequências acima de 20 
000 Hz. O vampiro, criatura fantástica e ficcional, parece 
ter acordado com os \"gritos\" dos morcegos.  
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Analisando a tirinha acima, pode-se dizer que nela há, 
fisicamente, uma incoerência quando 
 

 se fala que os morcegos emitem "gritos" 
ultrassônicos, pois a emissão desses seres vivos 
está na faixa de frequências dos infrassons. 

 o vampiro sugere ouvir os "gritos" ultrassônicos dos 
morcegos, pois, admitindo que ele tenha a mesma 
faixa de frequências audíveis que a de um ser 
humano, não poderia ouvir esse tipo de som. 

 o vampiro sugere achar melhor ouvir o canto de um 
galo, apesar de ser menos fácil esse canto ser 
ouvido por um humano que o "grito" do morcego. 

 se fala que os morcegos emitem "gritos" 
ultrassônicos, pois, na realidade, a emissão desses 
seres vivos está em uma faixa de comprimento de 
onda superior ao máximo comprimento de onda 
audível para um ser humano. 

 o vampiro sugere querer acordar com um galo 
cantando, pois o som emitido pelo galo é mais rápido 
que os "gritos" dos morcegos, para um mesmo 
ambiente. 

 
QUESTÃO 114.  
 

Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao 
Titanic para criar um detalhado mapa 3D que \"vai tirar, 
virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público\". 
A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade 
no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a 
mais sofisticada expedição científica ao Titanic.  Ela 
utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca 
tinham sido aplicadas ao navio, para obter o mais 
completo inventário de seu conteúdo. Esta 
complementação é necessária em razão das condições 
do navio, naufragado há um século. 

O Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em: 
27 jul. 2010 (adaptado). 

 

No problema apresentado para gerar imagens através de 
camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é 
mais adequado, pois a 
 

 propagação da luz na água ocorre a uma velocidade 
maior que a do som neste meio.  

 absorção da luz ao longo de uma camada de água é 
facilitada enquanto a absorção do som não.  

 refração da luz a uma grande profundidade acontece 
com uma intensidade menor que a do som. 

 atenuação da luz nos materiais analisados  é distinta 
da atenuação de som nestes mesmos materiais. 

 reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos 
intensa do que a reflexão do som neste material. 

 
QUESTÃO 115.  
 

TEXTO 1 
Um forno de micro-ondas usa micro-ondas – ondas 

de rádio para aquecer o alimento. No caso do referido 
aparelho, as ondas de rádio mais comumente usadas 
têm uma frequência de 2 500 megahertz (2,5 gigahertz). 
As ondas de rádio nessa frequência têm uma 
propriedade interessante: elas são absorvidas pela água, 
gorduras e açúcares. Quando absorvidas, elas se 
convertem diretamente em movimento atômico – calor. 

BRAIN, Marshall. Ondas de rádio. Como tudo funciona. Disponível em: 
<http://casa.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 27 jul. 2015. 

 

TEXTO 2 
Será que uma cantora de ópera tem o poder de 

romper vidros com o som da própria voz? 
A Física sugere que a voz é capaz de quebrar vidro. 

Cada pedaço de vidro, assim como todos os materiais, 
possui uma frequência, isto é, a velocidade com que 
vibra quando se choca ou recebe outro estímulo, que 
pode ser, por exemplo, uma onda sonora.  

SCHROCK, Karen. Uma cantora de ópera pode quebrar uma taça com a voz? 
Scientific American Brasil. Disponível em: <http://www2.uol.com.br>. Acesso em: 

27 jul. 2015. 
 

Nos dois textos anteriores, pode-se observar um mesmo 
fenômeno físico denominado de 
 

 batimento. 
 difração. 
 reflexão. 
 refração. 
 ressonância. 

 
QUESTÃO 116.  

 
Furacões são ciclones tropicais que ocorrem no Oceano 
Atlântico e a leste do oceano Pacífico Central. Um 
desses furacões, o Katrina, foi o pior que atingiu os 
Estados Unidos nos últimos anos. Admita que o Katrina 
se movia em direção ao continente a uma velocidade 
constante de 24 km/h, com ventos de até 120 km/h. 
Nestas condições, quando o Katrina se encontrava a 
uma distância de 1.200 km de uma cidade, foi acionado 
o sistema de alerta e vigilância de furacões do governo 
americano. 
 

Contado a partir desse instante, o tempo, em horas, qual 
foi o tempo que a população teve para se prevenir do 
furacão? 
 

 10 
 20 
 30 
 40 
 50 

 
QUESTÃO 117.  

 
A seguir, apresentamos um quadro para a comparação 
da aceleração de alguns veículos. Para todos os casos, 
o teste foi realizado com os veículos acelerando de 0 a 
100 km/h. Observe o tempo necessário para que todos 
tenham a mesma variação de velocidade: 
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Tomando como referência o gráfico apresentado, 
marque a alternativa que indica corretamente o veículo 
que possui menor aceleração e indique qual a relação, 
aproximada, entre a sua aceleração e a do veículo de 
maior aceleração: 
 

 Parati e 8 vezes maior 
 Parati e 8 vezes menor 
 Corvette e 8 vezes maior 
 Corvette e 8 vezes menor 
 Corvette e 10 vezes maior 

 
QUESTÃO 118.  

 
Um motorista dirige um carro com velocidade constante 
de 80 km/h, em linha reta, quando percebe uma 
“lombada” eletrônica indicando a velocidade máxima 
permitida de 40 km/h.  
 

 
 
O motorista aciona os freios, imprimindo uma 
desaceleração constante, para obedecer à sinalização e 
passar pela “lombada” com a velocidade máxima 
permitida. Observando-se a velocidade do carro em 
função do tempo, desde o instante em que os freios 
foram acionados até o instante de passagem pela 
“lombada”, podemos traçar o gráfico abaixo. 
 

 
 
Em relação ao gráfico apresentado, concluímos que o 
movimento é 
 

 progressivo e retardado de 0s a 3s 
 retrógrado e retardado de 0s a 3s 
 progressivo e acelerado de 0s a 3s 
 retrógrado e acelerado de 0s a 3s 
 uniforme e retrógrado a partir de 3s 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 119.  

 
Um motorista avista um detector de velocidade e, nesse 
mesmo instante, pisa no freio. 

 
 

 
 

O gráfico 1 acima, mostra como varia a velocidade de 
seu automóvel em função do tempo, desde o instante em 
que o motorista pisa no freio até passar pelo detector. 
Assinale, dentre as alternativas apresentadas, a que 
melhor representa a aceleração do automóvel em função 
do tempo, ao longo desse percurso. 
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QUESTÃO 120.  

 
O gráfico representa a velocidade em função do tempo 
de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t = 
0, a esfera se encontra na origem da trajetória. 
 

 
 

Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente 
os gráficos da aceleração (a) em função do tempo e do 
espaço (s) em função do tempo (t)? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 121.  

 
Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a 
quantidade de matéria microscópica, como átomos e 
moléculas. É um termo que provém do latim mole, que 
significa quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 
1896 pelo químico Wilhem Ostwald. Porém, foi Amedeo 
Avogadro que sugeriu, em 1811, que a mesma 
quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma 
quantidade de moléculas, o que foi chamado de 
Constante de Avogadro. Apenas no século XX, após os 
estudos do químico Frances Jean Baptiste Perrin, é que 
os cientistas conseguiram determinar que o número de 
mol é uma grandeza que varia de ordem inversa com a 
massas molar. 

Disponível em: https://aml.uol.com.br. Acesso em: 12 mar. 2019 (adaptado). 

 
Admitindo massas atômicas (g/mol): H=1, C=12, O=16, 
S=32, Ca=40, Fe=56, Br=80 e P=31 e que em um 
sistema encontra-se 0,1 mol de cada uma das 
substancias representadas na tabela abaixo 
 

C HBr CaCO3 FeSO4 H3PO4 

 
É possível depreender que aquela que apresenta uma 
maior massa em mg é   
 

 C 
 HBr 
 FeSO4 
 H3PO4 
 CaCO3 

 
QUESTÃO 122.  

 
Em artigo recentemente publicado na revista Science, 
um grupo de químicos japoneses anunciou ter 
conseguido "aprisionar" uma única molécula de água em 
uma gaiola de carbono chamada fulereno (C60). Hoje a 
molécula de água (H2O) é bem conhecida e sabemos 
que grande parte de suas propriedades vem do fato de 
sua capacidade de realizar ligações de hidrogênio fracas 
com outras moléculas. Este método inovador de 
encapsulamento de uma molécula única permitirá o 
estudo de apenas uma molécula de água, isolada de 
toda ligação hidrogênio. 

Disponível em: www.lqes.iqm.aml.br. Acesso em: 12 mar. 2019. 

 
Admitindo massas atômicas em g/mol: H=1,01 e 
C=12,02 é possível inferir que a relação entre as massas 
molares do fulereno e da água valem, aproximadamente, 
  

 1/40 
 1/80 
 1 
 40 
 80 
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QUESTÃO 123.  

 
O processo Solvay de obtenção do Na2CO3, matéria-
prima importante na fabricação do vidro, envolve os 
reagentes CO2, NH3 e solução saturada de NaCℓ. Na 
solução final encontram-se os íons NH4

+
 (aq), Na

+
(aq), 

Cℓ
-
(aq) e HCO3

-
 (aq) 

 

 
 

Analisando, no gráfico apresentado, as curvas de 
solubilidade em função da temperatura, podemos afirmar 
que, na temperatura de 40

°
C, o soluto mais solúvel é o 

 
 NaCl. 
 NH4Cl. 
 NaHCO3. 
 NH4HCO3. 
 NaHCO3 e NaCl. 

 
QUESTÃO 124.  

 
A solubilidade dos açúcares é um fator importante para a 
elaboração de determinado tipo de alimento 
industrializado. A figura abaixo relaciona a solubilidade 
de mono e dissacarídeos com a temperatura. 
 

 
 
Em relação à solubilidade dos açúcares, a alternativa 
que contradiz as informações da figura é 
 

 a frutose constitui o açúcar menos solúvel em água, 
e a lactose, a mais solúvel. 

 em temperatura ambiente, a maior solubilidade é da 
frutose, seguida da sacarose. 

 a solubilidade dos dissacarídeos em água aumenta 
com a elevação da temperatura. 

 a 56°C, cerca de 73 g de glicose ou de sacarose 
dissolvem-se em 100 g de solução. 

 uma solução não saturada na presença de 
precipitado. 

 

QUESTÃO 125.  

 
A solubilidade é uma propriedade específica que 
depende da natureza das substâncias envolvidas (soluto 
e solvente) e da temperatura do sistema. As soluções 
podem ser classificadas de acordo com a quantidade de 
soluto dissolvidos.  

Disponível em: www.lqes.iqm.aml.br. Acesso em: 18 mar. 2019. 

 
Dentre as soluções apresentadas, aquela que apresenta 
menor relação entre a quantidade de soluto e solução é 
a 
 

 diluída. 
 coloidal. 
 saturada. 
 concentrada. 
 supersaturada. 

 
QUESTÃO 126.  

 
O ciclo da água é fundamental para a preservação da 
vida no planeta. As condições climáticas da terra 
permitem que a água sofra mudanças de fase e a 
compreensão dessas transformações é fundamental 
para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas 
mudanças a água ou a umidade da terra absorve calor 
do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor 
suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter 
energia necessária para recomeçar a subir para a 
atmosfera.  
 
A transformação mencionada no texto é a 
 

 fusão 
 liquefação 
 evaporação 
 solidificação 
 condensação 

 
QUESTÃO 127.  

 
Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar 
é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir 
mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. 
Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por 
um plástico transparente e tem a sua parte central 
abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca 
um recipiente (copo). A água evaporada se condensa no 
plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro 
do copo. 
 

 
HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Pioneira 

Thompson Learning, 2003 (Adaptações). 
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Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada 
 

 fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a, 
assim, altamente energizada. 

 fica armazenada na forma de energia potencial 
gravitacional contida na água doce. 

 é usada para provocar a reação química que 
transforma a água salgada em água doce. 

 é cedida ao ambiente externo através do plástico, 
onde ocorre a condensação do vapor. 

 é reemitida como calor para fora do tanque, no 
processo de evaporação da água salgada. 

 
QUESTÃO 128.  

 
Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica 
destinada à identificação da origem de "balas perdidas", 
comuns nos confrontos entre policiais e bandidos. Trata-
se de uma munição especial ao se disparar a arma 
carregada com essa munição, são liberados os 
pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o que 
atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro.  
 
Sendo assim, é possível inferir que dos modelos 
atômicos existentes o que oferece melhores 
fundamentos para a escolha de um equipamento a ser 
utilizado na busca por evidências dos vestígios desse 
tipo de bala é o 
 

 modelo de Dalton 
 modelo de Thomson 
 modelo de Rutherford-Bhor 
 modelo de Dalton-Thomson 
 modelo de Rutherford-thomson 

 
QUESTÃO 129.  

 
Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas 
que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em 
sua constituição a substância sulfeto de zinco. O 
fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem 
os átomos dessa substância absorvem energia luminosa 
e saltam para níveis de energia mais externos. No 
escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de 
origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha 
brilhar.  
 
Sendo assim, a característica pode ser explicada 
considerando o modelo atômico proposto por 
 

 Dalton. 
 Thomson. 
 Lavoisier. 
 Rutherford. 
 Bohr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 130.  

 
A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-
açúcar. A charge abaixo poderia transmitir a ideia de que 
se trata de uma substância pura. 
 

 
 
Na realidade, ela não é uma substância pura, mas sim 
uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado 
pelo seguinte processo físico de separação chamado de 
  

 filtração.  
 destilação.  
 decantação.  
 centrifugação. 
 evaporação. 

 
QUESTÃO 131.  

 
O uso de protetores solares em situações de grande 
exposição aos raios solares como, por e emplo, nas 
praias, é de grande importância para a saúde. As 
moléculas ativas de um protetor apresentam, 
usualmente, anéis aromáticos conjugados com grupos 
carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver 
a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. 
  conjugação é definida como a ocorr ncia de 
altern ncia entre ligaç es simples e duplas em uma 
molécula. Outra propriedade das moléculas em questão 
é apresentar, em uma de suas e tremidades, uma parte 
apolar responsável por reduzir a solubilidade do 
composto em água, o que impede sua rápida remoção 
quando do contato com a água. 
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 e acordo com as consideraç es do te to, qual das 
moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada 
para funcionar como molécula ativa de protetores 
solares? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
QUESTÃO 132.  

 
A ureia é um composto muito importante que atua no 
sistema renal e mantém o organismo mais saudável. 
Doenças e problemas de insuficiência renal estão 
relacionados com os níveis de ureia no organismo. Sua 
principal função é eliminar o nitrogênio que está em 
excesso no organismo, além de auxiliar outras 
substâncias como os néfrons que eliminam todas as 
subst ncias consideradas “corpo estranho”, como por 
exemplo secreções da produção de hormônios. Além 
disso, mantém a pressão arterial controlada e elimina 
qualquer tipo de resíduo que pode ser encontrado na 
corrente sanguínea. No organismo ela é dissolvida em 
líquidos produzidos pelo corpo e através dos rins é 
eliminada, fazendo parte da composição da urina. Uma 
pequena quantidade pode ser eliminada através do suor 
da pele. 

Disponível em: <http://www.zun.com.br>. (Adaptado) 

 
Quimicamente, a ureia é uma molécula formada por oito 
átomos; o carbono apresenta duas ligações simples e 
uma dupla; o oxigênio, uma ligação dupla; cada átomo 
de nitrogênio, três ligações simples; e cada átomo de 
hidrogênio, uma ligação simples. Átomos iguais não se 
ligam entre si. 

Baseando-se nessas informações, pode-se afirmar que a 
fórmula estrutural correta para a ureia é 
 

  
 

 
 

  
 
QUESTÃO 133.  

 
Farmacologia está bastante desenvolvida atualmente. 
Basta entrar em uma farmácia para notar a variedade de 
medicamentos existentes. Contudo, há cerca de 200 
anos existiam pouquíssimos medicamentos, quase todos 
extraídos de plantas. As cirurgias eram difíceis de 
realizar, entre outros motivos, devido à inexistência de 
anestésicos. Somente em 1800 foi descoberto o primeiro 
anestésico geral, o N2O (gás hilariante). O éter e o 
clorofórmio só passaram a ser utilizados a partir de 1840. 
 

As fórmulas de alguns anestésicos são mostradas a 
seguir. 

 



I SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS / MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – CADERNO 2º DIA 
 

 

13 

Segundo as estruturas dos anestésicos podemos inferir 
que 
 

 O eugenol é um anestésico de caráter básico. 
 A benzocaína apresenta dois carbonos terciários. 
 O clorofórmio pertence à função haleto orgânico. 
 O éter vinílico apresenta isomerismo geométrico 

(Cis-trans). 
 O eugenol apresenta a função orgânica álcool. 

 
QUESTÃO 134.  

 
EUA aprovam Truvada, 1º pílula de prevenção ao 

vírus da AIDS 
 

Antes só usado no tratamento, Truvada pode agora 
ser utilizado para evitar a doença. No Brasil, a droga já 
foi registrada e, portanto, pode ser comercializada. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
 

Observe a bula: 
 

1.NOME DO MEDICAMENTO 
Truvada 200 mg/245 mg comprimidos revestidos por 
película. 
 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Cada comprimido revestido por película contém 200 mg 
de emtricitabina e 245 mg de tenofovir disoproxil 
(equivalente a 300 mg de tenofovir disoproxil fumarato 
ou 136 mg de tenofovir). 
 

 
De acordo com os dados da bula e as fórmulas 
constitucionais dos compostos, pode-se inferir que 
 

 a fórmula molecular da emtricitabina é C₈H₁₂N₃O₃F 
 no tenofovir disoproxil fumarato temos as funções 

álcool, éter, amina e amida. 
 a emtricitabina possui éter cíclico, amida e amina 

sendo esta última função a região mais básica deste 
composto. 

 o tenofovir disoproxil fumarato possui as funções 
amina, amida, nitrila e nitrocomposto. 

 A emtricitabina possui as funções Éter, Éster, Ácido 
Carboxílico e Fenol. 

 

QUESTÃO 135.  

 
A curcumina, substância encontrada no pó-amarelo-
alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão-da-
índia (Curcuma longa), aparentemente, pode ajudar a 
combater vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer e 
até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há quatro 
milênios por algumas culturas orientais, apenas nos 
últimos anos passou a ser investigada pela ciência 
ocidental. 
 

 
 
Na estrutura da curcumina, os grupos centrais podem ser 
identificados como 
 

 éter e álcool. 
 éter e fenol. 
 éster e fenol. 
 cetona e enol. 
 cetona e éster. 

 
 
 

MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 136 A 180 
 
QUESTÃO 136.  

 
Uma pessoa foi orientada pelo médico a fazer sessões 
de fisioterapia e pilates durante um determinado período 
após o qual passaria por uma nova avaliação. Ela 
planejou fazer apenas uma dessas atividades por dia, 
sendo a fisioterapia no turno da manhã e o pilates no 
turno da tarde.  
 
Sabe-se que, no decorrer desse período,  
- houve dias em que ela não fez qualquer das atividades;  
- houve 24 manhãs em que ela não fez fisioterapia;  
- houve 14 tardes em que ela não fez pilates;  
- houve 22 dias em que ela fez ou fisioterapia ou pilates.  
 
Com base nos dados acima, pode-se afirmar que o 
período de tratamento foi de 
 

 30 dias. 
 34 dias. 
 38 dias. 
 42 dias. 
 46 dias. 
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QUESTÃO 137.  

 
Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, 
português e inglês num concurso, 20 obtiveram nota 
mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, 
sabe-se que: 
 
I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática; 
II. 16 não obtiveram nota mínima em português; 
III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês; 
IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em 

português; 
V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em 

inglês; 
VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em 

inglês e 
VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, 

matemática e inglês. 
 
A quantidade de candidatos que participaram do 
concurso foi 
 

 44. 
 46. 
 47. 
 48. 
 49. 

 
QUESTÃO 138.  

 
Em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, 
verificou-se que 100 alunos gostam de estudar 
português, 150 alunos gostam de estudar matemática, 
20 alunos gostam de estudar as duas disciplinas e 110 
não gostam de nenhuma das duas.  
 
Quantos foram os estudantes entrevistados? 
 

 330 
 340 
 350 
 360 
 380 

 
QUESTÃO 139.  

 
Em uma empresa com 33 funcionários, 22 são fluentes 
em italiano, 14 são fluentes em alemão e 27 são fluentes 
em francês. Sabe-se que todos os funcionários são 
fluentes em pelo menos uma dessas línguas e que, no 
total, 18 desses funcionários são fluentes em 
exatamente duas dessas línguas.  
 
O número de funcionários nessa empresa que são 
fluentes nessas três línguas é 
 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 
 
 

QUESTÃO 140.  

 
Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos da Fatec 
São Paulo sobre a participação em um Projeto de 
Iniciação Científica (PIC) e a participação na reunião 
anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). 
 
Dos 75 alunos entrevistados: 
17 não participaram de nenhuma dessas duas 
atividades; 
36 participaram da reunião da SBPC e 
42 participaram do PIC. 
 
Nessas condições, o número de alunos entrevistados 
que participaram do PIC e da reunião da SBPC é 
 

 10 
 12 
 16 
 20 
 22 

 
QUESTÃO 141.  

 
Um grupo de 33 pais de crianças pré-adolescentes se 
reuniu para discutir de quem é a tarefa de abordar a 
educação sexual de seus filhos. Nesse grupo, 30 pais 
têm a opinião de que essa educação deve ser dada pela 
família, e 28 pais pensam que é uma missão para a 
escola.  
 
Considerando que todos opinaram, quantos pais desse 
grupo concordam que é um dever da família e da escola 
juntas? 
 

 2 pais. 
 25 pais. 
 33 pais. 
 58 pais. 
 91 pais. 

 
QUESTÃO 142.  

 
Em uma consulta à comunidade acadêmica sobre a 
necessidade de melhorias na área física de um 
determinado campus do IFSul, foi obtido o seguinte 
resultado:  
 
- 538 sugerem reformas nas salas de aula.  
- 582 sugerem reformas na biblioteca.  
- 350 sugerem reformas nas salas de aula e na 
biblioteca.  
- 110 sugerem reformas em outras instalações.  
 
Quantas pessoas foram entrevistadas nessa consulta? 
 

 770 
 880 
 1.120 
 1.580 
 1.674 
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QUESTÃO 143.  

 
No IFPE Campus Olinda foi feita uma pesquisa com 
alguns alunos do curso de computação gráfica a respeito 
do domínio sobre três aplicativos. As repostas foram as 
seguintes:  
 

78 dominam o Word;  
84 dominam o Excel;  
65 dominam o Powerpoint;  
61 dominam o Word e Excel;  
53 dominam o Excel e Powerpoint;  
45 dominam o Word e Powerpoint;  
40 dominam os três aplicativos;  
03 não dominam aplicativo algum.  
 

Com base nas informações acima, o número de 
estudantes do curso de computação gráfica que 
responderam a essa pesquisa é 
 

 112 
 227 
 230 
 111 
 129 

 
QUESTÃO 144.  

 
A empresa The Sound of Perseverance, originalmente 
instalada na região centro-oeste do País, está abrindo 
mais duas filiais: uma no estado do Paraná e outra no 
estado de Minas Gerais. No entanto, as duas novas filiais 
necessitarão de mão de obra qualificada, e a alguns 
funcionários foi oferecida a oportunidade de escolher 
onde desejariam trabalhar, de forma que 36 funcionários 
escolheram a filial do Paraná, 30 escolheram a filial de 
Minas Gerais, enquanto 22 funcionários mostraram-se 
indiferentes quanto ao destino de transferência.  
 
De acordo com as informações oferecidas, a quantidade 
total de funcionários que a empresa transferiu foi de  
 

 88 funcionários. 
 66 funcionários. 
 58 funcionários. 
 52 funcionários. 
 44 funcionários. 

 
QUESTÃO 145.  

 
Uma pesquisa realizada com 245 atletas, sobre as 
atividades praticadas nos seus treinamentos, constatou 
que 135 desses atletas praticam natação, 200 praticam 
corrida e 40 não utilizavam nenhuma das duas 
modalidades no seu treinamento.  
 
Então, o número de atletas que praticam natação e 
corrida é 
 

 70 
 95 
 110 
 125 
 130 

 

QUESTÃO 146.  

 
No Brasil, o sistema de voto proporcional funciona 

assim: aplicam-se os chamados quocientes eleitoral e 
partidário. O quociente eleitoral é definido pela soma do 
número de votos válidos (V) – que são os votos de 
legenda e os votos nominais, excluindo-se os brancos e 
os nulos – dividida pelo número de cadeiras em disputa 
(C). 

A partir daí, calcula-se o quociente partidário, que é 
o resultado do número de votos válidos obtidos pelo 
partido isolado ou pela coligação, dividido pelo quociente 
eleitoral. O quociente partidário é um número 
fundamental, pois ele indica quantas cadeiras poderão 
ser ocupadas pelos candidatos aptos do respectivo 
partido ou coligação. 

Adaptado de Revista Eletrônica da Escola Judiciária Eleitoral. Número 5. Ano 3. 

 
Considere que a eleição para vereador em Amado 
Florêncio funciona como descrito anteriormente. 
Suponha que existam 12 cadeiras em disputa e que 
nesta eleição para vereador a soma do número dos 
votos válidos seja de 3996   coligação “Por uma Nova 
 mado Flor ncio” obteve 333 votos válidos. Já a 
coligação “ mado Flor ncio Renovada” obteve 666 votos 
válidos. 
 
O quociente partidário dessas coligaç es: “Por uma 
Nova Florêncio” e “ mado Flor ncio Renovada”, 
respectivamente são 
 

 1 e 2 
 2 e 3 
 2 e 4 
 3 e 6 
 4 e 8 

 
QUESTÃO 147.  

 
A Marvel publica a revista The X-Men 1, primeira a 
figurar o grupo de mutantes liderados pelo Professor 
Xavier. (Setembro de 1963). Wolverine surge em 1974 e, 
em 1975, passa a integrar o grupo de mutantes. 

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-
super-herois/>>. Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 

 

 
 
Não há como negar que, de todos os X-Men, o mutante 
mais impactante da Marvel sempre foi o Wolverine. Os 
sentidos aguçados, as habilidades físicas aprimoradas, a 
capacidade regenerativa potente, três garras retráteis em 
cada mão são características que o fazem um dos super-
heróis mais poderosos da Marvel.  
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Levando em conta que tais poderes permitem que 
Wolverine pilote, com agilidade, sua moto. Quanto 
tempo, em minutos, ele levaria para completar uma pista 
reta de 4km de comprimento a uma velocidade (razão 
entre a distância percorrida e o tempo utilizado, nesta 
ordem) de 240 km/h? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
QUESTÃO 148.  

 
A revista Tales of Suspense #39 traz a origem do 
Homem-de-Ferro. (março de 1963). 

Disponível em:<< https://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-
super-herois/>>. Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 

 

 
 
A armadura do Homem de Ferro é repleta de tecnologia 
e está dividida em diversas partes. Em uma de suas 
primeiras idealizações, a armadura era dividida em 
quatro partes: 1ª parte, cabeça; 2ª parte, tronco; 3ª parte, 
dois membros superiores e, por último, 4ª parte, dois 
membros inferiores.  
 
Considerando que todas as partes possuem a mesma 
quantidade de ferro e, nas 3ª e 4ª partes, a quantidade 
de ferro é dividida igualmente entre os membros, qual 
fração representa a quantidade de ferro utilizada em um 
membro inferior da armadura?  

1

2

1

3

1

4

1

6

1

8

 
 
 

QUESTÃO 149.  

 
O presidente de uma empresa, com o objetivo de 
renovar sua frota de automóveis, solicitou uma pesquisa 
medindo o consumo de combustível de 5 modelos de 
carro que usam o mesmo tipo de combustível. O 
resultado foi: 
- Carro I: deslocamento de 195 km consumindo 20 litros 
de combustível; 
- Carro II: deslocamento de 96 km consumindo 12 litros 
de combustível; 
- Carro III: deslocamento de 145 km consumindo 16 litros 
de combustível; 
- Carro IV: deslocamento de 225 km consumindo 24 litros 
de combustível; 
- Carro V: deslocamento de 65 km consumindo 8 litros de 
combustível. 
 

Para renovar a frota com o modelo mais econômico, em 
relação à razão quilômetro rodado por litro, devem ser 
comprados carros do modelo. 
 

 I 
 II 
 III 
 IV 
 V 

 
QUESTÃO 150.  

 
O sistema de segurança de um aeroporto consiste de 
duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de 
um passageiro ser inspecionado é de 3/5 Na segunda, a 
probabilidade se reduz para 1/4 A probabilidade de um 
passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual 
a 

 17/20 
 7/10 
 3/10 
 3/20 
 2 

 
QUESTÃO 151.  

 
Um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um 
conjunto de sete cartões. Em cada um deles está escrito 
apenas um dia da semana, sem repetições: segunda, 
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino 
gostaria de retirar sábado ou domingo. 
 

A probabilidade de ocorrência de uma das preferências 
do menino é:  

1

49

2

49

1

7

2

7

4 
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QUESTÃO 152.  

 
O filme Jumanji (1995) é uma obra de ficção que retrata 
a história de um jogo de tabuleiro mágico que empresta 
seu nome ao longa-metragem. O jogo é composto de 
dois dados distinguíveis de 6 lados, um tabuleiro com um 
visor de cristal no centro e peças que representam cada 
jogador. No filme, Alan Parrish é um garoto que encontra 
o jogo em um local de construção e o leva para casa. 
Assim que chega, Alan convida Sarah Whittle, uma 
garota da vizinhança, para jogar. Quando Alan lança os 
dados, aparece no visor a seguinte mensagem: 
 

 
 

Alan então é sugado pelo visor de cristal e transportado 
magicamente até a selva de Jumanji. 
Supondo que os dois dados do jogo sejam 
independentes e honestos, qual a probabilidade de 
algum jogador lançar os dois dados e obter a soma de 5 
ou 8, de modo a tirar Alan da selva? 
 

 15% 
 22% 
 25% 
 62% 
 66% 

 
QUESTÃO 153.  

 
As irmãs Ana e Beatriz e seus respectivos namorados 
vão sentar-se em um banco de jardim (figura) de modo 
que cada namorado fique ao lado de sua namorada. 
 

 
 

A probabilidade de as irmãs sentarem-se uma ao lado da 
outra é igual a 
 

 0,25 
 0,33 
 0,45 
 0,50 
 1 

 

QUESTÃO 154.  

 
O salto ornamental é um esporte em que cada 
competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é 
calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada 
pela nota de partida (o grau de dificuldade de cada 
salto). Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior 
soma das seis notas recebidas. 
 
O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa 
no Quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do 
quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos 
três primeiros lugares até aquele momento. 
 

Quadro 1 

Classificação Atleta 6º Salto Total 

1º 3 135,0 829,0 

2º 4 140,0 825,2 

3º 8 140,4 824,2 

6º 10  687,5 

 
Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá 
realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no 
Quadro 2. 
 

Quadro 2 

Tipo de 
salto 

Nota 
de 

partida 

Estimativa da 
soma das 
notas dos 

juízes 

Probabilidade 
de obter a 

nota 

T1 2,2 57 89,76% 

T2 2,4 58 93,74% 

T3 2,6 55 91,88% 

T4 2,8 50 95,38% 

T5 3,0 53 87,34% 

 
O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de 
obter a nota estimada, de maneira que lhe permita 
alcançar o primeiro lugar. 
 
Considerando essas condições, o salto que o atleta 
deverá escolher é o de tipo 
 

 T1. 
 T2. 
 T3. 
 T4. 
 T5. 

 
QUESTÃO 155.  

 
Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e 
descobre que está grávida de quadrigêmeos. 
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Qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e 
duas meninas?  
 

1

16

3

16

1

4

3

8

1

2
 
QUESTÃO 156.  

 
Cinco cartas de um baralho estão sobre uma mesa; duas 
delas são Reis, como indicam as imagens. 
 

 
 

Após serem viradas para baixo e embaralhadas, uma 
pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e, em 
seguida, retira outra. 
 

A probabilidade de sair Rei apenas na segunda retirada 
equivale a 
 

1

2

1

3

2

5

3

10

5 
 
QUESTÃO 157.  

 
Quatrocentas pessoas foram entrevistadas, em uma 
pesquisa de opinião, sobre o consumo dos produtos A, B 
e C, cujos resultados estão apresentados na tabela a 
seguir: 
 

Produtos A B C 
A e 
B 

A e 
C 

B e 
C 

A, B 
e C 

Consumo 175 120 185 75 105 65 45 
 

Se escolhermos ao acaso uma dentre as pessoas 
entrevistadas, qual é a probabilidade de ela não 
consumir nenhum dos três produtos? 
 

 10% 
 20% 
 25% 
 30% 
 35% 

 

QUESTÃO 158.  

 
As figuras abaixo representam dez cartões, distintos 
apenas pelos números neles escritos.  
 

 
 
Sorteando aleatoriamente um cartão, a probabilidade de 
ele conter um número maior do que 1 é 

1
.

5

3
.

10

2
.

5

1
.

2

3
.

5

 
QUESTÃO 159.  

 
Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de 
amigo-secreto (ou amigo-oculto). Cada nome é escrito 
em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e 
cada participante retira um deles ao acaso. 
 
A probabilidade de que nenhum participante retire seu 
próprio nome é 
 

1

4

7

24

1

3

3

8

5

12
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QUESTÃO 160.  

 

 
 
Estima-se que, em determinado país, o consumo médio 
por minuto de farinha de trigo seja 4,8 toneladas.  
 
Nessas condições, o consumo médio por semana de 
farinha de trigo, em quilogramas, será, 
aproximadamente, 
 

 4,2 . 10
5
 

 4,4 . 10
6
 

 4,6 . 10
6
 

 4,8 . 10
7
 

 5,0 . 10
7
 

 
QUESTÃO 161.  

 
Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas 
esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura 
indica a posição em que estaria faltando esta pérola. 
 

 
 
Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a 
medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em 
seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, 
disponíveis para reposição, tinham diâmetros iguais a: 
4,025mm; 4,100mm; 3,970mm; 4,080mm e 3,099mm. O 
joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo 
diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas 
originais.  
 
A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem 
diâmetro, em milímetro, igual a 
 

 3,099 
 3,970 
 4,025 
 4,080 
 4,100 

 

QUESTÃO 162.  

 
A Chlamydia, a menor bactéria do mundo, mede cerca 
de 0,2 micrômetro 1 micrômetro equivale à milionésima 
parte de um metro). Para ter uma noção de como é 
pequena a Chlamydia, uma pessoa resolveu descrever o 
tamanho da bactéria na unidade milímetro.  
 
A medida da Chlamydia, em milímetro, é 
 

12 10

22 10

42 10

52 10

72 10

 
QUESTÃO 163.  

 
Uma pessoa tem massa corporal de 167 kg. Sob 
orientação de um nutricionista, submeteu-se a um regime 
alimentar, em que se projeta que a perda de quilos 
mensais seja inferior a 5 kg Após iniciar o regime, 
observou-se, nos três primeiros meses, uma perda de 4 
kg por mês, e nos quatro meses seguintes, uma perda 
mensal de 3 kg. Daí em diante, segundo as 
recomendações do nutricionista, deveria haver uma 
perda mensal fixa em cada um dos meses 
subsequentes, objetivando alcançar a massa corporal de 
71 kg ao final do regime.  
 
Segundo as projeções e recomendações do nutricionista, 
para alcançar seu objetivo, a duração mínima, em mês, 
que essa pessoa deverá manter o seu regime será de 
 

 15 meses. 
 20 meses. 
 21 meses. 
 22 meses. 
 25 meses. 

 
QUESTÃO 164.  

 
As disputas de MMA (Mixed Martial Arts) ocorrem em 
ringues com a forma de octógonos regulares com lados 
medindo um pouco menos de 4 metros, conhecidos 
como “Octógonos”. Medindo o comprimento e ato de 
seus lados, pode-se calcular a área de um “Octógono” 
decompondo-o, como mostra a figura a seguir, em um 
quadrado, quatro retângulos e quatro triângulos 
retângulos e isósceles. 
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A medida do lado do quadrado destacado no centro da 
figura é igual à medida a do lado do “Octógono”.  
 
Se a área desse quadrado é S, então a área do 
“Octógono” vale 
 

  ( √   )  

  (√   )  

   (√   )  

   (√   )  

   (√   )  

 
QUESTÃO 165.  

 
Um modelo de macaco, ferramenta utilizada para 
levantar carros, consiste em uma estrutura composta por 
dois triângulos isósceles congruentes, AMN e BMN, e 
por um parafuso acionado por uma manivela, de modo 
que o comprimento da base MN possa ser alterado pelo 
acionamento desse parafuso. Observe a figura: 
Considere as seguintes medidas: AM = AN = BM = BN = 
8 dm; MN = x dm; AB = y dm.  
 
 

 
 
O valor, em decímetros, de y em função de x 
corresponde a 
 

    √       

    √      

    √       

    √      

    √         
 
QUESTÃO 166.  

 
Um engenheiro fez um desenho plano numa folha de 
papel em que a forma desenhada possui exatamente 33 
lados. Curioso, decidiu averiguar quantas diagonais 
possui uma figura dessas com estilo raro.  
 
Após realizar a análise a quantidade de diagonais 
encontradas foi de 
 

 419 
 495 
 592 
 603 
 885 

 

QUESTÃO 167.  

 
O esboço geométrico caracterizado nesta imagem 
apresenta várias características peculiares a um ponto 
notável presente na matemática. Aplicando a ela suas 
habilidades e todo conhecimento adquirido até então.  
 

 
 
Que ponto seria o mais provável de acordo com as 
características apresentadas? 
 

 Baricentro. 
 Ortocentro. 
 Circuncentro. 
 Policentro. 
 Incentro. 

 
QUESTÃO 168.  

 
  figura a seguir mostra as medidas reais de uma 
aeronave que será  fabricada para utilização por 
companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa 
fazer o desenho desse avião em escala de 1:150. 

 
 
Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de 
papel, deixando uma margem de 1 cm em relação às 
bordas da folha, quais as dimensões mínimas, em 
centímetros, que essa folha deverá ter  
 

 2,9 cm x 3,4 cm. 
 3,9 cm x 4,4 cm. 
 20 cm x 25 cm. 
 21 cm x 26 cm. 
 192 cm x 242 cm.   
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QUESTÃO 169.  

 
Nos protestos ocorridos nessa semana do trabalhador 
milhares de pessoas, segundo órgãos de segurança, 
estiveram reunidos em uma grande avenida da capital 
Paulista. Preenchendo praticamente toda região 
disponibilizada para os protestantes. Sabe-se que este 
local de protestos possui um formato retangular com 
dimensões de 5 m x 9 km e existiam cerca de 3 pessoas 
por metro quadrado.  
 
Para as autoridades presentes o número de pessoas 
estimada neste ato era de. aproximadamente, 
 

 140 mil pessoas. 
 135 mil pessoas. 
 122 mil pessoas. 
 110 mil pessoas. 
 89 mil pessoas. 

 
QUESTÃO 170.  

 
Um show de rock será realizado em um espaço 
retangular de acordo com as dimensões expressas na 
figura:  

 
 
Por questões de segurança, foi estabelecido que a 
concentração máxima permitida deverá ser de 6 pessoas 
a cada 2m² da área disponível. Excluindo-se o palco, que 
tem a forma de um semicírculo.  
 
Pode-se afirmar que o número máximo permitido de 
pessoas que poderão comparecer ao show está 
compreendido entre 
 

 900 e 1000. 
 1200 e 1500. 
 1600 e 1800. 
 2000 e 2200. 
 2500 e 2600. 

 
QUESTÃO 171.  

 
Uma emissora de TV, em parceria com uma empresa de 
alimentos, criou um programa de perguntas e respostas 
chamado “UM MILHÃO N  MES ”. Nele, o apresentador 
faz perguntas sobre temas escolhidos pelos 
participantes. O prêmio máximo é de R$ 1.000.000,00 
que fica, inicialmente, sobre uma mesa, distribuído em 
50 pacotes com 1.000 cédulas de R$ 20,00 cada um. 
Cada cédula de R$ 20,00 é um retângulo de 14cm de 
base por 6,5cm de altura.  
 

 
 

Colocando todas as cédulas uma ao lado da outra, 
teríamos uma superfície de 
 

 415m²  
 420m²  
 425m²  
 455m²  
 475m² 

 
QUESTÃO 172.  

 
Uma chapa retangular com 170 cm² de área é perfurada, 
por etapas, com furos triangulares, equiláteros, com 1 cm 
de lado, como indica a figura a seguir. 
 

 
 
O número de furos acrescentados em cada etapa, a 
partir da segunda, é sempre o mesmo e não há 
interseção entre os furos.  
 
O porcentual da chapa original que restará na etapa 14 
é, aproximadamente, 
 

 90%  
 80%  
 70%  
 30%  
 20% 

 
QUESTÃO 173.  

 
Numa projeção de filme, o projector foi colocado a 12 m 
de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a 
imagem de um homem com 3 m de altura. Numa sala 
menor, a projeção resultou na imagem de um homem 
com apenas 2 m de altura.  
 
Nessa nova sala, a distância do projector em relação a 
tela era de 
 

 8 m. 
 9 m. 
 18 m. 
 36 m. 
 42 m. 

 



I SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS / MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – CADERNO 2º DIA 

 

 

22 

QUESTÃO 174.  

 
Um projeto de uma praça municipal será criado para uma 
breve análise antes de se construir a obra. Este projeto 
apresenta um lago artificial que será criado para fins 
estéticos. O lago está representado neste desenho como 
uma parte escura. Considere esta região mais escura no 
interior do projeto de centro O, limitado por 
semicircunferências, conforme mostra a figura a seguir. 

 
Se a área dessa região no projeto é de 24  cm² e AM = 
MN = NB. 
 
Então a medida AB, em centímetros é 
 

 9. 
 12. 
 16. 
 18. 
 24. 

 
QUESTÃO 175.  

 
Em um experimento técnico na Universidade um 
engenheiro se depara com um triângulo ABC de 
baricentro G. Sabendo que P e Q são pontos localizados 
nos segmentos AC e BC, respectivamente e são os 
pontos que as cevianas que passam por G também 
interceptam. Se AP = 6,5 cm, AG = 4,2 cm, BQ = 6 cm e 
GB = 5,4 cm. 
 
O cálculo do perímetro do quadrilátero CPGQ em cm 
será de 
 

 16,3. 
 27,3. 
 18,8. 
 17,3. 
 22. 

 
QUESTÃO 176.  

 
A imagem representa a região em que um 
estacionamento será construído. Sabe-se que nos 
próximos meses o estacionamento deverá estar 
totalmente pavimentado (cimentado). Para este trabalho 
foi feito um levantamento de preço e constatou-se que o 
m² de cimento pronto custava R$ 230,00.  
 

 
 

Desta forma quanto irá gastar o dono do espaço para 
pavimenta-lo completamente?  
Desconsidere a espessura de cimento. 
 

 R$ 100.000,00 
 R$ 134.090,00 
 R$ 143.590,00 
 R$ 220.430,00 
 R$ 450.000,00 

 
QUESTÃO 177.  

 
Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no 
ponto P reflete internamente três vezes e chega ao ponto 
Q, percorrendo o trajeto PFGHQ. Na figura abaixo, 
considere que o comprimento do segmento PB é de 6 
cm, o do lado AB é de 3 cm, o polígono ABPQ é um 
retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são 
congruentes, como se indica em cada ponto da reflexão 
interna.  
 

 
 
Qual é a distância total percorrida pelo feixe luminoso no 
trajeto PFGHQ? 
 

 12 cm.   
 14 cm.  
 15 cm.  
 18 cm.  
 21 cm 

 
QUESTÃO 178.  

 
A caminhada é uma atividade física indicada por 
cardiologistas para emagrecer e manter a saúde do 
coração e da mente, diminuindo a ansiedade e estresse, 
por exemplo. Esta atividade pode ser feita em qualquer 
idade e em qualquer lugar, seja na academia, na praia 
ou rua e para que a caminhada seja saudável e queime 
calorias é importante: 
 

 Andar rápido, de forma a que a respiração acelere e 
não seja possível conversar facilmente; 

 Contrair os músculos da barriga de forma a manter 
uma postura correta; 

 Balançar os braços vigorosamente enquanto 
caminhada, pois melhora a circulação sanguínea. 
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Uma praça circular tem raio de 60 m. Quantos metros 
anda uma pessoa quando dá 6 voltas na praça?  
Use π = 3. 
 

 8120 
 7220 
 6320 
 5200 
 2160 

 
QUESTÃO 179.  

 
“Voc  conhece algum e ercício mais fácil de praticar do 
que a caminhada? Ela não exige habilidade, é barata, 
pode ser feito praticamente a qualquer hora do dia 
geralmente com 8 voltas diárias em uma praça por 
exemplo, não tem restrição de idade e ainda pode ser 
feita dentro de casa se a pessoa tiver uma esteira. "Para 
uma pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, 
uma caminhada de 10 minutos por dia já provoca efeitos 
perceptíveis ao corpo, depois de apenas uma semana, 
explica o fisiologista do esporte Paulo Correia, da 
Unifesp. “ lém da melhora do condicionamento físico, as 
vantagens de caminhar para a saúde do corpo e da 
mente são muitas, e comprovadas pela ci ncia.” 

Disponível: minhavida.com.br/adaptada. 
 
Esta praça possui raio equivalente 20 m.  
 
De acordo com o texto uma pessoa que caminha na 
praça por um dia percorre quantos metros?  
Use π = 3. 
 

 120 m 
 220 m 
 740 m 
 850 m 
 960 m 

 
QUESTÃO 180.  

 
Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção 
do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua 
localização geográfica no globo terrestre é dada pelo 
GPS (sigla em inglês para Sistema de Posicionamento 
Global) com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano 
de Greenwich. 
 ado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 
 
A representação angular da localização do vulcão com 
relação a sua longitude na forma decimal é 
 

 124,02º 
 124,05º 
 124,20º 
 124,30º 
 124,50º 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


