
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

III SIMULADO SOPHOS ON LINE – 2º DIA 
 

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 1 

 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Questões de 91 a 135 
 
QUESTÃO 91.   

 
As bactérias são seres procariontes compostos por uma 
membrana plasmática, que permite as trocas com o 
meio; um hialoplasma, no qual estão mergulhados os 
ribossomos, com função de produzir proteínas; e, 
dispersa no citoplasma, e não envolvida por membrana 
está a cromatina.  
 
As células eucarióticas são mais complexas, apresentam 
uma variedade de organelas citoplasmáticas de tal forma 
que, 
 

 os centríolos, os lisossomos e as mitocôndrias são 
organelas encontradas apenas em células vegetais. 

 a célula vegetal, além dos lisossomos, apresenta 
cloroplastos que, por conterem clorofila, realizam 
fotossíntese.  

 os centríolos são estruturas exclusivas de célula animal e 
sua função está relacionada à orientação da divisão 
celular, além da formação de cílios e flagelos. 

 tanto as células animais quanto vegetais contêm 
material nuclear envolvido por membrana, porém não 
apresentam ribossomos e vacúolos. 

 as mitocôndrias e os cloroplastos, presentes em 
células animais e vegetais, apesar de possuírem 
ácidos nucléicos, são incapazes de se duplicar. 

 
QUESTÃO 92.   

 
Os organismos multicelulares exibem uma variedade de 
especializações celulares com funções e morfologia 
distintas. O citoplasma dessas células apresenta várias 
organelas ou estruturas, e, dependendo da 
especialização celular, irá predominar uma organela 
sobre as demais.  
 
A respeito das características típicas das organelas,   
 

 cloroplastos são formados por cristas e preenchidos 
por matriz onde ocorre as reações do Ciclo de Krebs. 

 o complexo golgiense é composto por cisternas e 
vesículas; participa no processamento das proteínas 
e secreção celular.  

 os ribossomos são grânulos constituídos por uma fita 
de DNA e proteínas; participam na síntese de 
proteínas.  

 mitocôndrias são formadas por lamelas e 
preenchidas pelo estroma; participam no processo da 
fotossíntese.  

 peroxissomos são lisossomos; participam no ar-
mazenamento de substâncias como proteínas e 
lipídios. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 93.   

 
A natureza vem sofrendo imensamente com o 

aumento da liberação de gases na atmosfera, como 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), entre outros. Esses gases têm provocado 
diversas alterações ambientais, como é o caso da 
intensificação do efeito estufa. São bilhões de toneladas 
de carbono emitidas anualmente pelas atividades 
humanas e quase a metade é acumulada na atmosfera. 
Os oceanos absorvem grande parte desses gases, 
enquanto a outra parte é sequestrada pelas algas e 
plantas. Assim, entre as ações que contribuem para a 
redução do CO2 da atmosfera, estão a preservação dos 
oceanos e das matas nativas, a implantação de 
reflorestamentos e de sistemas agroflorestais e a 
recuperação de áreas de matas degradadas. 
 
A função das algas e das plantas no sequestro de 
carbono da atmosfera é 
 

 converter o CO2 da atmosfera em matéria orgânica, 
por meio da utilização da energia luminosa. 

 reduzir a intensidade da respiração celular dos seres 
autótrofos devido à grande disponibilidade de O2 nas 
florestas tropicais. 

 fixar o CO2 da atmosfera por meio de bactérias 
decompositoras do solo e absorver o carbono livre 
pelas raízes das plantas. 

 reter o CO2 da atmosfera na forma de compostos 
inorgânicos, a partir de reações de oxidação em 
condições anaeróbicas. 

 transferir o CO2 atmosférico para as moléculas de 
ATP, que é a principal fonte energética para o 
metabolismo das algas e plantas. 

 
QUESTÃO 94.   

 
―É no crepúsculo ou à noite que eles atacam. Ou 

melhor, elas. O pernilongo macho alimenta-se prin-
cipalmente de néctar ou seiva vegetal. Mas a fêmea 
precisa de um complemento de proteínas em sua dieta, 
para produção de ovos. Para isso, o sangue de 
mamíferos, inclusive o homem, ou de aves e até de 
anfíbios é uma fonte ideal. E, então, as fêmeas atacam 
como vampiras‖.  
 
Nesse contexto, apesar de serem da mesma espécie, é 
possível afirmar que machos e fêmeas de pernilongos 
ocupam diferentes 
 

 hábitats. 
 populações. 
 comunidades. 
 ecossistemas. 
 nichos ecológicos. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 2 

QUESTÃO 95.   

 

 
 

Se plantas que têm pigmentos fotossintéticos forem 
colocadas na presença da luz solar, durante o dia ou, na 
sua ausência, à noite, pode-se afirmar em relação aos 
fenômenos de fotossíntese e respiração que 
 

 durante o dia, ocorre fotossíntese e, durante a noite, 
respiração. 

 durante o dia, ocorre respiração e, durante a noite, 
fotossíntese.  

 durante o dia, não ocorre nenhum destes fenômenos 
e, durante a noite, ambos.  

 durante o dia, ocorrem respiração e fotossíntese e, 
durante a noite, respiração.  

 durante o dia, ocorrem respiração e fotossíntese e, 
durante a noite, nenhum destes fenômenos.  

 
QUESTÃO 96.   

 
Os dois organóides, mitocôndrias e cloroplastos, 

esquematizados a seguir são fundamentais para o 
metabolismo energético dos seres vivos. Sem eles, 
possivelmente, não existiriam os seres produtores 
eucarióticos e talvez não existisse também toda a 
biodiversidade. 
 

 
 

Nas funções desempenhadas por esses organóides, a 
produção de ATP é exclusiva das mitocôndrias e isso 
depende das clorofilas presentes em seu interior. 
 

 Os dois apresentam dna e rna próprios, que são 
fundamentais na autorreplicação dos mesmos. 

 As mitocôndrias produzem glicose e apresentam 
dna e rna próprios que são fundamentais para 
origem das moléculas. 

 As mitocôndrias realizam suas atividades metabólicas 
durante a noite e os cloroplastos realizam suas reações 
somente quando há luz solar. 

 Os cloroplastos podem utilizar o gás carbônico 
proveniente da respiração celular, sendo que esta 
última depende da luz solar para ocorrer. 

 Os cloroplastos produzem glicose e liberam o gás 
oxigênio, e este se origina da molécula de gás 
carbônico fornecida pelas mitocôndrias. 

 

QUESTÃO 97.   

 
O Brasil possui um grande número de espécies distintas 
entre animais, vegetais e microrganismos envoltos em 
uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande 
variedade de ecossistemas. 
SANDES, A R. R. BLASI, G. Biodiversidade e diversidade química e genética. 

Disponível em: http://novastecnologias.com.br. Acesso em 22 set 2015 
(adaptado). 

 
O incremento da variabilidade ocorre em razão da 
permuta genética, a qual propicia a troca de 
segmentos entre cromátides não irmãs na meiose.Essa 
troca de segmentos é determinante na 
  

 produção de indivíduos mais férteis. 
 recombinação genética na formação dos gametas. 
 transmissão de novas características adquiridas. 
 ocorrência de mutações somáticas nos 

descendentes. 
 variação do número de cromossomos característico 

da espécie. 
 
QUESTÃO 98.   

 
É ave dos campos que gosta de pousar sobre o 

gado, para lhe catar os carrapatos, e não é pequeno o 
serviço que presta, pois houve quem contasse nada 
menos de 74 carrapatos, que formavam o conteúdo de 
uma só ave. Mas, geralmente, seu alimento consiste em 
toda a sorte de insetos, gafanhotos principalmente.  

Ilhering. In: Frota Pessoa, p. 355. 

 
Na comunidade em que vive, o anu funciona como um 
consumidor 
 

 apenas de primeira ordem. 
 apenas de segunda ordem.  
 de primeira e de segunda ordem.  
 de primeira e de terceira ordem.  
 de segunda e de terceira ordem.  

 
QUESTÃO 99.   

 
O efeito estufa é um fenômeno natural, que ajuda a 
manter as temperaturas do planeta mais ou menos 
estáveis, de forma que seja possível a sobrevivência dos 
organismos. Quando em excesso, os gases estufas se 
acumulam e podem provocar o aumento da temperatura 
global.  
 
Qual atividade realizada pela sociedade contribui para a 
redução do aquecimento global? 
 

 Intensificar o uso de combustíveis fósseis. 
 Utilização de catalizadores nas chaminés das 

fabricas 
 Buscar tecnologia para retirar todo gás carbônico da 

atmosfera. 
 Aumentar áreas de reflorestamento e redução dos 

desmatamentos. 
 Impedir o uso de combustíveis fósseis e de 

automóveis com motores a combustão. 
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QUESTÃO 100.   

 
Para conduzir os seus experimentos, Mendel 

escolheu as ervilhas-de-cheiro (Pisum sativum 2n=14). 
Essa planta é de fácil cultivo, realiza autofecundação, 
possui um curto ciclo reprodutivo e apresenta muita 
produtividade. A metodologia de Mendel consistiu em 
realizar cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas 
consideradas "puras". A planta era considerada pura por 
Mendel quando após seis gerações ainda apresentava as 
mesmas características. Após encontrar as linhagens 
puras, Mendel começou a realizar cruzamentos de 
polinização cruzada. O procedimento consistia, por 
exemplo, de retirar pólen de uma planta com semente 
amarela e depositá-lo sob o estigma de uma planta com 
sementes verdes. As características observadas por 
Mendel foram sete: 1-cor da flor, 2-posição da flor no 
caule, 3-cor da semente, 4-textura da semente, 5-forma 
da vagem, 6-cor da vagem e 7-altura da planta. Ao longo 
do tempo, Mendel foi realizando diversos tipos de 
cruzamentos com objetivo de verificar como as 
características eram herdadas ao longo das gerações 
estabelecendo suas leis . Deste modo foi considerado o 
pai ou fundador da genética clássica. 
 
Para demonstrar suas hipóteses, Mendel usou este tipo 
de vegetal por que 
 

 o androceu e o gineceu estão presentes numa 
mesma flor, o que facilita a ocorrência da 
autofecundação. 

 as características anatômicas das suas flores 
facilitam a fecundação cruzada e assim possibilitam a 
observação das características genéticas puras. 

 os grãos de pólen são transferidos para o estigma de 
um mesmo estróbilo, já que as folhas modificadas 
situam-se muito próximas umas das outras. 

 o número de descendentes por geração é pequeno e 
as gerações são longas, o que facilita a observação 
das características da flor e da semente. 

 a semente apresenta apenas dois cotilédones, que 
absorvem as reservas alimentares para a nutrição do 
embrião e o desenvolvimento das ervilhas. 

 
QUESTÃO 101.   

 
Desde os tempos de Mendel, existiam muitas variedades 
disponíveis, dotadas de características de fácil 
comparação. Por exemplo, a variedade que flores 
púrpuras podia ser comparada com a que produzia flores 
brancas; a que produzia sementes lisas poderia ser 
comparada com a que produzia sementes rugosas, e 
assim por diante.  Em ervilhas, a cor amarela é 
dominante em relação à verde. Do cruzamento de 
heterozigotos, nasceram 720 descendentes.  
 
Qual a quantidade de descendentes amarelos? 
 

 360 descendentes amarelos  
 480 descendentes amarelos 
 540 descendentes amarelos 
 620 descendentes amarelos 
 720 descendentes amarelos  

 
 

QUESTÃO 102.   

 
A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados 

na agricultura pode acarretar alterações no solo e na 
água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, 
principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a 
proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o 
ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie 
nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada 
por ação de micro-organismos que promovem a reação 
de redução dessa espécie, no processo denominado 
desnitrificação. 

 

 
 
O processo citado está representado na etapa 
 

 I 
 II  
 III  
 IV  
 V  

 
QUESTÃO 103.   

 
Plantas terrestres que ainda estão em fase de 
crescimento fixam grandes quantidades de CO2, 
utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e 
liberam grande quantidade de O2. No entanto, em 
florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, 
o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua 
produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores 
nessas florestas afeta temporariamente a concentração 
de O2 e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas 
caíram.  
 
A concentração de O2 próximo ao solo, no local da 
queda, será 
 

 maior, pois haverá economia de O2 pela ausência 
das árvores mortas.  

 menor, pois haverá consumo de O2 durante a 
decomposição dessas árvores.  

 maior, pois haverá liberação de O2 durante a 
fotossíntese das árvores jovens.  

 igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas 
árvores maduras restantes.  

 menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fo-
tossíntese realizada pelas árvores mortas.  
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 4 

QUESTÃO 104.   

 

  
A Justiça de Cachoeira Alta, a 358 quilômetros de 

Goiânia, condenou dois irmãos gêmeos a registrar e 
pagar pensão a uma mesma filha. Segundo consta no 
processo, os réus não quiseram assumir a paternidade e 
foram submetidos a exames laboratoriais de DNA. No 
entanto, como são univitelinos, com o código genético 
igual, os exames revelaram a compatibilidade da criança 
com os dois.  

A identidade deles está sendo mantida em segredo 
pelo judiciário.  

Segundo a decisão, os réus, como nomes fictícios 
de Fernando e Fabrício, ficam jogando a 
responsabilidade um para o outro. Fernando culpou 
Fabrício, que, por sua vez, apontou Fernando como pai.  

Diante do impasse, já que nenhum dos homens quis 
se responsabilizar, o juiz da comarca, Filipe Luís Peruca, 
determinou que ambos sejam incluídos na certidão de 
nascimento da menina e que paguem, cada um, pensão 
alimentícia no valor de 30% do salário mínimo.  

―Um dos irmãos, de má-fé, busca ocultar a 
paternidade. Referido comportamento, por certo, não 
deve receber guarida do Poder Judiciário que, ao revés, 
deve reprimir comportamentos torpes, mormente no caso 
em que os requeridos buscam se beneficiar da própria 
torpeza, prejudicando o direito ao reconhecimento da 
paternidade biológica da autora, direito este de abrigo 
constitucional, inalienável e indisponível, intrinsecamente 
ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 3, 
da Constituição da República)‖, destacou o juiz 
 
Alguns estudos com gêmeos idênticos mostraram que o 
QI, a altura e os talentos artísticos podem ser diferentes 
entre esses indivíduos. A melhor explicação para essas 
diferenças é que 
 

 o ambiente e os genes interagem no desenvolvimento e 
expressão das características herdadas. 

 a hereditariedade e o ambiente não possuem 
influência sobre a expressão dos fenótipos. 

 o genótipo dos gêmeos depende da interação da 
dieta e do controle hormonal. 

 as características QI, altura e talentos artísticos 
dependem apenas do ambiente. 

 os alelos responsáveis por essas características 
possuem efeito fenotípico múltiplo. 

 
 

QUESTÃO 105.   

 
A ervilha é uma planta herbácea leguminosa que 
pertence ao mesmo grupo do feijão e da soja. Na 
reprodução, surgem vagens contendo sementes, as 
ervilhas. Sua escolha como material de experiência não 
foi casual: uma planta fácil de cultivar, de ciclo 
reprodutivo curto e que produz muitas sementes.  Em 
ervilhas, a cor dos cotilédones de sementes é 
determinada por um par de alelos. O alelo que determina 
sementes amarelas V é dominante sobre o que 
determina sementes verdes v.  
 
Um pé de ervilha formou uma vagem com sementes 
amarelas e sementes verdes. Isso significa que a flor que 
formou essa vagem apresentava oosferas 
 

 V – pólen v. 
 VV – pólen vv. 
 VV e vv – pólen vv. 
 Vv – pólen Vv e vv. 
 V e v – pólen V e v. 

 
QUESTÃO 106.   

 
No trânsito em ruas e estradas, é aconselhável os 
motoristas manterem entre os veículos um 
distanciamento de segurança. Esta separação assegura, 
folgadamente, o espaço necessário para que se possa, 
na maioria dos casos, parar sem risco de abalroar o 
veículo que se encontra na frente. Pode-se calcular esse 
distanciamento de segurança mediante a seguinte regra 
prática: 

 
 

Em comparação com o distanciamento necessário para 
um automóvel que anda a 70 km/h, o distanciamento de 
segurança de um automóvel que trafega a 100 km/h 
aumenta, aproximadamente, 
 

 30%  
 42%  
 50% 
 100% 
 115% 

 
QUESTÃO 107.   

 
Numa viagem de Recife a Fortaleza, um motorista dirige 
durante 4h com velocidade escalar média de 90 km/h, 4h 
com velocidade escalar média de 100 km/h, para durante 
1h para descanso e refeições e por 1h dirige com 
velocidade escalar média de 60 km/h, terminando a 
viagem.  
 

Qual a velocidade escalar média do automóvel ao longo 
da viagem? 
 

 64 km/h 
 72 km/h 
 82 km/h  
 86 km/h 
 93 km/h 
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QUESTÃO 108.   

 
Para garantir a segurança no trânsito, deve-se reduzir a 
velocidade de um veículo em dias de chuva, senão 
vejamos:  
Um veículo em uma pista reta, asfaltada e seca, 
movendo-se com velocidade de módulo 36 km/h (10 m/s) 
é freado e desloca-se 5,0 m até parar. Nas mesmas 
circunstâncias, só que com a pista molhada sob chuva, 
necessita de 1,0 m a mais para parar.  
 
Considerando a mesma situação (pista seca e molhada) 
e agora a velocidade do veículo de módulo 108 km/h (30 
m/s), qual seria a distância a mais para parar, em metros, 
com a pista molhada em relação a pista seca? 
 

 10 
 9 
 5 
 3 
 1 

 
QUESTÃO 109.   

 
Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea 
quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar 
seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90 km/h  para 
54 km/h. Depois de passado o trecho em obras, retornou 
à velocidade inicial de 90 km/h.  
O gráfico representa como variou a velocidade escalar do 
veículo em função do tempo, enquanto ele passou por 
esse trecho da rodovia. 
 
 

 
 
 
Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, 
mas mantido sua velocidade constante de 90 km/h 
durante os 80 s representados no gráfico, a distância 
adicional que teria percorrido nessa estrada seria, em 
metros, de 
 

 350. 
 800. 
 950. 
 1 250. 
 1 650. 

 
 
 
 

QUESTÃO 110.   

 
Sustentabilidade: projeto \"Forro vida longa\", da 

UNICAMP 
Caixinhas de Longa Vida deixam a casa mais fresca 

 
Que tal transformar caixinhas de leite Longa Vida, ainda 

pouco valiosas para a reciclagem, em matéria-prima para 
subcoberturas de telhados? É possível transformar caixinhas 
de leite em mantas para subcobertura de telhados, como 
uma alternativa às mantas convencionais, aplicadas em 
construções, e, 
devido a seu baixo 
custo, viabilizar o 
conforto térmico em 
moradias precárias, 
em sua maioria 
cobertas por telhas 
de cimento-amianto 
que absorvem muito 
calor. 

  
 
Devido à sua face aluminizada, a caixa de leite mostrou-

se perfeita para exercer a função da manta, porque funciona 
como isolante térmico, refletindo o calor para cima, e, com 
isso, deixa a casa mais confortável. O uso da embalagem 
como isolante térmico ajuda a reduzir a temperatura nos 
ambientes em 8 °C ou mais. Em estudos do projeto "Forro 
vida longa" da Unicamp, a redução chegou a ser de 16 °C. 

 

 
Disponível em: <http://goo.gl/bsZca>. Acesso em: 16 nov. 2012. (adaptado) 

 
Nos últimos anos, tem-se falado cada vez mais em 
sustentabilidade e reciclagem. A iniciativa do projeto \"Forro 
vida longa\" é uma simples e eficaz medida no que diz 
respeito a melhorar o conforto térmico das moradias.  
A principal razão de esse forro ajudar a reduzir a temperatura 
média desses ambientes é que 
 

 a luz do Sol incide diretamente no forro que, por ser 
aluminizado, reflete essa luz para cima, impedindo sua 
entrada na moradia. 

 quando a luz do Sol incide no telhado e é absorvida, o 
calor passa por condução para a manta, que o retém, 
não deixando passar para o interior das moradias. 

 o forro é feito de um material mau condutor de calor que 
acaba, consequentemente, impedindo que o calor se 
propague por convecção para as moradias. 

 as telhas absorvem a radiação solar e a emitem em 
várias direções na forma de radiação infravermelha, que, 
por sua vez, é refletida pela face aluminizada, 
minimizando a entrada desse calor na moradia. 

 as embalagens têm na sua composição papel e plástico, 
que são ótimos isolantes térmicos; logo, o calor não 
consegue passar por condução para o interior das 
moradias. 
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QUESTÃO 111.   

 
No estudo da Eletricidade, foi tabelado o valor da 

resistividade dos materiais, característica inerente às 
propriedades dos bons ou maus condutores elétricos. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio existe, na 
Termologia, também o tabelamento das condutividades 
térmicas dos materiais, desta vez, associados aos bons 
ou maus condutores de calor. 
 

Condutividade térmica de materiais a 27 °C 

 
A partir da tabela, pode-se inferir que 
 

 a água conduz melhor o calor do que o vidro. 
 o tungstênio evita a condução do calor mais do que o 

ferro. 
 a espuma de poliuretano conduz melhor o calor do 

que a água. 
 o ar evita mais a condução do calor do que a espuma 

de poliuretano. 
 a espuma de poliestireno evita a condução do calor 

mais do que o tijolo. 
 
QUESTÃO 112.   

 
Durante um passeio em outro país, um médico, 

percebendo que seu filho está \"quente\", utiliza um 
termômetro com escala Fahrenheit para medir a 
temperatura.  
 

Após o equilíbrio térmico, o termômetro registra 98,6°F, o 
médico então 

 

 faz os cálculos e descobre que o garoto está com 
32,8°C. 

 não se preocupa, ele está com 37°C, manda o garoto 
brincar e mais tarde mede de novo sua temperatura. 

 deve correr para o hospital mais próximo, o garoto 
está muito mal, sua temperatura é de 49,3°C. 

 fica preocupado, ele está com 40°C, então lhe dá 
para ingerir quatro comprimidos antitérmicos. 

 fica preocupado, ele está com 39°C, dá um 
antitérmico ao garoto e o coloca na cama sob 
cobertores. 

QUESTÃO 113.   

 
Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo à 
televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se 
debaixo das cobertas (lençol, cobertor e edredom). Você 
nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e 
só depois de algum tempo o local se torna aquecido. 
 

 
 

Isso ocorre porque 
 

 o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio 
que se encontra no meio externo. 

 o cobertor e o edredom possuem alta condutividade 
térmica. 

 o cobertor e o edredom possuem calor entre suas 
fibras, que, ao ser liberado, aquece a cama. 

 o cobertor e o edredom não são aquecedores, são 
isolantes térmicos, que não deixam o calor liberado 
por seu corpo sair para o meio externo. 

 sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, 
após algum tempo não há mais frio debaixo das 
cobertas. 

 
QUESTÃO 114.   

 
Uma ferramenta de corte a raio laser consegue cortar 
vários materiais, como aço carbono, aço inoxidável, 
alumínio, titânio, plásticos etc. Supondo, numa situação 
idealizada para fins de simplificação, que o material 
sólido a ser cortado estava exatamente na sua 
temperatura de transição do estado sólido para o líquido; 
além disso, que o laser foi aplicado e liquefez o material 
nos trechos em que esteve em contato com ele, porém, 
sem aumentar a temperatura do material nesses trechos. 
 
Pode-se dizer que o laser  transferiu para o material uma 
quantidade de energia associada diretamente 
 

 ao calor específico do material. 
 ao número de mols do material. 
 à capacidade térmica do material. 
 ao calor latente de fusão do material. 
 ao módulo de compressibilidade do material. 
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QUESTÃO 115.   
 

O caráter hidrofóbico do poliuretano está associado à 
força de repulsão eletrostática entre as moléculas do 
material e as moléculas de água, fenômeno físico que 
ocorre entre corpos com cargas elétricas de mesmo 
sinal. Assim, a água não adere ao poliuretano. 
 

Tal fato pode, por exemplo, ser aplicado 
 

 no desenvolvimento de sensores de umidade. 
 na fabricação de panelas que seriam mais fáceis de 

lavar. 
 na produção de tintas que poderiam ser mais 

facilmente removidas com água. 
 na fabricação de motores de combustão interna que 

não precisariam da água para resfriamento. 
 na confecção de roupas para nadadores que 

reduziriam o atrito com a água em competições de 
alta performance. 

 
QUESTÃO 116.   

 
Embora as experiências realizadas por Millikan tenham 
sido muito trabalhosas, as ideias básicas nas quais elas 
se apoiam são relativamente simples. Simplificadamente, 
em suas experiências, R. Millikan conseguiu determinar o 
valor da carga do elétron equilibrando o peso de 
gotículas de óleo eletrizadas, colocadas em um campo 
elétrico vertical e uniforme, produzido por duas placas 
planas ligadas a uma fonte de voltagem, conforme 
ilustrado na figura abaixo. 
 
 
 

 
 

 
 
Supondo que cada gotícula contenha cinco elétrons em 
excesso, ficando em equilíbrio quando a intensidade do 
campo elétrico é de 4 x 10

4
 N/C, a massa de cada gota 

vale, em kg: 
 

 1,6 x 10
-15

  

 3,2 x 10
-15

 

 6,4 x 10
-15

  

 7,5 x 10
-15

 

 9,6 x 10
-15

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 117.   

 
O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, 
no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas 
oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de 
tempo. 
 

 
 

Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o 
mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, 
de acordo com a seguinte tabela. 
 

 
 

Com relação ao capital adquirido na compra e venda das 
ações, qual investidor fez o melhor negócio? 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
QUESTÃO 118.   

 
Existem vários modelos para explicar o comportamento 
dos átomos. O Modelo de Bohr é o mais simples para 
explicar algumas propriedades do átomo de hidrogênio. 
No modelo de Bohr do átomo de hidrogênio, um elétron 
(q = - e) circunda um próton (q = + e) em uma órbita de 
raio R. Considere K como a constante da lei de Coulomb 
e m a massa do elétron. 
 

Qual a velocidade do elétron nessa órbita?  
 

 2e(K/(mR))
1/2

 

 e(2K/(mR))
1/2

 

 e(K/(mR))
1/2

 

 eK/(mR)
1/2

 

 eK
1/2

 /(mR) 
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QUESTÃO 119.   
 

A capacidade de uma abelha de transportar pólen de 
uma flor para outra depende de dois fatores: (1) as 
abelhas adquirem uma carga elétrica durante o vôo; (2) a 
antera de uma flor está isolada eletricamente da terra, 
mas o estigma está ligado eletricamente à Terra. 
 

 
 

Quando uma abelha passa nas proximidades de uma 
antera, sua carga provoca indução eletrostática em um 
grão de pólen neutro, como mostra o esquema. As 
cargas dos dois lados do grão são iguais, mas as 
distâncias até a abelha são diferentes e a força de 
atração sobre o lado mais próximo é ligeiramente maior 
que a força de repulsão sobre o lado mais afastado. Em 
consequência, o grão de pólen é atraído para a abelha e 
fica preso no inseto enquanto este voa para a flor 
seguinte. 

Fundamentos de Física, vol 3 - Eletromagnetismo / Halliday, Resnick, 
Jearl Walter, pág 36, Cap: 22. (adaptado) 

 

Quando a abelha se aproxima de um estigma de outra 
flor, 
 

 o estigma eletriza-se positivamente e repele a 
abelha. 

 o estigma permanece neutro, o que favorece a 
deposição do grão de pólen sobre ele. 

 o estigma provoca a neutralização do grão de pólen, 
escoando a carga positiva da abelha para a Terra, 
através do ar. 

 o estigma eletriza-se negativamente, o que provoca a 
atração do grão de pólen, iniciando o processo de 
fertilização da planta. 

 o estigma transfere carga negativa da Terra para o 
grão de pólen, o que neutraliza a abelha e provoca a 
deposição do grão de pólen sobre ele.  

 
QUESTÃO 120.   

 
Efluentes industriais líquidos são os resíduos 

provenientes das atividades industriais, que são lançados 
de volta à natureza. Esses resíduos líquidos possuem 
características químicas, físicas e biológicas que variam 
conforme o ramo da atividade industrial, como por 
exemplo água e óleo.  

Disponível em: www.significados.com.br. Acesso em: 03 fev. (2018). 
 

No tratamento de efluentes industriais, é muito comum o 
emprego de métodos de separação de misturas, desta 
forma o método utilizado na situação descrita acima é 
o(a) 
 

 filtração. 
 flotação. 
 catação. 
 destilação. 
 decantação. 

 

QUESTÃO 121.   

 
As aves estão entre os animais que sofrem mais 
intensamente as consequências dos vazamentos de 
petróleo. As penas permitem ao pássaro flutuar, voar e 
conservar sua temperatura — três habilidades vitais para 
o animal e que, quando a plumagem está impregnada de 
óleo, ficam gravemente comprometidas. Para piorar, os 
pássaros usam os bicos para tentar remover o óleo e 
acabam intoxicados.

[2]
 Sem intervenção humana, a 

maioria das aves contaminadas por óleo morre. Uma 
técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo 
consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. 

Disponível em: www.pt.wikihow.com. Acesso em: 29 ago. 
2017(adaptado). 

 
Deste modo, a limalha que fica impregnada de óleo é, 
então, retirada das penas das aves por um processo 
chamado de 
 

 separação magnética. 
 decantação.  
 peneiração.  
 sublimação.  
 centrifugação.  

 
QUESTÃO 122.   

 
Muitos smartphones e tablets não precisam mais de 
teclas, uma vez que todos os comandos podem ser 
dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa 
tecnologia foi proporcionada por meio das telas 
resistivas, formadas basicamente por duas camadas de 
material condutor transparente que não se encostam até 
que alguém as pressione, modificando a resistência total 
do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A 
imagem é uma simplificação do circuito formado pelas 
placas, em que A e B representam pontos onde o circuito 
pode ser fechado por meio do toque. 
 

 
 
Qual é a resistência equivalente no circuito provocada 
por um toque que fecha o circuito no ponto A? 
 

 1,3 kΩ 
 4,0 kΩ 
 6,0 kΩ 
 6,7 kΩ 
 12,0 kΩ 

 
 
 

http://pt.wikihow.com/Limpar-Aves-Atingidas-por-%C3%93leo#_note-2
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QUESTÃO 123.   

 
Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força 
que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e 
abdômen do motorista pode causar lesões graves nos 
órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, 
um fabricante de automóveis realizou testes em cinco 
modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma 
colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que 
representavam os ocupantes foram equipados com 
acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da 
desaceleração do boneco em função do tempo. Os 
parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos 
cintos e velocidade imediatamente antes e após o 
impacto foram os mesmos para todos os testes. O 
resultado final obtido está no gráfico de aceleração por 
tempo. 
 

 
 
Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão ao 
motorista? 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
QUESTÃO 124.   

 
O motor do aspirador de pó está conectado ao 

ventilador e é acionado pela corrente elétrica. Quando as 
hélices do ventilador giram, o ar é deslocado em direção 
à porta de saída e as párticulas de ar são movimentadas 
para frente. Isso aumenta a densidade das partículas e a 
pressão do ar na parte da frente do ventilador, 
diminuindo na parte de trás, criando uma sucção de fora 
para dentro do filtro. Assim, o ato de aspirar acontece 
porque a pressão do ar dentro do aspirador é menor que 
a pressão externa.  

Disponível em: www.mundoeducacao.bol.uol.com.br. Acesso em 22 
ago. 2017. 

 
Deste modo, uma das etapas do funcionamento do 
aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é a 
 

 filtração. 
 decantação. 
 sedimentação. 
 centrifugação. 
 sifonação. 

 

QUESTÃO 125.   

 
Os vidros são sólidos que se originaram de líquidos 

resfriados até a solidificação sem ordem atômica de 
longa distância (sólidos não-cristalinos). Por isso, os 
átomos no estado vítreo possuem arranjo similar aos 
átomos no estado líquido. Alguns autores consideram a 
existência de um "estado vítreo" que inclui o vidro e 
outros materiais de comportamento semelhante, como 
certos plásticos. 

Disponível em: www.cienciadosmateriais.org. Acesso em: 18 jul. 2018 
(adaptado). 

 

Suponha que um conjunto de bolinhas de isopor seja 
utilizado como modelo para representar a organização 
das partículas no "estado vítreo". Entre os modelos a 
seguir, o melhor para tal representação é: 
 

  

 
 

  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
QUESTÃO 126.   

 
A garimpagem é uma atividade extrativa mineral, 

que usa de técnicas rudimentares. A maioria dos 
garimpos que existem na região buscam, especialmente, 
ouro e diamante. Um dos métodos que é utilizado nos 
garimpos é onde o garimpeiro com uma peneira procura 
o ouro no fundo dos rios. O ouro fica misturado com a 
terra ou areia, e com a ajuda da água corrente, 
geralmente rios, a terra vai embora com a água e o ouro 
fica retido na peneira. 

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 07 fev. 
2018(adaptado). 

 

Deste modo, o método descrito acima feito pelos 
garimpeiros é chamado de 
 

 catação. 
 sifonação. 
 levigação. 
 evaporação. 
 centrifugação. 
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QUESTÃO 127.   

 
A água potável especialmente derivada de águas 

subterrâneas é a maior fonte de arsênio, essa 
contaminação ocorre por processos naturais (Baird; 
Cann, 2012). O arsênio é liberado parcialmente para a 
água e imobilizado via adsorção de compostos contendo 
ferro, alumínio, manganês e em minerais de argila. Foi 
desenvolvido um material afim de tornar a água segura 
para o consumo humano. O princípio desse material é a 
remoção do arsênio por meio de uma reação de 
precipitação com sais que origina um sólido volumoso de 
textura gelatinosa. 
Disponível em: www.educacaopublica.cederj.edu.br. Acesso em: 29 jan 

2018 (adaptado). 
 

Desta forma, a população local pode remover o elemento 
tóxico por meio de 
 

 fervura. 
 filtração. 
 destilação. 
 evaporação.  
 decantação.

 
 

 
QUESTÃO 128.   

 
Os raios que ocorrem na atmosfera e a queima de 
combustíveis derivados do petróleo contendo 
hidrocarbonetos e compostos de enxofre (mercaptanas) 
contribuem para a produção de várias substâncias, 
dentre as quais pode-se destacar: CO2, CO, H2O, NO, 
SO2 e até mesmo, em pequenas quantidades, NO2 e 
SO3. Algumas destas emissões são, em parte, 
responsáveis pelo aumento do efeito estufa e pela 
formação da chuva ácida. 
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CH3
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82% 18%  
 
A partir do texto e da análise das estruturas o número de 
carbonos primários, secundários, terciários e 
quarternários no hidrocarboneto obtido em maior 
percentagem, é respectivamente, 
 

 5 primários, 2 secundários, 0 terciários e 1 
quaternário. 

 5 primários, 3 secundários, 0 terciários e 0 
quaternário. 

 4 primários, 2 secundários, 1 terciários e 1 
quaternário. 

 4 primários, 0 secundários, 2 terciários e 2 
quaternário. 

 5 primários, 1 secundários, 1 terciários e 1 
quaternário. 

 
 

QUESTÃO 129.   

 
Os aços inoxidáveis são ligas que possuem em sua 

composição pelo menos 10,5% de cromo, no máximo 
30% de níquel (Núcleo Inox), além de outros elementos 
como, por exemplo, molibdênio, titânio e nióbio que 
podem ser acrescentados a sua estrutura a fim de se 
obter determinadas características. O níquel melhora a 
resistência da liga às altas temperaturas, sua ductilidade 
melhorando sua resistência em geral, mas é o cromo o 
principal responsável por conferir sua resistência à 
corrosão. 

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 29 jan. 2018 
(adaptado). 

 

Desta forma, a propriedade química que permite 
utilização da liga metálica é a 
 

 maleabilidade. 
 ductibilidade. 
 tenacidade. 
 corrosão. 
 dureza. 

 
QUESTÃO 130.   

 
Cientistas desenvolvem droga contra câncer de 

próstata 
Um grupo de cientistas britânicos desenvolveu um 

medicamento contra o câncer de próstata, que é 
considerado a descoberta mais importante em 60 anos. A 
substância chamada de abiraterona possui a propriedade 
de inibir a formação de testosterona, sendo capaz de 
reverter a forma mais agressiva do câncer. Cerca de 70% 
dos pacientes que usaram a droga apresentaram uma 
melhora significativa. O medicamento bloqueia os 
hormônios que nutrem as células cancerígenas. 

(Band News, julho de 2008) 

 
FÓRMULA ESTRUTURAL DA ABIRATERONA 

N

HH

HO

H

 

 

 
 
A partir da análise estrutural e de seus conhecimentos 
sobre os códigos da Química. Podemos inferir que o 
número de Carbonos da Abiraterona é igual a 
 

 38 
 34. 
 24. 
 21. 
 10. 
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QUESTÃO 131.   

 
A palavra "octanagem" é onipresente, mas muitas 
pessoas não são capazes de defini-la. A diferença entre 
a enorme quantidade de produtos químicos derivados do 
petróleo - a partir do metano ao butano para propano 
para octanas - pode ser enganosa e confusa. Octano é o 
principal componente da gasolina e aparece em uma 
variedade de formas. 
 

CH3 C C

CH3

CH3

CH2

CH3

CH3

H

  

 
 
Sendo o 2,2,3-Trimetil –Pentano um dos isômeros do 
Octano e com fórmula estrutural citada acima, podemos 
inferir que o número de Carbonos primários, secundários, 
terciários e quaternários são, respectivamente, 
 

 5 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 
carbono terciário e 2 carbonos quaternários. 

 5 carbonos primários, 1 carbono secundário, 1 
carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

 4 carbonos primários, 1 carbono secundário, 2 
carbonos terciários e 1 carbono quaternário. 

 3 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 
carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

 3 carbonos primários, 2 carbonos secundários, 2 
carbono terciário e 1 carbono quaternário. 

 
QUESTÃO 132.   

 
A estrutura apresentada a seguir corresponde à dipirona 
sódica, que é um medicamento analgésico, antitérmico e 
antipirético muito utilizado no tratamento de dores e 
febre, normalmente provocadas por gripes e resfriados.  
 
 

 
 
 
O número de átomos de carbono representados nessa 
estrutura é 
 

 13. 
 10. 
 7. 
 9. 
 4. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 133.   

 
Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, 

surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um 
filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. 
Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto 
por quatro elementos principais: terra, fogo, ar e água. 
Surgiu aí a teoria dos quatro elementos. Hoje, a química 
tem outra definição para elemento: o conjunto de átomos 
que possuem o mesmo número atômico.  
Disponível em: www.mundoeducacao.bol.uol.com.br. Acesso em: 18 jul. 

2018 (adaptado). 
 

Desta forma, definir a água como elemento está 
quimicamente incorreto, pois  
 

 é uma mistura de três elementos. 
 é uma mistura de dois elementos. 
 é uma substância simples com dois elementos. 
 é uma substância composta com dois elementos. 
 é uma substância composta com três elementos. 

 
QUESTÃO 134.   

 
A farinha de linhaça dourada é um produto natural que 
oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A 
maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo 
desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com 
massas moleculares elevadas. A farinha também 
apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em 
água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais 
hidrossolúveis. 
Considere o esquema, que resume um processo de 
separação dos componentes principais da farinha de 
linhaça dourada.  
 

 
 
O óleo de linhaça será obtido na fração 
 

 Destilado 1. 
 Destilado 2. 
 Resíduo 2. 
 Resíduo 3. 
 Resíduo 4. 
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Matemática e suas Tecnologias 
 
Questões de 135 a 180 
 
QUESTÃO 135.   

 
Seis times de futebol disputaram um torneio no qual cada 
time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A 

regra de pontuação consistia em marcar 0  ponto para o 

time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de 

empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a 
pontuação final do torneio. 
 

TIMES A B C D E F 

PONTOS 9  6  4  2  6  13  

 
O número de empates nesse torneio foi igual a 
 

 4. 
 5.  
 6. 
 7. 
 8. 

 
QUESTÃO 136.   

 
Em um certo teatro, as poltronas são divididas em 
setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse 
teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e 
as claras não foram vendidas. 
 

 
 
A razão que representa a quantidade de cadeiras 
reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras 
desse mesmo setor é 
 

 17/70. 
 17/53. 
 53/70. 
 53/17. 
 70/17. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 137.   

 
Ao acessar uma página da internet, que trata da 
pesquisa de assuntos de interesse juvenil, encontramos 
a figura: 
 

 
 
Sabe-se que nesse tipo de comunicação visual, comum 
em páginas da internet, o tamanho das letras está 
diretamente associado ao número de vezes que o 
assunto ou termo foi pesquisado ou lido naquela página. 
Dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada 
palavra, maior será o número de vezes que esse tema foi 
pesquisado. 
 
De acordo com a figura, quais são, em ordem 
decrescente, os três assuntos que mais interessaram às 
pessoas que acessaram a página citada?  
 

 HQ, FÉ, PAZ. 
 MANGÁS, FÉ, LIVROS. 
 MÚSICA, BALADAS, AMOR. 
 AMOR, MÚSICA, BALADAS. 
 AMOR, BALADAS, MÚSICA. 

 
QUESTÃO 138.   

 
Um vaso decorativo quebrou e os donos vão 
encomendar outro para ser pintado com as mesmas 
características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 
1 : 5 (em relação ao objeto original) para um artista. Para 
ver melhor os detalhes do vaso o artista solicita uma 
cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em 
relação às dimensões da foto original. Na cópia 
impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 
centímetros. 
 
Qual é a altura real, em centímetros, do vaso quebrado? 
 

 2 
 18 
 50 
 60 
 90 
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QUESTÃO 139.   

 
Um mapa é a representação reduzida e simplificada de 
uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de 
uma escala, mantém a proporção do espaço 
representado em relação ao espaço real. 
Certo mapa tem escala 1 : 58.000.000. 
 

 
 
Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga 
o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm. 
 
A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é 
 

 4.408. 
 7.632. 
 44.080. 
 76.316. 
 440.800 

 
 
QUESTÃO 140.   

 
Uma razão muito utilizada na geografia é a densidade 
demográfica, que relaciona a população de uma dada 
região com a sua área, muito importante para avaliar a 
concentração de pessoas na localidade. O Estado de 
Alagoas, de acordo com pesquisa realizada em 2010, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
possui população de aproximadamente 3.120.494 
habitantes.  
 
Se a área da superfície do estado de Alagoas é de 
aproximadamente 27.779,343 km

2
 de acordo com essa 

pesquisa, a densidade demográfica do estado alagoano 
é de aproximadamente 
 

 0,0009. 
 112,331. 
 1.552,484. 
 3.092.714,657. 
 3.148.273,343. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 141.   

 
Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram a um mesmo cargo 
da diretoria do grêmio de uma faculdade da UNESP, 
sendo que 1 obteve 6,25% do total de votos que os três 
receberam para esse cargo. Na figura, a área de cada 
um dos três retângulos representa a porcentagem de 
votos obtidos pelo candidato correspondente. Juntos, os 
retângulos compõem um quadrado, cuja área representa 
o total dos votos recebidos pelos três candidatos. 
 

 
 
Do total de votos recebidos pelos três candidatos, o 
candidato 2 obteve 
 

 61,75% 
 62,75% 
 62,50% 
 62,00% 
 62,25% 

 
QUESTÃO 142.   

 
Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha 
sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos 
íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um 
escalador subiu essa mesma montanha por uma via de 
escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho 
suave de 100 metros. 
 
A razão entre a distância de subida da montanha do 
escalador em relação à do andarilho é  
 

 3 

 14 

 
1

15
    

 
1

4
    

 
1

3
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 14 

QUESTÃO 143.   

 
Dona Filó é famosa pelas empadas que vende na cantina 
de uma escola. No preparo da massa das empadas, para 
cada copo de leite, ela usa três ovos e, para cada ovo, 
uma xícara e meia de farinha de trigo.  
 
Se Dona Filó preparar a massa das empadas usando 
três copos de leite, de quantas xícaras de farinha de trigo 
ela vai precisar? 
 

 4,5 
 9 
 12 
 13,5 
 27 

 
QUESTÃO 144.   

 
O primeiro computador que surgiu foi o ENIAC, sigla 

em inglês que significa Integrador e Computador 
Numérico e Eletrônico. Segundo a Wikipédia 
(COMPUTADOR, 2009), o computador surgiu na década 
de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, para ajudar 
o exército americano a realizar cálculos de precisão 
necessários para o lançamento de mísseis e bombas, 
pois, através de cálculos manuais, os resultados eram 
obtidos em 12 horas. Com o ENIAC, os mesmos cálculos 
levavam 30 segundos. 

Disponível em: 
<http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_infor_comun/tec_m

an_sup/081112_manut_mont.pdf>. Acesso: 02 maio 2017 (adaptado).  

 
Com base no texto, em quantas horas, os resultados 
manuais seriam obtidos, sabendo que realizados no 
computador ENIAC, os mesmos cálculos foram feitos em 
5 minutos? 
 

 120horas.    
 150 horas.     
 180 horas.     
 200 horas.     
 300 horas.     

 
QUESTÃO 145.   

 
Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de 
uma reserva ambiental em que faltava a especificação da 
escala utilizada para a sua confecção. O problema foi 
resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se 
de que a distância real de 72 km, percorrida na reserva, 
equivalia a 3,6 cm no mapa. 
 
Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? 
 

 1 : 20 
 1 : 2.000 
 1 : 20.000 
 1 : 200.000 
 1 : 2.000.000 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 146.   

 
O resultado de uma pesquisa eleitoral, sobre a 
preferência dos eleitores em relação a dois candidatos, 
foi representado por meio do Gráfico 1. 
 

 
 
Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o Gráfico 1 foi 
cortado durante a diagramação, como mostra o Gráfico 2. 
 

 
 
Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a 
largura das colunas ser a mesma, muitos leitores 
criticaram o formato do Gráfico 2 impresso no jornal, 
alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. 
 
A diferença entre as razões da altura da coluna B pela 
coluna A nos gráficos 1 e 2 é  
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QUESTÃO 147.   

 
Uma companhia de engenharia de trânsito divulga o 
índice de lentidão das ruas por ela monitoradas de duas 
formas distintas, porém equivalentes. Em uma delas, 
divulga-se a quantidade de quilômetros congestionados 
e, na outra, a porcentagem de quilômetros 
congestionados em relação ao total de quilômetros 
monitorados. 
O índice de lentidão divulgado por essa companhia no 
dia 10 de março foi de 25% e, no mesmo dia e horário de 
abril, foi de 200 km. Sabe-se que o total de quilômetros 
monitorados pela companhia aumentou em 10% de 
março para abril, e que os dois dados divulgados, 
coincidentemente, representavam uma mesma 
quantidade de quilômetros congestionados na cidade. 
 
Nessas condições, o índice de congestionamento 
divulgado no dia 10 de abril foi de, aproximadamente, 
 

 20% 
 22% 
 23% 
 27% 
 29% 

 
QUESTÃO 148.   

 
Cinco máquinas de costura são utilizadas em uma 
confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais 
uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, 
devendo escolher a que tiver a maior média de produção 
por hora. Na tabela estão indicadas as quantidades de 
horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada 
uma das máquinas em determinados períodos 
observados. 
 

Máquina Horas 
Número de calças 
confeccionadas 

1 240 960 

2 210 1.050 

3 170 1.020 

4 160 180 

5 160 800 

 
A máquina a ser comprada deverá ser idêntica à  
 

 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 149.   

 
 Uma competição automobilística prevê a realização de 
uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na 
cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a 
noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa 
contendo uma rota que passa por essas três cidades. 
Nesse mapa é utilizada uma escala tal que a distância 
entre as cidades X e Z é de 12 centímetros, e a distância 
entre as cidades Z e Y é de 18 centímetros. Sabe-se que 
a distância real de X a Y é de 870 quilômetros, e que as 
três cidades são representadas, no mapa, ao longo de 
uma mesma linha reta. 
 
A distância de X a Z, em quilômetros, é igual a  
 

 348. 
 435. 
 522. 
 580. 
 610. 

 
QUESTÃO 150.   

 
Um barco navega na direção AB, próximo a um farol P, 
conforme a figura a seguir. No ponto A, o navegador 
verifica que a reta AP, da embarcação ao farol, forma um 
ângulo de 30° com a direção AB. Após a embarcação 
percorrer 1.000 m, no ponto B, o navegador verifica que 
a reta BP, da embarcação ao farol, forma um ângulo de 
60° com a mesma direção AB.  
 

 
 
Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre 
a embarcação e o farol será equivalente, em metros, a 
 

 500. 
 520. 
 770. 
 850. 
 900. 
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QUESTÃO 151.   

 
Trafegando num trecho plano e reto de uma estrada, um 
ciclista observa uma torre. No instante em que o ângulo 
entre a estrada e a linha de visão do ciclista é 60°, o 
marcador de quilometragem da bicicleta acusa 103,50 
km. Quando o ângulo descrito passa a ser 90°, o 
marcador de quilometragem acusa 104,03 km. 
 

 
(Dados: √    1,41; √    1,73 e √    2,45). 

 
Qual é, aproximadamente, a distância da torre à estrada? 
 

 463,4 m.  
 535,8 m.  
 916,9 m.  
 1071,6 m. 
 1116,9 m. 

 
QUESTÃO 152.   

 
Um disco voador é avistado, numa região plana, a uma 
certa altitude, parado no ar. Em certo instante, algo se 
desprende da nave e cai em queda livre, conforme 
mostra a figura. Sabe-se que o ângulo em destaque da 

figura equivale a 30°e que o valor de ―d‖ é 90√ . 
 

 
 
A que altitude se encontra esse disco voador? 
 

 100 m. 
 90 m. 
 85 m. 
 70 m. 
 45 m. 

 

QUESTÃO 153.   

 
Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na 
base de um prédio, conforme mostra a figura adiante.  

 
Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um 
ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio, sob um 
ângulo de 60°.  
 
Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, 
andando em linha reta no sentido de A para B, para que 
possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30°?  
 

 150.  
 180. 
 220. 
 270. 
 300. 

 
QUESTÃO 154.   

 
Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo 
a uma cidade B ao norte, distante 60 quilômetros de A. 
Por um problema de orientação, o piloto seguiu 
erradamente rumo ao oeste. Ao perceber o erro, ele 
corrigiu a rota, fazendo um giro de 120° à direita em um 
ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o 
trajeto que deveria ter sido seguido, formaram, 
aproximadamente, um triângulo retângulo ABC, como 
mostra a figura. 

 
Com base na figura, a distância em quilômetros que o 
avião voou partindo de A até chegar a B é 
 

 20√ . 

 30√ . 

 40√ . 

 50√ . 

 60√ . 
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QUESTÃO 155.   

 
Duas pessoas A e B estão situadas na mesma margem 

de um rio, distantes 60√  m uma da outra. Uma terceira 
pessoa C, na outra margem do rio, está situada de tal 
modo que AB seja perpendicular a AC e a medida do 
ângulo ACB seja 60°.  
 

 
A largura do rio é 
 

 60. 
 180. 

 60√ . 

 30√ . 

 20√ . 
 
QUESTÃO 156.   
 

Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um 
edifício. Para fazer isto, ele colocou um teodolito 
(instrumento ótico para medir ângulos) a 200 metros do 
edifício e mediu um ângulo de 30°, como indicado na 
figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 
1,5 metros do solo. 

 
 

Pode-se concluir que, dentre os valores adiante, o que 
aproxima a altura do edifício, em metros, é 
 

 100 
 117 
 115.  
 117.  
 119. .  

 
 

QUESTÃO 157.   
 

Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e 
obtém a leitura de 30◦ para o angulo formado entre a sua 
trajetória e a linha de visada do farol. Após navegar 20 
milhas, através de uma nova visada ao farol, obtém a 
leitura de 60◦.  
 

Determine a distância entre o farol e o navio no instante 
em que fez a 2ª leitura: 
 

 20 milhas. 
 10 milhas. 
 5 milhas. 
 4,5 milhas. 
 4 milhas. 

QUESTÃO 158.   

 
Uma escada com pé na rua faz um ângulo de 30º com a 
horizontal, quando seu topo se apoia num edifício de um 
lado da rua e um ângulo de 60º, quando o apoio é feito 
no edifício do outro lado. Tendo a escada 20 m de 
comprimento. 

 
 
Qual a largura da rua? 
 

 17 m 
 20 m 
 22 m 
 27 m 
 47 m 

 
QUESTÃO 159.   

 
No dia 11 de março de 2011, o Japão foi sacudido por 
terremoto com intensidade de 8,9 na Escala Richter, com 
o epicentro no Oceano Pacífico, a 360 km de Tóquio, 
seguido de tsunami. A cidade de Sendai, a 320 km a 
nordeste de Tóquio, foi atingida pela primeira onda do 
tsunami após 13 minutos.  

Dispinível em: O Estado de S. Paulo. Acesso: 13.03.2011. Adaptado. 

 

 
 
Baseando – se nos dados fornecidos e sabendo que o 
ângulo   = 120°, qual a distância entre a cidade de 
Sendai e o centro do epicentro? 
 

 580,9 km  
 589,9 km  
 600 km  
 700 km  
 730,8 km 
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QUESTÃO 160.   

 
A palavra cosseno surgiu somente no século XVII, como 
sendo o seno do complemento de um ângulo. Os 
conceitos de seno e cosseno foram originados pelos 
problemas relativos à Astronomia, enquanto que o 
conceito de tangente, ao que parece, surgiu da 
necessidade de calcular alturas e distâncias. 
 
Tendo em vista esse conhecimento angular. Pode-se 
concluir que a melhor alternativa para representar a 
equação              é 
 

 0 
 1 
 -1 
 2 
 -2 

 
QUESTÃO 161.   

 
Entende-se por desmatamento, também chamado de 
desflorestamento ou desflorestação, o processo de 
remoção total ou parcial da vegetação em uma 
determinada área. Geralmente, esse processo ocorre 
para fins econômicos, visando à utilização comercial da 
madeira das árvores e também para o aproveitamento 
dos solos para a agricultura e a pecuária. A atividade 
mineradora e a construção de barragens para 
hidrelétricas também aparecem como causas de tal 
ocorrência. 

Disponível em: brasilescola.com. Acesso em: 26/02/2017. 

 

 
 
Uma empresa prende um cabo de aço em uma encosta 
para fazer um procedimento o ângulo de elevação do pé 
de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60º. 
Sabendo – se que a árvore está distante 50 m da base 
da encosta. 
 
Que medida deve ter um cabo de aço (x) para ligar a 
base da árvore? 
 

 150 
 100 
 50 
 25 
 23 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 162.   

 
Utilizamos a lei dos cossenos nas situações envolvendo 
triângulos não retângulos, isto é, triângulos quaisquer. 
Esses triângulos não possuem ângulo reto, portanto as 
relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente 
não são válidas 
 
No triângulo a seguir temos dois ângulos, um medindo 
45º, outro medindo 105º, e um dos lados medindo 90 
metros.  
 

 
 
 
Com base nesses valores determine a medida de x: 
 

 150 
 132 
 130 
 126 
 122 

 
QUESTÃO 163.   

 
Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às 
margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo do 
mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de 
determinar a altura h do mastro, ela anda, em linha reta, 
50 m para a direita do ponto em que se encontrava e 
marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os 
ângulos BÂC e BCD valem 30°, e o ACB vale 105°, como 
mostra a figura. 
 
 

 
 
De acordo com as informações acima, a altura do mastro 
é: 

 
      

      √    
      

      √  

      √    
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QUESTÃO 164.   

 
José pratica atividade física regularmente. Ele gosta de 
correr ao redor do estádio do Maracanã pela manhã. Ao 
iniciar sua corrida, viu que horas seu relógio marcava 
(figura 1). Após três voltas completas, olhou novamente 
seu relógio (figura 2).  
 

 
 
Suponha que ele tenha gastado o mesmo tempo em 
cada uma das três voltas; o tempo necessário para 
completar uma volta foi de   
 

 35 minutos.     
 60 minutos. 
 70 minutos.     
 105 minutos.     
 120 minutos.     

 
QUESTÃO 165.   

 
A crise energética tem levado as médias e grandes 
empresas a buscarem alternativas na geração de 
energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma 
alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir 
uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de 
um rio que passa próximo às suas instalações.  

 
 
Observando a figura e admitindo que as linhas retas r, s 
e t sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede 
 

 33 m. 
 35 m. 
 35,7 m. 
 38 m. 
 39 m. 

 
 

QUESTÃO 166.   

 
A geometria é um tema bastante recorrente em provas 
dos demais vestibulares espalhados pelo Brasil. Porém 
saber a base deste tópico faz-se necessário para 
conseguir entender de fato os objetivos de tal 
competência. Uma ideia inicial super importante para 
este conhecimento é saber o conceito de hipotenusa em 
um triângulo.  
 

Desta forma, qual o melhor conceito para destacar uma 
hipotenusa de um triângulo? 
 

 Lado oposto a qualquer ângulo. 
 Lado oposto ao ângulo reto. 
 Lado do triângulo que é igual a soma dos catetos. 
 Algumas vezes, maior lado do triângulo. 
 Lado oposto a qualquer ângulo. 
 Menor lado de um triângulo, pois fica oposto ao 

ângulo de 90°. 
 
QUESTÃO 167.   

 
A Ecofont possui design baseado na velha fonte Vera 
Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos 
buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu 
corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos 
proporcionam um gasto de tinta menor na hora da 
impressão. 

 
 

Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, 
com tamanho 192, e que seja composta por letras 
formadas por quadrados de lados x  com furos circulares 

de raio 
x

r .
3

  Para que a área a ser pintada seja 

reduzida a 
1

16
 da área inicial, pretende-se reduzir o 

tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da 
fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma 
proporção. 
 
Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será  
 

 64. 
 53 
 48. 
 24. 
 21. 
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QUESTÃO 168.   

 
Bruno, aluno do curso de Agricultura do IFPE - Vitória, 
começou um estágio na sua área, recebendo a 
remuneração mensal de um salário mínimo. Ele resolveu 
fazer algumas economias e decidiu poupar dois salários 
em 2017 e três salários em 2018.  
 

 
 
Se Bruno economizar exatamente o que planejou, 
tomando como base o salário mínimo, na imagem acima, 
podemos afirmar que ele poupará  
 

 R$ 4.726,60. 
 R$ 3.789,60. 
 R$ 4.747,40. 
 R$ 5.684,40. 
 R$ 3.810,40. 

 
QUESTÃO 169.   

 

Um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo por 8  

anos e depois revendê-lo. O quadro mostra, em real, 
para cinco modelos de carro, o preço de compra, a 
despesa estimada de uso do carro por ano (combustível, 
seguro, manutenção etc.) e o valor estimado de revenda 

do carro após 8  anos de uso. 

 

 Carro I 
Carro 

II 
Carro 

III 
Carro 

IV 
Carro 

V 

Preço 
de 

compra 
46.000 55.000 56.000 45.000 40.000 

Despesa 
anual 

4.200 4.000 4.900 5.000 6.000 

Valor de 
revenda 

14.000 10.000 16.000 7.000 15.000 

 
Considerando os valores apresentados, o carro que 
resultaria em menor despesa total é  
 

 I.    
 II.    
 III.    
 IV.    
 V.    

 
 
 

QUESTÃO 170.   

 
A torre de Hanoy é um quebra-cabeça constituído por 
três pinos fixados numa base de madeira e um certo 
número de discos de tamanhos diferentes. Uma torre é 
uma configuração de discos, como ilustra a figura a 
seguir. O desafio consiste em transportar uma torre do 
primeiro pino para qualquer um dos dois pinos livres 
observando a regra: os discos são transportados um a 
um, não sendo permitido colocar um disco maior sobre 
um menor, em nenhum dos pinos. Sabe-se que, se n é o 
número de discos encaixados num pino, o número 
mínimo de jogadas para se transportar essa torre para 
outro pino é 2

n
 - 1. 

 

 
 

Se um jogador faz uma jogada a cada 10 segundos e 
transporta a torre de um pino a outro em 10 min e 30 seg, 
utilizando o menor número de jogadas possíveis, 
podemos afirmar que a quantidade de discos na torre era 
 

 5.    
 6.    
 7.    
 8.  
 9. 

 
QUESTÃO 171.   

 
Uma empresa pretende adquirir uma nova impressora 
com o objetivo de suprir um dos seus departamentos que 
tem uma demanda grande por cópias. Para isso, efetuou-
se uma pesquisa de mercado que resultou em três 
modelos de impressora distintos, que se diferenciam 
apenas pelas seguintes características: 
 

Características 
Impressora 

A 
Impressora 

B 
Impressora 

C 

Custo da 
máquina  

(sem cartucho) 
R$ 500,00 R$ 1.100,00 R$ 2.000,00 

Custo do 
cartucho 

R$ 80,00 R$ 140,00 R$ 250,00 

Cópias por 
cartucho 

1.000 2.000 5.000 

 
Para facilitar a tomada de decisão, o departamento 
informou que sua demanda será de, exatamente, 50.000 
cópias. 
 
Assim, deve-se adquirir a impressora 
  

 A ou B, em vez de C. 
 B, em vez de A ou C. 
 A, em vez de B ou C. 
 C, em vez de A ou B. 
 A ou C, em vez de B. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – 2º DIA 21 

QUESTÃO 172.   

 
Agrônomos e Matemáticos do IFPE estão pesquisando o 
crescimento de uma cultura de bactérias e concluíram 

que a população de uma determinada cultura P(t),  sob 

certas condições, em função do tempo t,  em horas, 

evolui conforme a função 

t

3P(t) 5 2 .   Para atingir uma 

população de 160  bactérias, após o início do 

experimento, o tempo decorrido, em horas, corresponde 
a 
 

 5. 
 8. 
 10. 
 15. 
 32.. 

 
QUESTÃO 173.   

 
A economia no consumo de combustível é um fator 
importante para a escolha de um carro. É considerado 
mais econômico o carro que percorre a maior distância 
por litro de combustível. 
O gráfico apresenta a distância (km) e o respectivo 
consumo de gasolina (L) de cinco modelos de carros. 
 
 

 
 
O carro mais econômico em relação ao consumo de 
combustível é o modelo  
 

 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
 E. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 174.   

 
Os gráficos a seguir mostram as vitórias, empates e 
derrotas dos clubes catarinenses até a 19ª rodada do 
campeonato brasileiro série B – 2013. 
 

 
 

 
Fonte: DIÁRIO CATARINENSE, 5 de setembro de 2013, p. 46 e 47 

 
Considerando que cada vitória vale 3 (três) pontos, cada 
empate vale 1 (um) ponto e derrota não vale pontos, 
pode-se afirmar que 
 

 o Chapecoense é o líder, pois possui 39 pontos.    
 o Joinville e o Avaí estão empatados com o mesmo 

número de pontos.    
 o Avaí e o Figueirense estão empatados com o 

mesmo número de pontos.    
 o Avaí tem mais pontos que o Joinville, pois tem 

menos derrotas.    

 o Joinville tem 1 ponto a mais que o Avaí.    
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QUESTÃO 175.   

 
Uma campanha de supermercado permite a troca de oito 
garrafas vazias, de qualquer volume, por uma garrafa de 

1 litro cheia de guaraná. Considere uma pessoa que, 

tendo 96  garrafas vazias, fez todas as trocas possíveis. 

Após esvaziar todas as garrafas que ganhou, ela também 
as troca no mesmo supermercado. 
 

Se não são acrescentadas novas garrafas vazias, o total 
máximo de litros de guaraná recebidos por essa pessoa 
em todo o processo de troca equivale a 
 

 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 20. 

 
QUESTÃO 176.   

 

Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava 

um terreno delimitado por quatro ruas. Na parte visível do 

mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e 

pela rua Júpiter é 90°; o ângulo formado pela rua Júpiter 

e pela rua Netuno é 140° e o ângulo formado pela rua 

Netuno e pela rua Marte é 100°.  
 

 
Nessas condições, a medida de um ângulo formado 
pelas ruas Marte e Saturno, na parte rasgada do mapa, é 
de 
 

 90°. 
 80°. 
 70°. 
 30°. 
 15°. 

 
QUESTÃO 177.   

 
A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo 

mostrou que a expressão 0,0625 tV(t) 1000 2    fornece 

uma boa aproximação do valor V (em reais) em função 

do tempo t  (em anos), desde o início da aplicação.  
 

Depois de quantos anos o valor inicialmente investido 
dobrará? 
 

 8 
 12 
 16 
 24 
 32 

 

QUESTÃO 178.   

 
Três amigas marcaram um encontro na porta de um 
cinema às 15 h e querem ser pontuais. Entretanto o 
relógio da 
 
- Amanda está adiantado 10 min, mas ela pensa que ele 
está atrasado 5 min. 
- Beatriz está atrasado 10 min, mas ela acha que ele está 
adiantado 5 min. 
- Camila está adiantado 5 min, mas ela acredita que ele 
está atrasado 5 min. 
 
A ordem de chegada das amigas à porta do cinema, é 
respectivamente, 
 

 Amanda, Camila e Beatriz. 
 Amanda, Beatriz e Camila. 
 Beatriz, Amanda e Camila. 
 Beatriz, Camila e Amanda. 
 Beatriz, Camila = Amanda. 

 
QUESTÃO 179.   

 
O que aconteceria com a Terra se a Lua se afastasse? 
Seria o inferno. Para começar, os dias seriam 48 vezes 
mais longos. Durante a noite, as temperaturas matariam 
todo mundo de frio. Ao longo do dia, ninguém suportaria 
o calor. No litoral, ventos violentíssimos de 200 km/h 
seriam uma brisa comum. Algum sinal de vida? Esquece: 
não sobraria quase nada, a não ser bactérias e vermes 
super-resistentes [...]  
Só para dar uma idéia, antes de o satélite (lua) começar 
a orbitar nosso planeta, um dia durava algo entre seis e 
oito horas. De lá para cá, a interação com a Lua vem 
freando a rotação do planeta. Pela mecânica celestial, 
isso acontece conforme o satélite se afasta. E olha que 
ele já esteve bem perto: há mais de 4 bilhões de anos, 
estima-se que a Lua ficava a apenas 25 mil quilômetros 
da Terra - hoje, a distância é 385 mil quilômetros. Com 
essa fuga, a velocidade de rotação do planeta foi 
diminuindo aos poucos. 
Com base nas informações do texto, diga qual é a razão 
entre a distância da terra até a lua há 4 bilhões e a 
distância da terra até a lua hoje? 
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QUESTÃO 180.   

 
Percebe-se cotidianamente a importância das formas 
geométricas, formas essas que transmitem informações 
importantes dependendo da área em atividade.  
 

 
 
A respeito da imagem, analisando as características 
geométricas, pode-se concluir que trata-se de 
 

 Triângulo Equilátero. 
 Triângulo Obtusângulo. 
 Triângulo Especial. 
 Triângulo Retângulo. 
 Triângulo Egípcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


