
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 91 A 135 

 
QUESTÃO 91.  

 
Com o surgimento das plantas angiospermas, houve 
um aprimoramento no processo de reprodução, em 
comparação com as plantas anteriores, tornando-as 
mais adaptadas, permitindo maior ocupação dos 
ecossistemas atuais.  
 
Uma das justificativas que possibilitaram o sucesso 
evolutivo das angiospermas é observada 
 

 na polinização realizada pelo vento, que ocorre 
apenas em flores com cores, aromas e pólen 
pegajoso. 

 durante o crescimento do tubo polínico, no qual 
ocorre a meiose intermediária para formação dos 
esporos masculinos. 

 no desenvolvimento do tubo polínico como principal 
vantagem reprodutiva e a consequente formação 
de sementes sem embrião. 

 na presença de flores com corolas vistosas, 
glândulas odoríferas e glândulas nectaríferas, 
geralmente, adaptadas à polinização pelo vento. 

 na função desempenhada pelos agentes 
polinizadores das flores e disseminadores de frutos 
e sementes, que, geralmente, são o vento, a água 
e os animais. 

 
QUESTÃO 92.  

 
A evolução das plantas é um dos temas mais 
estudados pelos especialistas da área da botânica. 
Atualmente, os botânicos consideram as 
gimnospermas as primeiras plantas a conquistarem o 
ambiente terrestre de forma definitiva.  
 
Uma característica presente nas gimnospermas e que 
permitiu maior adaptação aos ambientes terrestres é 
observada pela(o) 
 

 esporófito desenvolvido e duradouro que permite 
maior taxa de reprodução. 

 fecundação independente de água que permite a 
reprodução em ambiente seco. 

 presença de frutos que protegem as sementes 
contra perda excessiva de água. 

 presença de raízes que possibilitam melhor fixação 
e absorção de nutrientes e água. 

 flores desenvolvidas com muitos atrativos, como 
cores, aromas, pólen nutritivo e nectários. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 93.  

 
Uma das formas de comunicação entre as várias partes 
do corpo dos animais e dos vegetais é realizada por um 
fluido circulante. No corpo humano, esse fluido é 
denominado sangue; nos vegetais é genericamente 
denominado seiva.  
 

As seivas podem se deslocar na planta de forma 
ascendente ou descendente, ser constituídas de água, 
sais ou glicose e podem ser 
 

 seiva inorgânica é constituída de água e açúcares 
produzidos na fotossíntese. 

 seiva orgânica costuma apresentar movimento 
descendente, no corpo do vegetal, através do 
lenho. 

 seiva orgânica, rica em sais, é de grande 
importância para a realização da fotossíntese. 

 seiva bruta, também chamada de seiva inorgânica, 
geralmente tem movimento ascendente, pelo lenho 
do vegetal. 

 produto da fotossíntese, uma seiva rica em sais 
minerais destina-se à raiz, para supri-la em suas 
necessidades. 

 
QUESTÃO 94.  

 
Com o desenvolvimento das civilizações, os desenhos 
das plantas evoluíram e, atualmente, contribuem para a 
divulgação dos conhecimentos científicos relacionados 
com a flora em geral. A ilustração apresenta o pinheiro-
do-paraná, Araucaria angustifolia, destacando seu 
tronco cilíndrico e reto, bem como sua copa voltada 
para o céu, seus pinhões e pinhas. 

 
Além dos aspectos descritos, essa planta se 
caracteriza pela 
 

 ausência de raízes.  
 presença de frutos comestíveis.  
 presença de sementes comestíveis.  
 presença de flores, frutos e sementes.  
 ausência de vasos condutores de seiva. 
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QUESTÃO 95.  

 
“No Brasil, a cebola é considerada a terceira hortaliça 
mais importante em termos de valor econômico, 
ficando atrás apenas da batata e do tomate. É 
preferencialmente consumida in natura em saladas, 
temperos e condimentos.” 

Horticultura Brasileira, v.25, n.1, Jan-Mar, 2007, pág.53 

 
Os órgãos vegetais das culturas cebola e batata-
inglesa são 
 

 raiz bulbo e caule tubérculo. 
 raiz bulbo e caule rizoma 
 raiz bulbo e caule tuberosas. 
 raízes tuberosas e caule tubérculo. 
 raízes tuberosas e caule rizoma. 

 
QUESTÃO 96.  

 
Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los 
no momento em que se encontram no ponto máximo 
de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido 
da raiz de cebola, visto ao microscópio, e cada número 
marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. 
 

 
 

Disponível em: www.histologia.icb.ufg.br. Acesso em: 6 mar. 2015. 
Adaptado. 

 

Qual número corresponde à melhor etapa para que 
esse estudo seja possível? 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 97.  

 
O pâncreas e uma glândula mista que apresenta 
regiões de função endócrina denominadas de ilhotas 
de Langherans; nessas ilhotas existem células alfa 
produtoras de glucagon, células beta produtoras de 
insulina, células delta que produzem somatostatina e 
células PP, que produzem um polipeptídio pancreático. 
E conhecido que a insulina e o glucagon atuam 
regulando a glicemia (taxa de glicose no sangue). Os 
hormônios agem através de receptores específicos de 
alta afinidade. Um dos distúrbios típicos de glicemia e a 
diabetes mellitus, tipo I (diabetes mellitus 
insulinodependente) e tipo II (as células são resistentes 
a ação da insulina).  
 
O controle da glicemia ocorre da seguinte maneira: 
 

 
 

(Disponível em: <http://iebvm.g12.br/images/2014/componentes_ 
curriculares/1A_EM/biologia/bioquimica_%20a_quimica_da_vida.pdf.) 

 
Suponha que uma pessoa seja diabética tipo I e não 
esteja fazendo o controle da doença. Ela ingeriu 
carboidratos como amido, sacarose e lactose. Após a 
digestão e absorção dos carboidratos, espera-se que 
 

 ocorra o bloqueio das células alfa e a estimulação 
das células beta, provocando a glicogenólise e a 
hipoglicemia. 

 seja liberado glucagon na corrente sanguínea, 
ocorrendo a glicogenólise e a hipoglicemia. 

 aconteça a ligação entre insulina e os receptores 
específicos de membrana que facilitam a entrada 
de glicogênio nos hepatócitos do fígado. 

 não ocorra a liberação de insulina (pelas células 
beta do pâncreas), promovendo hiperglicemia e 
gliconeogênese. 

 aconteça uma redução da sensibilidade dos tecidos 
a insulina, promovendo a hipoglicemia. 
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QUESTÃO 98.  

 
Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos 
ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O 
esquema a seguir representa a regulação do cálcio no 
sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, 
responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e 
B, respectivamente. 
 

 
 
Esse processo de perda de cálcio resulta, 
principalmente, da atuação intensa do hormônio e da 
glândula indicados em: 
 

 glucagon – pâncreas. 
 calcitonina – tireóidea. 
 adrenalina – suprarrenal. 
 somatotrópico – hipófise. 
 paratormônio – paratireoide. 

 
QUESTÃO 99.  

 
“Desde que médicos começaram a solicitar 
regularmente exames de tomografia computadorizada, 
cientistas se preocupam que o procedimento de 
imageamento médico possa aumentar o risco de o 
paciente desenvolver câncer. O aparelho bombardeia o 
organismo com feixes de raios X, que podem danificar 
o DNA e provocar mutações que estimulam as células 
a formar tumores.” 
Médicos sempre declararam, no entanto, que os 
benefícios superam os riscos. Os raios X, que giram 
em torno da cabeça, do tórax ou de outra região do 
corpo, ajudam a criar uma imagem tridimensional muito 
mais detalhada que as produzidas por um aparelho 
padrão de raios X, mas uma única tomografia submete 
o corpo humano à radiação de 150 a 1 100 vezes mais 
intensa que os raios X convencionais, ou o equivalente 
a um ano de exposição à radiação de origens naturais 
e artificiais no ambiente. 

(STORRS. 2013. p. 24-25.) 

 
 
 
 
 
 

Considerando as possíveis alterações que os raios X 
podem provocar nas moléculas de DNA, 
  

 a radiação induz replicações do DNA fora da etapa 
S do ciclo celular, o que inviabiliza a entrada da 
célula na divisão por mitose. 

 o câncer é uma anomalia na regulação do ciclo 
celular e à perda de controle da mitose a partir de 
alteração de genes controladores desse ciclo. 

 a emissão de raios X pela tomografia identifica as 
regiões no corpo que apresentam o DNA alterado e 
quais os tecidos que irão desenvolver um provável 
câncer no futuro. 

 as alterações nas posições das pentoses, a partir 
da exposição de um DNA aos raios X, produzem 
mudanças irreversíveis na informação genética 
presente no organismo. 

 a exposição à radiação de raios X só é segura 
quando apresenta valores próximos ao de um 
aparelho de raios X convencional, mesmo que seja 
com uma intensa repetição. 

 
QUESTÃO 100.  

 
Um dos procedimentos médicos em casos de 
obstrução de vasos sanguíneos cardíacos, causada 
geralmente por acúmulo de placas de gordura nas 
paredes (Figura 1), é a colocação de um tubo metálico 
expansível em forma de malha, denominado stent 
(Figura 2), evitando o infarto do miocárdio. 
 

 
 
Tal procedimento, quando realizado nas artérias 
coronárias, tem como objetivo desbloquear o fluxo 
sanguíneo responsável pela condução de gás oxigênio 
 

 e nutrientes para o tecido muscular cardíaco. 
 do ventrículo esquerdo em direção à aorta. 
 e nutrientes para todos os tecidos corpóreos. 
 dos pulmões em direção ao átrio esquerdo do 

coração. 
 dos pulmões em direção ao ventrículo esquerdo do 

coração. 
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QUESTÃO 101.  

 
Insetos podem apresentar três tipos de 
desenvolvimento. Um deles, a holometabolia 
(desenvolvimento completo), é constituído pelas fases 
de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que 
ocupam diversos hábitats. Os insetos com 
holometabolia pertencem às ordens mais numerosas 
em termos de espécies conhecidas.  
 
Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um 
maior número de espécies em razão da 
 

 proteção na fase de pupa, favorecendo a 
sobrevivência de adultos férteis. 

 produção de muitos ovos, larvas e pupas, 
aumentando o número de adultos. 

 exploração de diferentes nichos, evitando a 
competição entre as fases da vida. 

 ingestão de alimentos em todas as fases de vida, 
garantindo o surgimentos do adulto. 

 utilização do mesmo alimento em todas as fases, 
otimizando a nutrição do organismo. 

 
QUESTÃO 102.  

 

 
 
A respeito dos peixes, será correto afirmar: 
 

 todas as espécies são dotadas de brânquias. 
 a medula raquiana ou espinhal forma-se a partir da 

blástoporo. 
 a sua larva denomina-se, primeiramente, girino e, 

posteriormente, alevino. 
 existem espécies de reprodução sexuada e 

espécies de reprodução assexuada. 
 nas espécies cartilaginosas, a bexiga natatória 

exerce a função de rins, sendo o único órgão 
excretor.  

 
QUESTÃO 103.  

 
No estudo da fisiologia dos repteis encontra-se sistema 
digestório com boca e cloaca com hábitos carnívoro e 
herbívoro, coração com 3 ou 4 cavidades determinando 
uma circulação fechada, dupla, incompleta, e sua 
excreção realizada por 2 rins metanefrons que 
eliminam ácido úrico e seu sistema nervoso com 
encéfalo e cerebelo além de seus 12 pares de nervos 
cranianos. 
 

Uma evolução importante dos répteis em relação aos 
anfíbios, na conquista do habitat terrestre, é o fato dos 
répteis possuírem 
 

 respiração branquial. 
 ovos com casca mole e com pouco vitelo. 
 coração dividido em quatro cavidades imperfeitas. 
 fecundação interna e desenvolvimento interno de 

seu alevino. 
 queratinização da camada superficial da epiderme 

evitando a desidratação. 
 
QUESTÃO 104.  

 
A utilização de extratos de origem natural tem recebido 
a atenção de pesquisadores em todo o mundo, 
principalmente nos países em desenvolvimento que 
são altamente acometidos por doenças infecciosas e 
parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os 
produtos de origem botânica que combatem insetos. 
 
O uso desses produtos pode auxiliar no controle da 
 

 aids. 
 hanseníase 
 leishmaniose. 
 leptospirose. 
 esquistossomose. 

 
QUESTÃO 105.  

 
Em um manual de um chuveiro elétrico são 
encontradas informações sobre algumas características 
técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de 
alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento 
do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal 
dos condutores utilizados. 
 
Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao 
ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um 
disjuntor de 50 ampères. No entanto, intrigou-se com o 
fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta 
instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir 
amperagem 40% menor. 
 
Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, 
funcionando à mesma potência de 4.400 W, a razão 
entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e 
RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos 
disjuntores, é mais próxima de 
 

 0,3. 
 0,6. 
 0,8. 
 1,7. 
 3,0. 
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QUESTÃO 106.  

 
Já existe aproximadamente 9.000 espécies de aves 
catalogadas, sendo considerada a maior classe de 
tetrápodes, são bem biodiversas que ocorrem em todos 
os continentes. São um Grupo especializado em 
VOAR, apresentando as seguintes particularidades. 
 

1. vôo; consome grande quantidade de energia 

2. metabolismo alto (esforço muscular intenso); 

3. temperaturas corporais elevadas; e constante 

4. sistema respiratório único, (não há mistura do ar 
que entra com o que sai dos pulmões) 

 

 
 
 
Os sacos aéreos encontrados nos pulmões das aves 
têm a função de 
 

 diminuir o peso do esqueleto. 
 excretar catabólitos do sangue. 
 aumentar a superfície respiratória. 
 filtrar o ar que vai para os pulmões. 
 aumentar a capacidade de armazenamento de ar. 

 
QUESTÃO 107.  

 

 
 
Para estudar como a resistência de uma lâmpada varia 
quando ela é submetida a diferentes tensões, uma 
pessoa pretende montar o circuito acima, colocando 
nele os elementos: lâmpada, voltímetro, amperímetro e 
reostato.  
 

As posições adequadas para colocar esses elementos 
no circuito são, respectivamente: 

 
 P, Q, R, S. 
 P, R, S, Q. 
 S, P, R, Q. 
 Q, R, P, S. 
 R, S, Q, P. 

 
QUESTÃO 108.  

 
Um circuito simples é composto apenas por uma 
bateria (B) e uma lâmpada (L). Com esse circuito 
elétrico, um estudante montou quatro conexões 
diferentes, com um mesmo medidor de intensidade de 
corrente elétrica. 

 
 

Após as montagens, conforme a figura acima, o 
estudante apresentou versões das conexões 
realizadas.  
 

Em qual dessas versões o amperímetro irá fornecer a 
leitura real da intensidade de corrente no circuito? 
 

 As leituras de todas as conexões não mudam. 
 A conexão 2 fornece uma leitura menor que a da 

conexão 1, já que parte da corrente elétrica 
dissipou-se ao percorrer todo o circuito. 

 A conexão 4 é quase idêntica à conexão 3 e, 
portanto, fornecerá a real leitura da corrente 
elétrica percorrida na lâmpada e também na pilha. 

 A conexão 3 é melhor que as conexões 1 e 2, pois 
esse procedimento fez com que somente a leitura 
da corrente elétrica percorrida na lâmpada fosse 
mensurada. 

 A conexão 1 apresenta uma maneira correta de se 
ler a corrente elétrica em um circuito; nesse caso, 
optou-se por colocar o amperímetro do lado 
esquerdo da bateria. 

 
QUESTÃO 109.  

 
Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há 
dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em 
seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só 
consegue fazer isso depois de exercer uma força mais 
intensa do que a habitual. 
 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre 
porque o(a)  
 

 volume de ar dentro da geladeira diminuiu.  
 motor da geladeira está funcionando com potência 

máxima.  
 pressão no interior da geladeira está abaixo da 

pressão externa.  
 força exercida pelo ímã fixado na porta da 

geladeira aumenta.  
 temperatura no interior da geladeira é inferior ao 

valor existente antes de ela ser aberta.  
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QUESTÃO 110.  

 
Um circuito elétrico muito comum em residências é o 
de um interruptor popularmente conhecido como 
“chave-hotel”. Este tipo de interruptor é utilizado com o 
objetivo de ligar e desligar uma mesma lâmpada por 
meio de interruptores diferentes, A e B, normalmente 
instalados distantes um do outro, como, por exemplo, 
no pé e no topo de uma escada ou nas extremidades 
de um corredor longo. 
 
Qual das alternativas a seguir corresponde ao circuito 
“chave-hotel”? 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
QUESTÃO 111.  

 
Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho 
no qual a energia química, mecânica ou de outra 
natureza é transformada em energia elétrica. A curva 
característica é o gráfico que relaciona a intensidade de 
corrente i no gerador com a diferença de potencial 
(ddp) U entre seus terminais.  
 

Considerando que o gráfico a seguir representa a curva 
característica de um gerador hipotético, qual a 
intensidade da corrente de curto-circuito desse 
gerador? 
 

 
 

 0,15 A. 
 1,5 A. 
 15 A. 
 30 A. 
 32 A. 

 
QUESTÃO 112.  

 
Um extintor de incêndio de CO2 é acionado e o gás é 
liberado para o ambiente. 

 
 

 A figura ilustra uma expansão volumétrica muito 
rápida, característica de uma transformação 
adiabática 

 
PORQUE 

 

 em uma transformação adiabática, a transmissão 
de calor entre o gás e a vizinhança é muito grande 
e o trabalho realizado pelo gás é igual à variação 
da sua energia interna. 

 
Analisando as asserções acima, podemos afirmar que: 
 

 A primeira e a segunda asserção são proposições 
falsas. 

 A primeira asserção é um a proposição falsa, e a 
segunda, uma proposição verdadeira.  

 As duas asserções são proposições verdadeiras, e 
a segunda é uma justificativa correta da primeira.  

 A primeira asserção é uma proposição verdadeira, 
e a segunda, uma proposição falsa. 

 as duas asserções são proposições verdadeiras, 
mas a segunda não é justificativa correta da 
primeira. 

 
 



II SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 7 

QUESTÃO 113.  

 
O gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia 
às cargas elétricas elementares, para que essas se 
mantenham circulando.  
 
Considerando-se um gerador elétrico que possui fem ε 
= 40,0V e resistência interna r = 5,0 Ω, 
 

 a intensidade da corrente elétrica de curto circuito é 
igual a 10,0A. 

 a leitura de um voltímetro ideal ligado entre os 
terminais do gerador é igual a 35,0V. 

 a tensão nos seus terminais, quando atravessado 
por uma corrente elétrica de intensidade i = 2,0A, é 
U = 20,0V. 

 ele apresenta um rendimento de 45%, quando 
atravessado por uma corrente elétrica de 
intensidade i = 3,0A. 

 a intensidade da corrente elétrica que o atravessa 
é de 5,6A, quando a tensão em seus terminais é de 
12,0V. 

 
QUESTÃO 114.  

 
Em um livro com diagramação antiga era apresentado 
o esquema a seguir, da troca de calor entre dois corpos 
A e B.  
 

 
 

Nesse esquema o autor explica que “o calor 
espontaneamente não pode ir de um corpo para outro 
de temperatura mais alta".  
 
Essa afirmação está de acordo com a 
 

 transformação adiabática.  
 primeira Lei da Termodinâmica.  
 segunda Lei da Termodinâmica.  
 propagação de calor por convecção.  
 experimentação de Joule-Thompson.  

 
QUESTÃO 115.  

 
São várias as reportagens veiculadas na mídia que 
mostram pessoas tentando construir um motor que não 
necessita fornecimento contínuo de energia externa 
para funcionar, ao que se denomina de “moto 
perpétuo”. Essas máquinas têm como objetivo gerar 
energia para manter o seu próprio movimento, 
bastando dar um impulso inicial e o movimento se dará 
de forma perpétua. 
 

Se essa máquina funcionasse, necessariamente se 
estaria violando a 
 

 Primeira Lei de Newton.  
 Equação geral dos gases.  
 Lei da Gravitação Universal.  
 Lei da Conservação de Energia.  
 Lei da Conservação de Quantidade de Movimento.  

 

QUESTÃO 116.  

 
Deseja-se instalar uma estação de geração de energia 
elétrica em um município localizado no interior de um 
pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil 
acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de 
água para consumo, irrigação das lavouras de 
subsistência e pesca. Na região, que possui pequena 
extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. 
A estação em questão irá abastecer apenas o 
município apresentado. 
 

 
 
Qual forma de obtenção de energia, entre as 
apresentadas, é a mais indicada para ser implantada 
nesse município de modo a causar o menor impacto 
ambiental? 
 

 Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia 
solar que chega à superfície do local. 

 Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio 
no sistema de refrigeração. 

 Eólica, pois a geografia do local é própria para a 
captação desse tipo de energia. 

 Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus 
sistemas não afetaria a população. 

 Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é 
suficiente para abastecer a usina construída. 

 
QUESTÃO 117.  

 
Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma 
quantidade de energia de outro sistema. No caso, a 
energia armazenada no combustível é, em parte, 
liberada durante a combustão para que o aparelho 
possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da 
energia convertida ou transformada na combustão não 
pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso 
significa dizer que há vazamento da energia em outra 
forma. 

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 
(adaptado). 

 
De acordo com o texto, as transformações de energia 
que ocorrem durante o funcionamento do motor são 
decorrentes da 
 

 liberação de calor dentro do motor ser impossível. 
 realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 
 transformação de energia térmica em cinética ser 

impossível. 
 utilização de energia potencial do combustível ser 

incontrolável. 
 conversão integral de calor em trabalho ser 

impossível. 
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QUESTÃO 118.  

 
Uma das dúvidas mais frequentes das pessoas sobre 
atividade física é o gasto calórico dos exercícios. Quem 
deseja emagrecer quer saber exatamente quanto gasta 
em determinada atividade e quanto consome em 
determinada refeição. Este cálculo depende de muitos 
fatores. O gasto calórico dos exercícios varia de 
pessoa para pessoa, dependendo do metabolismo de 
cada uma delas (da genética e do biotipo), do tempo e 
da intensidade do exercício. Assim, o gasto calórico, 
numa atividade específica, difere entre uma pessoa de 
90 kg e uma de 50 kg. 
 
A tabela a seguir mostra o gasto calórico aproximado 
de algumas atividades: 
 

Atividade 
Gatos calórico* 

(em 
quilocalorias/minuto) 

Andar de bicicleta 4 

Dançar 7 

Esteira (andar acelerado) 9 

Correr (no plano) 10 

Spinning 13 

*para uma pessoa de 60kg 
(Valéria Alvin Igayara de Souza Disponível em: 

http://cyberdiet.terra.com.br/gasto-calorico-dos-exercicios-3-1-2-
326.html Acesso em: 27.08.2010. Adaptado) 

 

 
 
Se uma pessoa de 60 kg comer uma fatia de pizza de 
mozzarella (muçarela) que tem 304 quilocalorias, se 
arrepender e desejar queimá-las, deverá de acordo 
com essa tabela, em princípio 
 

 dançar por cerca de 45 minutos. 
 fazer spinning por cerca de 15 minutos. 
 andar de bicicleta por cerca de 60 minutos. 
 correr em terreno plano por cerca de 18 minutos. 
 andar acelerado na esteira por cerca de 20 

minutos. 
 
 
QUESTÃO 119.  

 
Um disco de massa MA desloca-se sobre uma 
superfície horizontal, sem atrito, com velocidade VA e 
atinge frontalmente um outro disco de massa MB, em 
repouso, em uma colisão perfeitamente elástica. 
 

 
 

As velocidades dos discos, após essa colisão, podem 
ser determinadas, ao se considerar a 
 

 energia cinética antes e depois do choque de 
ambos. 

 energia potencial antes e depois do choque de 
ambos. 

 conservação da energia cinética e da quantidade 
de movimento dos discos. 

 conservação de energia cinética e da quantidade 
de movimento de um dos discos. 

 quantidade de movimento antes e depois do 
choque de cada corpo isoladamente. 

 
QUESTÃO 120.  

 
Alguns automóveis dispõe de um eficiente sistema de 
proteção para o motorista, que consiste de uma bolsa 
inflável de ar. Essa bolsa é automaticamente inflada 
quando automóvel sofre uma desaceleração súbita, de 
modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de 
colidirem com o volante, colidem com a bolsa. 
 
A figura abaixo mostra dois gráficos da variação 
temporal da força que age sobre a cabeça de um 
boneco que foi colocado no lugar do motorista. Os dois 
gráficos foram registrados e duas colisões de testes de 
segurança. A única diferença entre essas colisões é 
que, na colisão I, se usou a bolsa e, na colisão II, ela 
não foi usada. 
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Da análise desses gráficos, concluiu-se que a 
explicação para o sucesso da bolsa como equipamento 
de proteção é que 
 

 a bolsa diminui o intervalo de tempo da 
desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, 
portanto, a força média que atua sobre a cabeça. 

 a bolsa aumenta o intervalo de tempo da 
desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, 
portanto, a força máxima que atua sobre a cabeça. 

 a bolsa diminui o impulso total transferido para a 
cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a força 
máxima que atua sobre a cabeça. 

 a bolsa diminui a variação total de momento linear 
para a cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a 
força média que atua sobre a cabeça. 

 a bolsa aumenta a variação total de momento 
linear para a cabeça do motorista, diminuindo, 
portanto, a força média que atua sobre a cabeça. 

 

QUESTÃO 121.  

 
A Química é a parte da ciência que estuda as 
transformações que ocorrem nos materiais, ela tem 
desempenhado um importante papel no 
desenvolvimento tecnológico e científico, pode 
apresentar diversas ramificações em função do foco de 
estudo. 
 
A parte da Química que estuda a velocidade das 
reações bem como os fatores que nela influenciam é 
denominada de 
 

 Embriologia. 
 Termoquímica. 
 Eletroquímica. 
 Eletrodinâmica. 
 Cinética Química. 

 
QUESTÃO 122.  

 
A tabela abaixo apresenta informações acerca de 
alguns combustíveis em nosso cotidiano.  
 

Combustível Fórmula 
Poder 

calorífico 
(kJ/g) 

Álcool combustível C2H5OH 30 

Gasolina C8H18 47 

Gás natural CH4 54 

Gás hidrogênio H2 134 

Butano  C4H10 42 

 
Com a intenção de escolher um combustível que 
permita um maior deslocamento de um mesmo 
automóvel, a melhor escolha seria: 
 

 Gasolina. 
 Butano. 
 Gás natural 
 Gás hidrogênio 
 Álcool combustível 

 

QUESTÃO 123.  

 
A velocidade das reações depende do choque entre os 
reagentes e da energia de ativação, desta forma 
quanto maior o número de choques efetivos e menor a 
energia de ativação maior será a velocidade das 
reações. 
 

Dentre os fatores físicos listados abaixo, aquele que 
não influencia na velocidade das reações é a(o) 
 

 Densidade. 
 Catalisador. 
 Temperatura. 
 Concentração. 
 Superfície de contato. 

 
QUESTÃO 124.  

 
A cinética química estuda as velocidades das reações 
químicas, a rapidez com que os reagentes são 
consumidos e os produtos são formados, o modo como 
as velocidades de reação respondem às mudanças nas 
condições do experimento ou à presença de um 
catalisador e a identificação das etapas pelas quais 
passa uma reação. O gráfico de cinética química deve 
informar as condições de estudo de uma reação. 
 
Na maioria das vezes, a melhor informação que temos 
num gráfico cinético de uma reação é a economia de 
energia que se faz ao acrescentarmos um catalisador 
na reação, que é o abaixamento da energia de ativação 
da reação. 
 
O gráfico mostra a energia envolvida em função do 
caminho de reação percorrido em uma reação química, 
com e sem o uso de catalisador. 
 

 
 
A energia de ativação com catalisador e o ΔH da 
reação são, respectivamente, 
 

 530 kcal e 322 kcal. 
 410 kcal e – 122 kcal. 
 39 kcal e – 22 kcal. 
 8 kcal e 922 kcal. 
 800 kcal e – 9822 kcal. 

 
 
 
 
 



II SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

  

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

 

10 

QUESTÃO 125.  

 
Considere as seguintes equações termoquímicas: 
 

 
 
Que reação libera mais energia? 
 

 I 
 II 
 III 
 IV 
 V 

 
QUESTÃO 126.  

 
Vestígios de uma criatura jurássica foram encontrados 
às margens do Lago Ness (Escócia), fazendo os mais 
entusiasmados anunciarem a confirmação da 
existência do lendário monstro que, reza a lenda, vivia 
nas profundezas daquele lago. Mas os cientistas já 
asseguraram que o fóssil é de um dinossauro que viveu 
há 150 milhões de anos, época em que o lago não 
existia, pois foi formado depois da última era glacial, há 
12 mil anos.  
 
As determinações científicas para o fato foram 
possíveis graças à técnica experimental denominada 
de 
  

 calorimetria.  
 ensaios de chama. 
 difração de raios X. 
 titulação ácido-base.  
 datação por carbono 14.  

 
QUESTÃO 127.  

 
Marie Curie nasceu em Varsóvia, capital da Polônia, 
em 1867, com o nome de Maria Sklodowska. Em 1891, 
mudou-se para a França e, quatro anos depois casou-
se com o químico Pierre Curie. Estimulada pela 
descoberta dos raios X, feita por Roentgen, e das 
radiações do urânio por Becquerel, Marie Curie iniciou 
trabalhos de pesquisa que a levariam a identificar três 
diferentes tipos de emissões radiativas, mais tarde 
chamadas de alfa, beta e gama. Foi ela também que 
criou o termo radiatividade. Recebeu o Prêmio Nobel 
de Física em 1906 e em 1911 o Prêmio Nobel de 
Química. No final da vida, dedicou-se a supervisionar o 
Instituto do Rádio para estudos e trabalhos com 
radiatividade, sediado em Paris. Faleceu em 1934 
devido à leucemia, adquirida pela excessiva exposição 
à radiatividade. 
 
 
 
 

Dentre as opções, aquela que apresenta os símbolos 
das emissões radiativas, por ela descobertas é: 
 

  
 

  
 

 

 
 
 
QUESTÃO 128.  

 
Por meio de estudos pormenorizados realizados por 
bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as 
feições do fóssil humano mais antigo já encontrado no 
México eram muito parecidas com aborígines 
australianos. O fóssil em questão, com 12 mil anos, é o 
crânio conhecido como Mulher de Penón. A 
determinação da idade de um fóssil é baseada no 
decaimento radioativo do isótopo carbono-14, cujo 
tempo de meia vida é de aproximadamente 6000 anos.  
 
Desta forma, a porcentagem de carbono-14 encontrada 
atualmente no fóssil em relação àquela contida no 
momento da morte é aproximadamente igual a 
 

 25 %  
 37 %  
 50 %  
 75 %  
 90 %  

 
QUESTÃO 129.  

 
Um radioisótopo, para ser adequado para fins 
terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais 
como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) 
e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o 
tecnécio-99, que emite este tipo de radiação e 
apresenta meia-vida de 6 horas.  
 
Qual o tempo necessário para diminuir a emissão 
dessa radiação para 3,125 % da intensidade inicial?  
 

 12 horas.  
 18 horas.  
 24 horas.  
 30 horas.  
 36 horas.  
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QUESTÃO 130.  

 
Na música "Bye, bye, Brasil", de Chico Buarque de 
Holanda e Roberto Menescal, os versos "puseram uma 
usina no mar talvez fique ruim pra pescar" poderiam 
estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, 
no litoral do Estado do Rio de Janeiro.  
 
No caso de tratar-se dessa usina, em funcionamento 
normal, dificuldades para a pesca nas proximidades 
poderiam ser causadas 
  

 pela oxidação de equipamentos pesados e por 
detonações que espantariam os peixes.  

 pelos rejeitos radioativos lançados continuamente 
no mar, que provocariam a morte dos peixes.  

 pela contaminação por metais pesados dos 
processos de enriquecimento do urânio.  

 pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis 
e lançado ao mar nas vizinhanças da usina. 

 pelo aquecimento das águas, utilizadas para 
refrigeração da usina, o que alteraria a fauna 
marinha.  

 
QUESTÃO 131.  

 
As cetonas são compostos orgânicos que possuem 
como grupo funcional característico a carbonila ligada a 
dois átomos de carbono: Isso significa que apenas 
existem cetonas com três ou mais átomos de carbono e 
que a carbonila nunca virá em um carbono da 
extremidade da cadeia, até porque, nesse caso, seria 
um aldeído, e não uma cetona. 
 
A fórmula H3C–CO–CH2–CH3 corresponde ao 
composto 
 

 butanol. 
 butanona. 
 propanal. 
 etóxi-etano. 
 ácido metanóico. 

 
QUESTÃO 132.  

 
Uma droga muito utilizada dita “droga lícita” é o álcool 
que atua na diminuição das transmissões dos sinais 
nervosos. É uma droga depressora do sistema nervoso 
central, provocando distúrbios nas percepções e nas 
habilidades do usuário. Quimicamente, o álcool é uma 
função orgânica representada pela fórmula geral R–
CH2–OH. Analise a seqüência simplificada do 
metabolismo do álcool no organismo humano. 
 

OH

Enzima

H

O

Enzima

O-

O

Enzima
CO2 + H2O

Enzima

  

 
 

As funções orgânicas presentes em cada etapa são? 
 

 Álcool, Aldeído e Éster.  
 Fenol, Aldeído e Éster.  
 Fenol, Cetona e Éter.  
 Álcool, Cetona e Éster. 
 Álcool, Ácido Carboxílico e Éster.  

 
QUESTÃO 133.  

 
Os alcadienos ou simplesmente dienos são 
hidrocarbonetos (formados somente por átomos de 
carbono e hidrogênio) de cadeia aberta com duas 
ligações duplas entre carbonos. 
 
Existem três tipos de alcadienos: isolados, 
acumulados e conjugados. 
 

H2C = CH — CH2 — CH = CH2. 
 

Na análise da estrutura, a nomenclatura IUPAC do 
composto é 
 

 Hex – 2,5 – dieno 
 Hept – 1,5 – dieno 
 Pent – 1,4 – dieno 
 But – 1,4 – dieno 
 But – 2,3 – dieno 

 
QUESTÃO 134.  

 
A química está presente no cotidiano, como se pode 
ver na Tirinha abaixo. 

  

 
Disponível em: <www.quimicanovaee.wordpress.com>.  

Acesso em: 4 ago. 2011. 
 

A funcionalidade química da substância PROPANONA, 
desconhecida pela garota, é 
 

 éter. 
 éster. 
 álcool. 
 cetona. 
 aldeído. 
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QUESTÃO 135.  

 
Veronal (ou Medinal, barbital, barbitone, barbiturato de 
dietila, dietilmalonilurea) Sob o ponto de vista 
farmacológico, é o nome comercial do primeiro 
hipnótico (sedativo e sonífero) do grupo dos 
barbitúricos. Foi introduzido no mercado em princípios 
do século XX. Seus descobridores foram os Prêmios 
Nobel Emil Fischer e o médico Joseph von Mering. 
Segundo uma anedota o nome se deve ao fato de von 
Mering ter tomado uma dose do medicamento num 
trem e ter despertado somente na cidade de Verona 
(Itália). O veronal tem propriedades hipnóticas. Seu 
elevado tempo de semidesintegração no corpo de mais 
de 100 horas provoca uma ação prolongada que 
paralisa quase todas as funções corporais. 
 

 
 
Considerando o texto e a imagem podemos inferir 
quem em sua fórmula estrutural, o Veronal possui um 
número de carbonos primários, secundários, terciários 
e quaternários que, respectivamente, são 
 

 2, 2, 2, 1 
 3, 4, 0, 0 
 4, 2, 0, 1 
 4, 2, 1, 1  
 4, 1, 1, 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Em um blog de variedades, músicas, mantras e 
informações diversas, foram postados “Contos de 
Halloween”. Após a leitura, os visitantes poderiam 
opinar, assinalando suas relações em: “Divertido”, 
“Assustador” ou “Chato”. Ao final de uma semana, o 
blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram 
esta postagem. 
 
O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. 

 
 
O administrador do blog irá sortear um livro entre os 
visitantes que opinaram na postagem “Contos de 
Halloween”. 
Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, 
a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso 
entre as que opinaram ter assinalado que o conto 
“Contos de Halloween” é “Chato” é mais aproximada 
por 
 

 0,09. 
 0,12. 
 0,14. 
 0,15. 
 0,18. 

 
QUESTÃO 137.  

 
Em uma das salas de aula do IFAL com 50 estudantes, 
sendo 28 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, foi 
sorteado, aleatoriamente, um estudante para ser o 
representante da turma.  
 
Qual a probabilidade de o estudante sorteado ser do 
sexo feminino? 
 

 2%. 
 22%. 
 28%. 
 36% 
 44%. 
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QUESTÃO 138.  

 
Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um 
dia, essa turma foi dividida em três salas, A, B e C, de 
acordo com a capacidade das salas. Na sala A ficaram 
10 alunos, na B, outros 12 alunos e na C, 18 alunos. 
Será feito um sorteio no qual, primeiro, será sorteada 
uma sala e, posteriormente, será sorteado um aluno 
dessa sala. 
 
Qual é a probabilidade de aquela aluna específica ser 
sorteada, sabendo que ela está na sala C? 

 
1

3
 

 
1

18
 

 

 
1

40
 

 

 
1

54
 

 

 
7

18
 

 
QUESTÃO 139.  

 
De acordo com a revista Veja, “um em cada cinco 
adolescentes pratica bullying no Brasil”, violência 
caracterizada por agressões verbais ou físicas, 
intencionais, aplicadas repetidamente contra uma 
pessoa ou um grupo.  

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/um-em-
cada-cinco-adolescentes-pratica-bullying-no-brasil/>.  

Acesso em: 26 out. 2015.  

 
Com base em tais informações, afirma-se que a 
probabilidade de um adolescente praticar bullying no 
Brasil é de 
 

 20%. 
 50%. 
 60%. 
 90%. 
 100%. 

 
QUESTÃO 140.  

 
Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por 
dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 
300,00. Constatou-se que a quantidade de pães 
especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço 
seja reduzido, de acordo com a equação  q = 400 – 
100p,  na qual q representa a quantidade de pães 
especiais vendidos diariamente e p, o seu preço em 
reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente 
da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, 
modificará o preço do pão especial de modo que a 
quantidade a ser vendida diariamente seja a maior 
possível, sem diminuir a média de arrecadação diária 
na venda desse produto.  
 

O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção 
deverá estar no intervalo de 
 

. R$ 0,50  p < R$ 1,50 

. R$ 1,50  p < R$ 2,50 

. R$ 2,50  p < R$ 3,50 

. R$ 3,50  p < R$ 4,50 

. R$ 4,50  p < R$ 5,50 
 
QUESTÃO 141.  

 
Em uma escola, há 400 estudantes do sexo masculino 
e 800 do sexo feminino. Foi escolhido ao acaso um(a) 
estudante dessa escola para representar a mesma. 
 
Qual a probabilidade desse estudante ser do sexo 
feminino? 
 

 
4

1
 

 

 
3

1
 

 

 
2

1
 

 

 
5

2
 

 

 
3

2
 

 
QUESTÃO 142.  

 
Caroline ganhou uma caixa de bombons. A caixa 
contém 7 bombons de caramelo, 5 de coco, 6 de 
morango e 2 de banana. Ela pegou, sem olhar, um 
bombom da caixa. 
 
A probabilidade desse bombom ser de coco é de 

 
20

1
 

 

 
5

1
 

 

 
20

5
 

 

 
20

6
 

 

 
20

7
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QUESTÃO 143.  

 
Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O 
número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da 
caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, 
em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a 
terceira a ser retirada é 
 

 2018. 
 2790. 
 2960. 
 3000. 
 3219. 

 
QUESTÃO 144.  

 
Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas três 
letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras 
tinham de uma a quatro letras.  
 
Quantas palavras existiam na linguagem dessa 
civilização? 
 

 4. 
 12. 
 16. 
 40. 
 120. 

 
QUESTÃO 145.  

 
Uma pessoa dispõe das seguintes cores de tinta: 
amarela, azul, verde, vermelha e branca, e irá utilizá-
las para pintar um pote. Nesse pote serão pintadas a 
tampa, a lateral e uma lista na lateral, de modo que a 
tampa e a lateral poderão ter a mesma cor ou cores 
diferentes.  
 
O número de maneiras distintas de pintar esse pote é 
  

 100. 
 80. 
 60. 
 40. 
 20. 

 
QUESTÃO 146.  

 
Um patrão tem 6 tarefas diferentes para serem 
distribuídas entre 3 empregados. Ele pode delegar 
todas elas a um só empregado, ou delegar apenas 
para alguns, ou ainda garantir que cada empregado 
receba pelo menos uma tarefa.  
 
Qual o número de maneiras distintas de distribuir essas 
tarefas? 
 

 639 
 714 
 729 
 864 
 1000 

 
 
 

QUESTÃO 147.  

 
A prova final de Geografia de uma escola é composta 
de 10 itens com alternativas do tipo “verdadeiro ou 
falso”.  
 
De quantas maneiras diferentes um estudante poderá 
responder esta prova, de forma que ele só assinale 
apenas uma alternativa em cada questão? 
 

 20. 
 64. 
 256. 
 512. 
 1024. 

 
QUESTÃO 148.  

 
De acordo com o DETRAN de uma certa cidade, ainda 
estão disponíveis os prefixos de placa de automóveis 
com três letras, conforme modelo a seguir: 
 

M   

 
Se estiverem disponíveis para o 2º espaço as letras X, 
Y e Z, e para o 3º espaço as letras A, B, C, D, E, F, G e 
H, então o número de prefixos disponíveis para 
emplacamento é 
 

 18 
 24 
 28 
 36 
 60 

 
QUESTÃO 149.  

 
Um palíndromo ou capicua é um número, que se lê da 
mesma maneira nos dois sentidos, ou seja, da 
esquerda para a direita ou ao contrário, como 333, 
1661 e 28482. 
 
Qual à quantidade de palíndromos que são números 
pares de cinco algarismos do nosso sistema de 
numeração? 
 

 100. 
 200. 
 300. 
 400. 
 500. 
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QUESTÃO 150.  

 
Dados dois pontos, A e B, com coordenadas 
cartesianas (- 2,1) e (1,- 2) que representam em 
quilômetros a distância entre a empresa Arquimedes 
Construtora e Brasil Civil. É dada uma ordem a um 
funcionário da empresa Arquimedes Construtora que 
vá até a outra empresa mencionada na questão. Para 
verificar se o combustível irá suportar ele calcula a 
distância entre as fábricas.  
 

Ao efetuar o cálculo ele acha exatamente quantos 
quilômetros entre as empresas? 
 

 5 km 
 4,2 km 
 3,8 km 
 2,4 km 
 1,8 km 

 
QUESTÃO 151.  

 
ARTE e MATEMÁTICA 

 

Criatividade, beleza, universalidade, simetria, 
dinamismo, são qualidades que frequentemente 
usamos quando nos referimos quer à Arte quer à 
Matemática. Beleza e rigôr são comuns a ambas. 
Abstrações são como o quadro em destaque é 
bastante significativo tanto para quem cria, como para 
quem admira. Levando em consideração a obra de arte 
abaixo e que os dois quadrados apresentados têm 
aresta igual a 4 dm e O centro o centro do quadrado. 

 
Pode-se inferir que a área da região escura desta obra 
equivale em dm² a 
 

 5. 
 10. 
 14. 
 20. 
 100. 

 
QUESTÃO 152.  

 
O mapa de certa cidade foi dividido em quatro 
quadrantes por meio de duas retas perpendiculares e 
numeradas, que se cortam no ponto (0, 0), cada um 
deles correspondendo a um quadrante do plano 
cartesiano. O sentido positivo do eixo y é o norte, e o 
sentido positivo do eixo x é o leste.  
 

Edificações que, nessa cidade estiverem a mais de um 
quilômetro a leste e mais de um quilômetro ao sul 
estarão localizadas no 
 

 1º quadrante. 
 2º quadrante 
 3º quadrante. 
 4º quadrante. 
 Na origem. 

 

QUESTÃO 153.  

 
Um professor de matemática deseja calcular a 
distância entre dois vértices de uma sala retangular 
com cadeiras desorganizadas (esquema abaixo). Para 
isso usou algumas técnicas de geometria analítica.  
 

 
 
Sendo assim qual a distância na diagonal encontrada 
pelo professor? 
 

 √    

 √    

 √    

 √    

 √    
 
QUESTÃO 154.  

 
Seja S uma secção de uma esfera determinada pela 
interseção com um plano, conforme figura. Muitas 
obras de arte são retiradas da secção da esfera, que 
por sua vez forma um sólido que facilmente enfeita 
uma mesa de escritório, por exemplo. 
 

 
 
Considere a região destacada (pintada) como uma 
parte crucial dessa secção geométrica feita na esfera. 
 
Sendo assim, como poderia ser conhecida essa parte? 
 

 Base circular de um fuso. 
 Base circular de uma cunha. 
 Base circular de uma calota. 
 Base circular de um cilindro. 
 Base circular de um cone. 
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QUESTÃO 155.  

 
Você encontra-se exatamente no ponto (2,6). Seu 
melhor amigo encontra-se no ponto (4, 8). Seu amigo 
encontra-se exatamente no ponto médio entre você e 
seu melhor amigo.  
 
Sendo assim qual a distância entre seu melhor amigo e 
seu amigo? 
 

 √  

 √  

 √  

 √  
 20 

 
QUESTÃO 156.  

 
Uma empresa que embala seus produtos em caixas de 
papelão, na forma de hexaedro regular, deseja que seu 
logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de 
cinza, conforme a figura: 

 
 
A gráfica que fará as impressões dos logotipos 
apresentou as seguintes sugestões planificadas: 
 

 
 
Que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da 
empresa?  
 

 I  
 II 
 III 
 IV 
 V 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 157.  

 
TEXTO I 

 
O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, localizado no condado de Arlington, 
Virgínia, através do rio Potomac, em Washington, DC. 
Como um símbolo das Forças Armadas dos EUA, o 
Pentágono é frequentemente utilizado 
metonimicamente para se referir ao Departamento de 
Defesa. 

Disponível em: Pentágono.com.br.  
Acesso em 23 de junho de 2019. 

 
TEXTO II. 

 

 
Disponível em: Pentágono.com.br.  

Acesso em 23 de junho de 2019. 

 
Diante dos textos informativos, podemos inferir que o 
formato geométrico do monumento americano em 
destaque, trata-se do 
 

 Pentágono. 
 Octógono. 
 Cubo. 
 Prisma Octogonal. 
 Prisma Pentagonal. 

 
QUESTÃO 158.  

 
Na figura a seguir são dados uma esfera de centro O, 
uma reta que contém O e intercepta superfície esférica 
nos pontos A e B e um ponto C na superfície esférica. 
 

 
 
Em relação às medidas dos segmentos determinados 
na figura é sempre verdade que 
 

 OC < OA.  
 AB = 2.OC. 
 OB > OA.  
 AC = OC.  
 OB = OC/2.  
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QUESTÃO 159.  

 
Um reservatório cúbico está totalmente cheio de água. 
Uma pedra de 12 m³ é depositada no interior do 
recipiente, fazendo com que a água interna do 
reservatório transborde. Sabe-se que uma parte desta 
água permaneceu dentro do reservatório cúbico. 
 
Analisando as informações textuais, é possível detectar 
que o volume da pedra encontrada equivale ao 
 

 dobro de 4 m³. 
 triplo de 4 m³. 
 quádruplo de 4 m³. 
 quíntuplo de 4 m³. 
 sêxtuplo de 4 m³. 

 
QUESTÃO 160.  

 
Dois amigos, Adão e Eva, encontram-se na origem de 
um sistema cartesiano ortogonal. Eles só podem dar 
um passo de cada vez para Norte, Sul, Leste ou Oeste. 
Cada passo é representado, nesse sistema, pelo 
deslocamento de uma unidade para uma das direções 
mencionadas anteriormente. Eva deu 2 passos para o 
Sul, depois deu 5 passos para o Leste e parou. Adão 
deu 7 passos para o Norte, depois deu 3 passos para o 
Oeste, mais 3 passos para o Sul e parou.  
 
Após esses passos, a que distância Adão está de Eva? 
  

 5 passos.  
 7 passos. 
 9 passos. 
 10 passos. 
 12 passos. 

 
QUESTÃO 161.  

 
O clássico RE X PA, é o clássico mais jogado do 
mundo. E domingo passado aconteceu o jogo de semi 
finais pela Copa Verde. Para conter a violência entres 
as torcidas a Ronda Tática Metropolitana (ROTAM), 
organizou um esquema de segurança no entorno do 
estádio olímpico. A “TORCIDA BICOLOR” terá que ficar 
exatamente no ponto (10, 40) e a “TORCIDA CAMISA 
33” no ponto (20, 60).  
 
Sendo assim qual distância em metros entres as 
torcidas calculado pela ROTAM? 
 

 10√  metros. 

 10√  metros. 
 20 metros. 
 30 metros. 
 50 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 162.  

 
Uma superfície esférica de raio 13 cm é cortada por um 
plano situado a uma distância de 12 cm do centro da 
superfície esférica, determinando uma circunferência. 
Deseja-se após essa experiência, calcular a região 
circular formada por esse corte, conhecida também 
como base de uma calota esférica. Usando   igual a 3. 
 
Qual a área solicitada? 
 

 5 cm². 
 25 cm². 
 75 cm². 
 105 cm². 
 210 cm². 

 
QUESTÃO 163.  

 
Um artesão produz peças ornamentais com um 
material que pode ser derretido quando elevado a certa 
temperatura. Uma dessas peças contém uma esfera 
sólida e o artesão observa que as peças com esferas 
maiores são mais procuradas e resolve desmanchar as 
esferas menores para construir esferas maiores, com o 
mesmo material. As esferas maiores que serão 
utilizadas deverão ter diâmetro igual a 18 cm. 
 
Qual o volume dessas novas esferas? 
 

 825   cm³. 

 972   cm³. 

 1022   cm³. 

 1295   cm³. 
 1400   cm³. 

 
QUESTÃO 164.  

 
O alinhamento de três pontos pode ser determinado 
aplicando o cálculo do determinante de uma matriz de 
ordem 3x3. Ao calcular o determinante da matriz 
construída utilizando as coordenadas dos pontos em 
questão e encontrando valor igual a zero, podemos 
afirmar que existe colinearidade dos três pontos. Se A 
= (x, 5), B = (-2,3) e C = (4,1) estão alinhados. 
 
Qual o valor de x? 
 

 8. 
 6. 
 -5. 
 -8. 
 7. 
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QUESTÃO 165.  

 
Uma vasilha no formato de um cilindro equilátero está 
totalmente cheia de água. Sabe-se que a altura da 
vasilha equivale a 10 cm e que o valor de   é igual a 3. 
Sabe-Se que 20% desse líquido será usado para fazer 
suco. 
 
Portanto, quantos cm³ de água será necessário para 
fazer o suco? 
 

 150 cm³ 
 500 cm³ 
 750 cm³ 
 880 cm³ 
 885 cm³ 

 
QUESTÃO 166.  

 
Uma joia no formato de uma esfera de prata banhada 
de ouro será comercializada na joalheria “Tudo do 

Eddie”. O raio dessa joia equivale a √  
 

 cm e o valor 
de   igual a 3. Curiosa em saber a quantidade exata de 
prata, uma cliente compra a peça, usa as informações 
dada a respeito da joia e calcula corretamente. 
 
Qual a quantidade de prata da joia? 
 

 100 cm³ 
 80 cm³ 
 40 cm³ 
 20 cm³ 
 12 cm³ 

 
QUESTÃO 167.  

 
O calçadão de Copacabana é um dos lugares mais 
visitados no Rio de Janeiro. Seu traçado é baseado na 
praça do Rocio, em Lisboa, e simboliza as ondas do 
mar. 
 

 
 
Quando vemos seus desenhos, fica evidente que 
podemos pensar na representação gráfica de uma 
função. 
 

 logarítmica. 
 exponencial. 
 seno ou cosseno. 
 polinomial de grau 1. 
 polinomial de grau 2. 

 
 

QUESTÃO 168.  

 
Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 
180.000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, 
com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira 
prestação é paga um mês após a liberação dos 
recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500,00 
mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido 
antes do pagamento).  
Observe que, a cada pagamento, o saldo  devedor se 
reduz em R$ 500,00 e considere que não há prestação 
em atraso.  
 
Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, 
a ser pago ao banco na décima prestação é de 
 

 2.075,00. 
 2.093,00. 
 2.138,00. 
 2.255,00. 
 2.300,00. 

 
QUESTÃO 169.  

 
O cálcio é essencial para a transmissão nervosa, 
coagulação do sangue e contração muscular; atua 
também na respiração celular, além de garantir uma 
boa formação e manutenção de ossos e dentes. A 
tabela 1 abaixo mostra que a ingestão diária 
recomendada de cálcio por pessoa varia com a idade. 

 

TABELA 1 

IDADE CÁLCIO (mg/dia) 

4 a 8 anos 800 

9 a 13 anos 1300 

14 a 18 anos 1300 

19 a 50 anos 1000 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cálcio) 

 
Foi por essa importância que o cálcio tem para o corpo 
humano que a diretora de uma escola resolveu calcular 
a quantidade de cálcio que teria de usar nas refeições 
diárias dos seus alunos para suprir a essa 
necessidade. A tabela 2 abaixo mostra a quantidade de 
alunos por idade existente nessa escola. 
 

TABELA 2 

IDADE ALUNOS 

4 a 8 anos 60 

9 a 13 anos 100 

14 a 18 anos 80 

19 a 50 anos 40 

 
A quantidade diária de cálcio, em mg, que teria que 
usar nas refeições desses alunos é de 
 

 286.000. 
 294.000. 
 300.000. 
 310.000. 
 322.000. 
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QUESTÃO 170.  

 
Considere a função real de variável real  
 

f(x)= 3 – 5sen (2x+4). 
 

Os valores de máximo, mínimo e o período de f(x) são, 
respectivamente, 
 

 2, 8, .π  

 8, 2, .π  

 . 2, 8.π   

 , 8, 2.π   

 8, , 2.π   

 
QUESTÃO 171.  

 
O proprietário de uma oficina mecânica presta serviços 
de manutenção e de recuperação de carros de passeio, 
além de troca e de reposição de óleos em geral. Ao 
analisar por um ano a troca regular de óleo do motor 
em 45 carros de passeio de seus clientes com 
fidelidade, verificou que ela é efetuada em um período 
médio de quatro meses e que são utilizados 3 litros de 
óleo em cada troca.  
 
Com base nessas informações, pode-se concluir que o 
consumo de litros de óleo nos carros de passeio dessa 
oficina dos clientes com fidelidade, em um semestre, é 
igual a 
 

 202,5. 
 205,0. 
 222,5. 
 225,0. 
 250,0. 

 
QUESTÃO 172.  

 
Após o falecimento do saudoso Renato Russo, em 
11/10/96, os fãs do Legião Urbana começaram a ouvir 
as músicas da banda regravadas pelos mais diversos 
intérpretes da MPB. Um desses fãs percebeu que, ao 
longo do tempo, três cantores, em cada um dos seus 
três discos mais recentes, gravaram as mesmas três 
obras de Renato Russo, cada qual uma vez. Não 
podendo comprar os nove CD's, o fã resolveu comprar 
três, um de cada cantor - C1, C2 e C3 - contendo 
diferentes músicas - M1, M2 e M3. Após uma pesquisa 
nas lojas de um "shopping", o fã verificou que os vários 
CD's poderiam ser encontrados a preços diferentes e 
organizou a seguinte matriz de preços, em R$: 
 

 C1 C2 C3 

M1 20 15 12 

M2 18 13 10 

M3 18 8 11 

 
 
 
 

A partir da análise, verifica-se que 
  

 a compra poderá ser feita por R$ 33,00.    
 o máximo a ser gasto na compra é R$ 43,00.    
 o mínimo a ser gasto na compra é R$ 38,00.    
 não é possível efetuar a compra por R$ 44,00.    
 não é possível encontrar o menor valor da compra.    

 
QUESTÃO 173.  

 
Camile gosta de caminhar em uma calçada em torno 
de uma praça circular que possui 500 metros de 
extensão, localizada perto de casa. A praça, bem como 
alguns locais ao seu redor e o ponto de onde inicia a 
caminhada, estão representados na figura: 

 
Em uma tarde, Camile caminhou 4.125 metros, no 
sentido anti-horário, e parou. Qual dos locais indicados 
na figura é o mais próximo de sua parada?  
 

 Centro cultural. 
 Drogaria. 
 Lan house. 
 Ponto de partida. 
 Padaria. 

 
QUESTÃO 174.  

 
O governo de um estado irá priorizar investimentos 
financeiros, na área de saúde, em uma das cinco 
cidades apresentadas na tabela. 
 

Cidade 
Número total 

de 
habitantes 

Número total 
de médicos 

M 136.000 340 

X 418.000 2.650 

Y 210.000 930 

Z 530.000 1.983 

W 108.000 300 

Total 1.402.000 6.203 
 

A cidade a ser contemplada será aquela que 
apresentar a maior razão entre número de habitantes e 
quantidade de médicos. 
 
Qual dessas cidades deverá ser contemplada? 
 

 M. 
 X. 
 Y. 
 Z. 
 W. 
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QUESTÃO 175.  

 
Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa 
vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é 
a média de suas notas nas cinco etapas. A 
classificação obedece à ordem decrescente das 
pontuações finais. O critério de desempate baseia-se 
na maior pontuação na quinta etapa. 
 

 
 
A ordem de classificação final desse concurso é 
 

 A, B, C, E, D. 
 B, A, C, E, D. 
 C, B, E, A, D. 
 C, B, E, D, A. 
 E, C, D, B, A. 

 
QUESTÃO 176.  

 
Considere três lojas, L1, L2 e L3, e três tipos de 
produtos, P1, P2 e P3. A matriz a seguir descreve a 
quantidade de cada produto vendido por cada loja na 
primeira semana de dezembro. Cada elemento aij da 
matriz indica a quantidade do produto Pi vendido pela 
loja Lj, i, j = 1, 2, 3. 
 

 
 
Analisando a matriz, podemos afirmar que. 
 

 a quantidade de produtos do tipo P2 vendidos pela 
loja L2 é 11.    

 a quantidade de produtos do tipo P1 vendidos pela 
loja L3 é 30.    

 a soma das quantidades de produtos do tipo P3 
vendidos pelas três lojas é 40.    

 a soma das quantidades de produtos do tipo Pi 
vendidos pelas lojas Li, i = 1,2,3, é 52.    

 a soma das quantidades dos produtos dos tipos P1 
e P2 vendidos pela loja L1 é 45.    

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 177.  

O aplicativo de celular de um aeroporto apresenta o 
tempo que falta, em minutos, até a decolagem de cada 
voo. Às 13h37min., Marcelo usou o aplicativo e 
descobriu que faltavam 217 minutos para a decolagem 
de seu voo.  
 
Supondo que não haja atrasos, a que horas o voo de 
Marcelo deverá decolar? 
 

 15h54min. 
 16h14min. 
 16h34min. 
 17h14min. 
 17h54min. 

 
QUESTÃO 178.  

 
A resistência das vigas de dado comprimento é 
diretamente proporcional à largura (b) e ao quadrado 
da altura (d), conforme a figura. A constante de 
proporcionalidade k varia de acordo com o material 
utilizado na sua construção. 

 
Considerando-se S como a resistência, a 
representação algébrica que exprime essa relação é 
 

 S = k.b.d 

 S = b.d
2
  

 S = k.b.d
2
  

 
2

.

d

bk
S   

 
b

dk
S

2.
  

 
QUESTÃO 179.  

 
Ao iniciar uma viagem, separei em partes diretamente 
proporcionais aos números 3, 5 e 2. A primeira parte 
destinou a transportes, a segunda à hospedagem e a 
terceira às compras.  
 
Tendo levado R$ 3.200,00 para esta viagem, quanto 
reservei para transportes? 
 

 R$ 450,00 
 R$ 600,00 
 R$ 830,00 
 R$ 960,00 
 R$ 1.110,00 

   
 
 
 
 

https://www.novaconcursos.com.br/concurso/enem/apostila?promo_creative=&promo_name=noticia&promo_id=/portal/enem/questoes-comentadas-enem/questoes-comentadas-enem-matematica-2018-03&promo_position=corpo-texto
https://www.novaconcursos.com.br/concurso/enem/apostila?promo_creative=&promo_name=noticia&promo_id=/portal/enem/questoes-comentadas-enem/questoes-comentadas-enem-matematica-2018-03&promo_position=corpo-texto
https://www.novaconcursos.com.br/concurso/enem/apostila?promo_creative=&promo_name=noticia&promo_id=/portal/enem/questoes-comentadas-enem/questoes-comentadas-enem-matematica-2018-03&promo_position=corpo-texto
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QUESTÃO 180.  

 
Para se construir um contrapiso, é comum, na 
constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e 
brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 
partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o 
contrapiso de uma garagem, uma construtora 
encomendou um caminhão betoneira com 14 m

3
de 

concreto. 
 
Qual é o volume de cimento, em m

3
, na carga de 

concreto trazido pela betoneira? 
 

 1,75 
 2,00 
 2,33 
 4,00 
 8,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


