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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões 

numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:

2.

quantidade de questões e se essas questões estão na ordem 

mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja 

incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, 

comunique ao aplicador da sala para que ele tome as 

providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para estas provas é de quatro horas e 

trinta minutos.

5. CARTÃO-RESPOSTA.

Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 

QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

6. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas 

duas horas do início da aplicação e poderá levar seu 

prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a

Reserve os 30 minutos finais para marcar

CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala

a) 91 a 135 (Matemática e suas Tecnologias)
b) 136 a 180 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias)

a3  Série
O2  DIA

2ª APLICAÇÃO

APRENDIZAGEM
PACTO PELA

PROGRAMA

Programa de Fomento à Implementação das Escolas de Tempo Integral

Caderno de Avaliações Interdisciplinares com foco no novo ENEM

(Simulado - Enem/2017)
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91.  Uma empresa analisou mensalmente as vendas 
de um de seus produtos ao longo de 12 meses 
após seu lançamento. Concluiu que, a partir do 
lançamento, a venda mensal do produto teve um 
crescimento linear até o quinto mês. A partir daí 
houve uma redução nas vendas, também de forma 
linear, até que as vendas se estabilizaram nos dois 
últimos meses da análise.

O gráfi co que representa a relação entre o número de 
vendas e os meses após o lançamento do produto é  

A)    

B)    

C)    

D)    

E)    

MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

92.  O abandono escolar no ensino médio é um dos 
principais problemas da educação no Brasil. Reduzir 
as taxas de abandono tem sido uma tarefa que exige 
persistência e ações continuadas dos organismos 
responsáveis pela educação no país.

O gráfi co apresentado a seguir mostra as taxas 
percentuais de abandono no ensino médio, para 
todo o país, no período de 2007 a 2010, em que se 
percebe uma queda a partir de 2008. Com o objetivo 
de reduzir de forma mais acentuada a evasão escolar 
são investidos mais recursos e intensifi cadas as 
ações, para se chegar a uma taxa em torno de 5,2% 
ao fi nal do ano de 2013.

Qual a taxa de redução anual que deve ser obtida 
para que se chegue ao patamar desejado para o fi nal 

de 2013? Considere 3(0,8) 0,51.≅  

A) 10%    
B) 20%    
C) 41%    
D) 49%    
E) 51%   

93.  Uma maneira muito útil de se criar belas 
fi guras decorativas utilizando a matemática é pelo 
processo de autossemelhança, uma forma de se 
criar fractais. Informalmente, dizemos que uma 
fi gura é autossemelhante se partes dessa fi gura 
são semelhantes à fi gura vista como um todo. Um 
exemplo clássico é o Carpete de Sierpinski, criado 
por um processo recursivo, descrito a seguir:

- Passo 1: Considere um quadrado dividido em 
nove quadrados idênticos (Figura 1). Inicia-se o 
processo removendo o quadrado central, restando 8 
quadrados pretos (Figura 2).

- Passo 2: Repete-se o processo com cada um 
dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada 
um deles em 9 quadrados idênticos e remove-se o 
quadrado central de cada um, restando apenas os 
quadrados pretos (Figura 3).

- Passo 3: Repete-se o passo 2. 
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Admita que esse processo seja executado 3 vezes, 
ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da 
Figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o 
quadrado central de cada um deles.

O número de quadrados pretos restantes nesse 
momento é  

A) 64.    
B) 512.    
C) 568.    
D) 576.    
E) 648.   
  

94. Nas empresas em geral, são utilizados dois tipos 
de copos plásticos descartáveis, ambos com a forma 
de troncos de cones circulares retos: 

- copos pequenos, para a ingestão de café: raios 
das bases iguais a 2,4cm  e 1,8cm  e altura igual 
a 3,6cm; 

- copos grandes, para a ingestão de água: raios 
das bases iguais a 3,6cm  e 2,4cm  e altura igual 
a 8,0cm.

Uma dessas empresas resolve substituir os dois 
modelos de copos descartáveis, fornecendo para 
cada um de seus funcionários canecas com a forma 
de um cilindro circular reto de altura igual a 6cm  e 
raio da base de comprimento igual a y centímetros. 
Tais canecas serão usadas tanto para beber café 
como para beber água.

Sabe-se que o volume de um tronco de cone circular 
reto, cujos raios das bases são respectivamente 
iguais a R e r e a altura é h, é dado pela expressão: 

2 2
troncodecone

hV (R r Rr)
3

ð
= + +

O raio y da base dessas canecas deve ser tal que y2 
seja, no mínimo, igual a 

A) 2,664 cm.    
B) 7,412 cm.    
C) 12,160 cm.    
D) 14,824 cm.    
E) 19,840cm.   
  

95. O cristalino, que é uma lente do olho humano, 
tem função de fazer ajuste fi no na focalização, ao 
que se chame acomodação. À perda da capacidade 
de acomodação com a idade chamamos presbiopia. 
A acomodação pode ser determinada por meio 
da convergência do cristalino. Sabe-se que a 
convergência de uma lente, para pequena distância 
focal em metros, tem como unidade de medida a 
diopria (di).

A presbiopia, representada por meio da relação entre 
convergência máxima maxC  (em di) e a idade T (em 
anos), mostrada na fi gura seguinte.

Considerando esse gráfi co, as grandezas 
convergência máxima maxC  e idade T estão 
relacionadas algebricamente pela expressão 

A) T
maxC 2−=    

B) 2
maxC T 70T 600= − +    

C) 2
max 2C log (T 70T 600)= − +    

D) maxC 0,16T 9,6= +    
E) maxC 0,16T 9,6= − +    
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96. Os procedimentos de decolagem e pouso de 
uma aeronave são os momentos mais críticos de 
operação, necessitando de concentração total da 
tripulação e da torre de controle dos aeroportos. 
Segundo levantamento da Boeing, realizado em 
2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas 
ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. 
Desta forma, é essencial para os procedimentos 
adequados de segurança monitorar-se o tempo de 
descida da aeronave.

A tabela mostra a altitude y de uma aeronave, 
registrada pela torre de controle, t minutos após o 
início dos procedimentos de pouso. 

tempo t

(em minutos)
0 5 10 15 20

altitude y

(em metros)
10000 8000 6000 4000 2000

Considere que, durante todo o procedimento de 
pouso, a relação entre y e t é linear.

Disponível em www.meioaereo.com.

De acordo com os dados apresentados, a relação 
entre y e t é dada por  

A) y = – 400t   
B) y = – 2000t   
C) y = 8000 – 400t   
D) y = 10000 – 400t    
E) y = 10000 – 2000t   
  

97. O governo de um país criou o Fundo da Soja e 
do Milho, que tem como expectativa inicial arrecadar, 
por ano, R$36,14 milhões para investimento em 
pesquisas relacionadas aos principais produtos da 
agricultura. Com isso, a cada operação de venda, 
seriam destinados ao Fundo R$0,28 por tonelada de 
soja e R$0,22 por tonelada de milho comercializadas. 
Para este ano, espera-se que as quantidades de 
toneladas produzidas, de soja e de milho, juntas, 
seja 150,5 milhões.

Foi pedido a cinco funcionários do Fundo, André, 
Bruno, Caio, Douglas e Eduardo, que apresentassem 
um sistema que modelasse os dados apresentados. 
Cada funcionário apresentou um sistema diferente, 
considerando x e y como as quantidades de 
toneladas comercializadas, respectivamente, de soja 
e de milho. O resultado foi o seguinte:

André x y 150500000
0,28x 0,22y 36140000
+ =

 + =

Bruno 100000000x 100000000y 150,5
0,28x 0,22y 36140000

+ =
 + =

Caio x y 150,5
0,28x 0,22 36140000
+ =

 + =

Douglas x y 150,5
0,28x 0,22y 36,14
+ =

 + =

Eduardo x y 150500000
0,28x 0,22y 36,14
+ =

 + =

O funcionário que fez a modelagem correta foi 

A) André.    
B) Bruno.    
C) Caio.    
D) Douglas.    
E) Eduardo.   
  

98. Um professor, ao fazer uma atividade de origami 
(dobraduras) com seus alunos, pede para que estes 
dobrem um pedaço de papel em forma triangular, 
como na fi gura a seguir, de modo que M e N sejam 
pontos médios respectivamente de AB e AC, e D, 
ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A 
do triângulo ABC.

Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, 
são exemplos de triângulos isósceles os triângulos 

A) CMA e CMB.    
B) CAD e ADB.    
C) NAM e NDM.    
D) CND e DMB.    
E) CND e NDM.   
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99. Em uma das paredes de um depósito existem 
compartimentos de mesmo tamanho para 
armazenamento de caixas de dimensões frontais 
a e b. A terceira dimensão da caixa coincide com 
a profundidade de cada um dos compartimentos. 
Inicialmente as caixas são arrumadas, em cada 
um deles, como representado na Figura 1. A fi m de 
aproveitar melhor o espaço, uma nova proposta de 
disposição das caixas foi idealizada e está indicada 
na Figura 2. Essa nova proposta possibilitaria o 
aumento do número de caixas armazenadas de 10 
para 12 e a eliminação de folgas.

É possível ocorrer a troca de arrumação segundo a 
nova proposta?  

A) Não, porque a segunda proposta deixa uma folga 
de 4 cm na altura do compartimento, que é de 12 cm, 
o que permitiria colocar um número maior de caixas.    
B) Não, porque, para aceitar a segunda proposta, 
seria necessário praticamente dobrar a altura e 
reduzir à metade a largura do compartimento.    
C) Sim, porque a nova disposição das caixas fi caria 
acomodada perfeitamente no compartimento de 20 
cm de altura por 27 cm de largura.    
D) Sim, pois efetivamente aumentaria o número de 
caixas e reduziria o número de folgas para apenas 
uma de 2 cm na largura do compartimento.    
E) Sim, porque a nova disposição de caixas fi caria 
acomodada perfeitamente no compartimento de 32 
cm de altura por 45 cm de largura.   

100. Uma aluna registrou as notas de matemática 
obtidas nos 3 primeiros bimestres do ano letivo e 
seus respectivos pesos no quadro a seguir. 

Bimestre Nota Peso
1 2,5 1
2 5,8 2
3 7,4 3

Ela ainda não sabe qual será sua nota de matemática 
no quarto bimestre, mas sabe que o peso dessa 
nota na média fi nal é 4. As notas variam de zero 
a dez, sendo permitida apenas uma casa na parte 
decimal (caso contrário, a nota será arredondada, 
usando como critério “se o algarismo da segunda 
casa decimal é maior ou igual a 5, então o algarismo 
na primeira casa decimal será acrescido de uma 
unidade”). A média fi nal mínima para aprovação na 
escola dessa aluna é 7. Se ela obtiver média fi nal 
inferior a 7, precisará realizar uma outra prova que 
substitua a menor das notas bimestrais, de modo 
a alcançar a média 7 (mantidos os mesmos pesos 
anteriores).

Se essa aluna precisar realizar uma prova para 
substituir a nota que obteve no primeiro bimestre, e 
tal nota precisar ser igual a 4,8, é porque a nota que 
ela obteve no quarto bimestre foi 

A) 2,3.    
B) 7,3.    
C) 7,9.    
D) 9,2.    
E) 10,0.   
  

101. Um pequeno caminhão dispõe de dois 
reservatórios vazios, cada um com capacidade de 2 
000 kg, os quais serão utilizados para transportar a 
produção de milho e soja até um centro consumidor. 
No centro de abastecimento, abre-se o registro 
de um primeiro silo às 12 horas para alimentar o 
reservatório 1 com milho, numa taxa de 120 kg por 
minuto. Passados cinco minutos, abre-se o registro 
de um segundo silo para alimentar o reservatório 2 
com soja, numa taxa de 80 kg por minuto. Considere 
que a encomenda de milho no centro consumidor 
seja de 1 800 kg e que, pela lei rodoviária local, a 
carga máxima a ser transportada por caminhão seja 
de 3 400 kg. 
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Nestas condições, em que instantes devem ser 
fechados os registros dos silos 1 e 2, respectivamente, 
para que a quantidade de soja transportada seja a 
máxima possível?  

A) 12h15min e 12h20min    
B) 12h15min e 12h25min    
C) 12h15min e 12h27min30seg    
D) 12h15min e 12h30min    
E) 12h15min e 12h32min30seg   

102. Um pintor dispõe de 35 litros de tinta vermelha e 
de 30 litros de tinta branca. Ele deseja misturar essas 
tintas na proporção de 5 litros de tinta vermelha para 
cada 3 litros de tinta branca para obter um tom de 
tinta mais claro. Para obter o maior volume possível 
de tinta misturada, ele deverá utilizar toda a tinta 
disponível de uma das cores e sobrará uma certa 
quantidade de tinta da outra cor.

Quantos litros de tinta sobrarão sem serem 
misturados?  

A) 5.    
B) 9.    
C) 12.    
D) 14.    
E) 17.   

103. O Índice de Massa Corporal, abreviadamente 
IMC, é uma medida internacional adotada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para indicar 
se uma pessoa está com “peso” excessivo para 
sua altura. O cálculo do IMC é dado pela fórmula 

2
mIMC ,
h

=  sendo m a massa da pessoa, medida em 
kg, e h a sua altura, em metros. Os valores da tabela 
foram ligeiramente adaptados com relação aos 
adotados pela OMS, para simplicidade nos cálculos.

Valor do IMC Classifi cação

IMC IMC 19< Abaixo do peso

19 IMC 25≤ <  Peso normal

25 IMC 30≤ <  Sobrepeso

30 IMC 40≤ <
Obesidade do tipo 
1

IMC 40≥ Obesidade mórbida

Assim, segundo a OMS, um indivíduo de 2,10 metros 
de altura que pesa 80 kg tem IMC inferior a 19, sendo 
classifi cado como “abaixo do peso”.

Se um indivíduo de 144 kg e 2 metros de altura perder 
64 kg numa dieta, então este indivíduo migrará da 
classe 

A) obesidade mórbida para a classe abaixo do peso.    
B) obesidade mórbida para a classe peso normal.    
C) obesidade do tipo 1 para a classe abaixo do peso.    
D) obesidade do tipo 1 para a classe peso normal.    
E) sobrepeso para a classe peso normal.   
  

104. Pensando em desenvolver atividade física e 
reduzir gasto com energia elétrica em sua residência, 
uma pessoa resolveu instalar uma bomba d’água 
acoplada a uma bicicleta ergométrica. Após alguns 
dias de atividade física, ela observou que, pedalando 
durante uma hora, o volume médio de água 
bombeada para o seu reservatório era de 500 litros. 
Esta pessoa observou, ainda, que o consumo diário 
em sua casa é de 550 litros de água.

Qual a atitude, em relação ao tempo de exercício 
diário, essa pessoa deve tomar para suprir 
exatamente o consumo diário de água da sua casa?  

A) Reduzir o seu tempo diário de exercício na 
bicicleta em 6 minutos.    
B) Reduzir o seu tempo diário de exercício na 
bicicleta em 10 minutos.    
C) Aumentar o seu tempo diário de exercício na 
bicicleta em 5 minutos.    
D) Aumentar o seu tempo diário de exercício na 
bicicleta em 6 minutos.   
E) Aumentar o seu tempo diário de exercício na 
bicicleta em 10 minutos.   
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105. No ano de 2010, o DataSenado realizou uma 
pesquisa intitulada “Condições de vida das pessoas 
com defi ciência no Brasil”. A pesquisa ouviu 1165 
pessoas com defi ciência e uma das questões foi a 
seguinte: “Para você, nos últimos anos, o preconceito 
em relação às pessoas com defi ciência está igual, 
aumentando ou diminuindo?”. A porcentagem das 
respostas a esta pergunta é mostrada na tabela a 
seguir.

Igual Aumentando Diminuindo
31% 10% 59%

Disponível em: www.ibdd.org.br. Acesso em: 20 nov. 2011

Pelos dados contidos na tabela, o número que 
mais se aproxima da quantidade de pessoas que 
responderam “diminuindo” é 

A) 69.    
B) 116.    
C) 361.    
D) 687.    
E) 1106.   
  

106. Uma loja resolveu fazer uma promoção de 
um determinado produto que custava R$ 100,00 
em fevereiro, da seguinte maneira: em março, ela 
deu um desconto de 10% sobre o preço do produto 
em fevereiro; em abril, deu mais 10% de desconto 
sobre o preço do produto em março. Tendo obtido 
uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o 
preço do produto da seguinte maneira: em maio, a 
loja aumentou em 10% o preço de abril e, em junho, 
a loja aumentou em mais 10% o preço de maio.

Desta forma, o preço deste produto, no fi nal de 
junho, era  

A) R$ 100,00.    
B) R$ 99,00.    
C) R$ 98,01.    
D) R$ 97,20.    
E) R$ 96,00.   
  

107.   

Em variados momentos de nossa vida, precisamos 
interpretar as diferentes linguagens dos sistemas 
de comunicação. O gráfi co é um desses sistemas, 
que, no caso apresentado, indica que as habilidades 
associadas à inteligência humana variam de acordo 
com a idade. Considerando essa informação, 
constata-se que 

A) as habilidades verbal e de resolução de problemas 
destacam-se entre 40 e 60 anos.    
B) a habilidade numérica diminui consideravelmente 
entre 20 e 40 anos.    
C) a habilidade de resolução de problemas piora 
consideravelmente a partir dos 30 anos.    
D) as habilidades humanas, em geral, declinam 
consideravelmente a partir dos 40 anos.    
E) a habilidade numérica melhora muito na faixa 
etária entre 60 e 80 anos.   
  

108. Parece que foi ontem. Há 4,57 bilhões de anos, 
uma gigantesca nuvem de partículas entrou em 
colapso e formou o nosso Sistema Solar. Demoraram 
míseros 28 milhões de anos — um piscar de olhos 
em termos geológicos — para que a Terra surgisse. 
Isso aconteceu há 4,54 bilhões de anos. No começo, 
a superfície do planeta era mole e muito quente, da 
ordem de 1200 °C. Não demorou tanto assim para a 
crosta fi car mais fria e surgirem os mares e a terra; 
isso aconteceu há 4,2 bilhões de anos. 

História da Terra. Superinteressante, nov. 2011 (adaptado). 

O nosso Sistema Solar se formou, em anos, há  

A) 4.570.    
B) 4.570.000.    
C) 4.570.000.000.    
D) 4.570.000.000.000.    
E) 4.570.000.000.000.000.   
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109. O sistema de numeração romana, hoje em 
desuso, já foi o principal sistema de numeração 
da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana 
é usada no nosso cotidiano essencialmente para 
designar os séculos, mas já foi necessário fazer 
contas e descrever números bastante grandes 
nesse sistema de numeração. Para isto, os romanos 
colocavam um traço sobre o número para representar 
que esse número deveria ser multiplicado por 1 000.  
Por exemplo, o número X  representa o número 
10 1 000,×  ou seja, 10 000.

De acordo com essas informações, os números 
MCCV  e XLIII  são, respectivamente, iguais a 

A) 1 205 000 e 43 000.    
B) 1 205 000 e 63 000.    
C) 1 205 000 e 493 000.    
D) 1 250 000 e 43 000.   
E) 1 250 000 e 63 000.   
  

110. No mês de setembro de 2011, a Petrobras 
atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo 
na área do pré-sal no Brasil. O volume de um barril 
de petróleo corresponde a 159 litros. 

Disponível em: http://veja.abril com.br. Acesso em: 20 nov. 2011 
(adaptado). 

De acordo com essas informações, em setembro 
de 2011, a produção diária, em m3, atingida pela 
Petrobras na área do pré-sal no Brasil foi de  

A) 20,511.    
B) 20.511.    
C) 205.110.    
D) 2.051.100.    
E) 20.511.000.   
  

111. Em um experimento, uma cultura de bactérias 
tem sua população reduzida pela metade a cada 
hora, devido à ação de um agente bactericida. Neste 
experimento, o número de bactérias em função do 
tempo pode ser modelado por uma função do tipo 

A) afi m.   
B) seno.   
C) cosseno.   
D) logarítmica crescente.   
E) exponencial.   
  

112. Uma fábrica possui duas máquinas que 
produzem o mesmo tipo de peça. Diariamente a 
máquina M produz 2.000 peças e a máquina N produz 
3.000 peças. Segundo o controle de qualidade da 
fábrica, sabe-se que 60 peças, das 2.000 produzidas 

pela máquina M, apresentam algum tipo de defeito, 
enquanto que 120 peças, das 3.000 produzidas 
pela máquina N, também apresentam defeitos. Um 
trabalhador da fábrica escolhe ao acaso uma peça, e 
esta é defeituosa.

Nessas condições, qual a probabilidade de que a 
peça defeituosa escolhida tenha sido produzida pela 
máquina M? 

A) 3
100

   

B) 1
25

   

C) 1
3

   

D) 3
7

   

E) 2
3

   

  

113. Uma empresa aérea lança uma promoção de 
fi nal de semana para um voo comercial. Por esse 
motivo, o cliente não pode fazer reservas e as 
poltronas serão sorteadas aleatoriamente. A fi gura 
mostra a posição dos assentos no avião:

Por ter pavor de sentar entre duas pessoas, um 
passageiro decide que só viajará se a chance de 
pegar uma dessas poltronas for inferior a 30%. 

Avaliando a fi gura, o passageiro desiste da viagem, 
porque a chance de ele ser sorteado com uma 
poltrona entre duas pessoas é mais aproximada de 

A) 31%.   
B) 33%.   
C) 35%.   
D) 68%.   
E) 69%.   
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114. Ao realizar uma compra em uma loja de 
departamentos, o cliente tem o direito de participar 
de um jogo de dardo, no qual, de acordo com a 
região do alvo acertada, ele pode ganhar um ou 
mais prêmios. Caso o cliente acerte fora de todos os 
quatro círculos, ele terá o direito de repetir a jogada, 
até que acerte uma região que dê o direito de ganhar 
pelo menos um prêmio. O alvo é o apresentado na 
fi gura:

Ao acertar uma das regiões do alvo, ele terá direito 
ao(s) prêmio(s) indicado(s) nesta região. Há ainda 
o prêmio extra, caso o cliente acerte o dardo no 
quadrado ABCD. João Maurício fez uma compra 
nessa loja e teve o direito de jogar o dardo. A 
quantidade de prêmios que João Maurício tem a 
menor probabilidade de ganhar, sabendo que ele 
jogou o dardo aleatoriamente, é exatamente: 

A) 1.   
B) 2.   
C) 3.   
D) 4.   
E) 5.   

115. Uma fábrica utiliza sua frota particular de 
caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua 
produção semanal. Todos os caminhões são do 
mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, 
adota-se a política de reduzir a capacidade máxima 
de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com 
essa medida de redução, o número de caminhões 
necessários para transportar a produção semanal 
aumenta em 6 unidades em relação ao número de 
caminhões necessários para transportar a produção, 
usando a capacidade máxima de carga de cada 
caminhão. 

Qual é o número atual de caminhões que essa 
fábrica usa para transportar a produção semanal, 
respeitando-se a política de redução de carga? 

A) 36   
B) 30   
C) 19   
D) 16   
E) 10   
  

116. Em um jogo educativo, o tabuleiro é uma 
representação da reta numérica e o jogador deve 
posicionar as fi chas contendo números reais 
corretamente no tabuleiro, cujas linhas pontilhadas 
equivalem a 1 (uma) unidade de medida. Cada 
acerto vale 10 pontos.

Na sua vez de jogar, Clara recebe as seguintes 
fi chas:

Para que Clara atinja 40 pontos nessa rodada, a 
fi gura que representa seu jogo, após a colocação 
das fi chas no tabuleiro, é: 

A)   

 

B)    

C)   

 

D) 

   

E)    

  



10

CANAL EDUCAÇÃO
Simulado - Enem/2017

117. O símbolo internacional de acesso, mostrado 
na fi gura, anuncia local acessível para o portador 
de necessidades especiais. Na concepção desse 
símbolo, foram empregados elementos gráfi cos 
geométricos elementares.

Disponível em: www.idss.org.br. Acesso em: 28 Jun. 2011(adaptado) 

Os elementos geométricos que constituem os 
contornos das partes claras da fi gura são 

A) retas e círculos.   
B) retas e circunferências.   
C) arcos de circunferências e retas.   
D) coroas circulares e segmentos de retas.   
E) arcos de circunferências e segmentos de retas.   
  

118. Uma escola da periferia de São Paulo está com 
um projeto em parceria com as universidades públicas. 
Nesse projeto piloto, cada turma encaminhará 
um aluno que esteja apresentando difi culdades 
de aprendizagem para um acompanhamento 
especializado. Para isso, em cada turma, foram 
aplicadas 7 avaliações diagnósticas. Os resultados 
obtidos em determinada turma foram os seguintes:

Aluno 
1

Aluno 
2

Aluno 
3

Aluno 
4

Aluno 
5

Avaliação

1
4,2 8 8 9 6

Avaliação

2

4,2

2,5

5 3,5 8

Avaliação

3
3,2 1 0,5 5 4

Avaliação

4
3,2 4 3 8,5 7

Avaliação

5
3,5 3 2,5 3,5 9

Avaliação

6
4,2 4 4,6 7 7

Avaliação

7
3,2 8 8,6 6 6

Sabendo que o projeto visa atender o aluno que 
apresentar a menor média nas avaliações, deverá 
ser encaminhado o aluno 

A) 1.         B) 2.           C) 3.          D) 4.           E) 5.   
 

119.  No fi lme O colecionador de ossos, produzido pela 
Columbia Pictures Corporation — Universal Pictures, 
a pista deixada por um suspeito de certo delito foi a 
marca de uma pegada no chão. Uma personagem do 
fi lme, ciente de que a marca serviria de prova para a 
investigação, fotografou essa marca ao lado de uma 
nota de dólar, que mede aproximadamente 15 cm.

Disponível em: www.cinemenu.com.br. Acesso em: 15 jul. 2010 
(adaptado).

Ao revelar a foto, essa personagem obteve uma 
imagem em que o comprimento da cédula de dólar 
media 3 cm e o da marca da pegada media 6 cm. 
Qual a relação numérica entre a marca no chão e a 
marca na imagem revelada?

A) 5 vezes maior.   
B) 5 centímetros maior.   
C) 9 centímetros maior.   
D) 12 centímetros maior.   
E) 12 vezes maior.   
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120. A estimativa do número de indivíduos de uma 
população de animais frequentemente envolve a 
captura, a marcação e, então, a liberação de alguns 
desses indivíduos. Depois de um período, após os 
indivíduos marcados se misturarem com os não 
marcados, realiza-se outra amostragem. A proporção 
de indivíduos desta segunda amostragem que já 
estava marcada pode ser utilizada para estimar o 
tamanho da população, aplicando-se a fórmula:

2 1

2

m n
n N

=

Onde:

- n1 = número de indivíduos marcados na primeira 
amostragem;

- n2 = número de indivíduos marcados na segunda 
amostragem;

- m2 = número de indivíduos da segunda amostragem 
que foram marcados na primeira amostragem;

- N = tamanho estimado da população total.

SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 
2010 (adaptado).

Durante uma contagem de indivíduos de uma 
população, na primeira amostragem foram marcados 
120; na segunda amostragem foram marcados 150, 
dos quais 100 já possuíam a marcação.

O número estimado de indivíduos dessa população é 

A) 188.   
B) 180.   
C) 125.   
D) 96.   
E) 80.   
  

121. Uma dona de casa faz um comparativo de 
custos para decidir se irá adquirir uma máquina 
lavadora de louças para substituir a lavagem manual. 
Decide calcular o custo com a lavagem de louças 
por um período de 30 dias, com duas lavagens por 
dia. Ela constatou que não precisa considerar os 
custos do detergente e do sabão, pois, na máquina 
lavadora e na lavagem manual, são equivalentes. 
Verifi cou que gasta em média 90 litros de água em 
cada lavagem manual. Cada lavagem na máquina 
gasta 16 litros de água e 0,9 kWh de energia. Sabe-
se que a companhia de distribuição de água cobra 
R$ 6,25 por metro cúbico (pelo consumo de água 
e dispersão e tratamento de esgoto) e a companhia 
elétrica cobra R$ 0,45 por kWh consumido.

De acordo com essas informações, num período de 
30 dias, a lavagem manual fi cará mais cara que a da 
máquina lavadora em quantos reais? 

A) 1,72   
B) 3,45   
C) 4,72   
D) 9,45   
E) 27,75   
  

122. Uma característica interessante do som é sua 
frequência. Quando uma fonte sonora se aproxima 
do ouvinte, o som ouvido por ele tem uma frequência 
maior do que o som produzido pela mesma fonte 
sonora, se ela estiver parada. Entretanto, se a fonte 
sonora se afasta do ouvinte, a frequência é menor. 
Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. 

Um ouvinte parado junto a uma fonte ouve o seu som 
com uma frequência constante, que será denotada 
por f.  Quatro experimentos foram feitos com essa 
fonte sonora em movimento. Denotaremos por 

1 2 3f , f , f  e 4f  as frequências do som da fonte sonora 
em movimento ouvido pelo ouvinte, que continua 
parado, nos experimentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente.

Depois de calculadas as frequências, as seguintes 
relações foram obtidas:

1 2 1 1 3f 1,1f, f 0,99f , f 0,9f= = =  e 4f 0,9f=

Em quais experimentos a fonte sonora se afastou do 
ouvinte? 

A) Somente nos experimentos 1, 2 e 3.   
B) Somente nos experimentos 2, 3 e 4.   
C) Somente nos experimentos 2 e 4.   
D) Somente nos experimentos 3 e 4.   
E) Somente no experimento 4.   
  

123. Em um folheto de propaganda foi desenhada 
uma planta de um apartamento medindo 6 m 8 m,×  
na escala 1: 50.  Porém, como sobrou muito espaço 
na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, 
passando para a escala 1: 40.

Após essa modifi cação, quanto aumentou, em cm2, a 
área do desenho da planta? 

A) 0,0108   
B) 108   
C) 191,88   
D) 300   
E) 43 200   
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124. O tipo mais comum de bebida encontrado nos 
supermercados não é o suco, mas o néctar de frutas. 
Os fabricantes de bebida só podem chamar de suco 
os produtos que tiverem pelo menos 50% de polpa, 
a parte comestível da fruta. Já o néctar de frutas é 
mais doce e tem entre 20% e 30% de polpa de frutas.

Superinteressante, São Paulo, ago. 2011.

Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma 
caixa de 1 litro de bebida. Em casa ela percebe que 
na embalagem está escrito “néctar de frutas com 
30% de polpa”. Se essa caixa fosse realmente de 
suco, necessitaria de um aumento percentual de 
polpa de, aproximadamente, 

A) 20%.   
B) 67%.   
C) 80%.   
D) 167%.   
E) 200%.   
  

125. O turismo brasileiro atravessa um período de 
franca expansão. Entre 2002 e 2006, o número 
de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 
15% e chegou a 1,8 milhão. Cerca de 60% desse 
contingente de trabalhadores está no mercado 
informal, sem carteira assinada.

Veja, São Paulo, 18 jun. 2008 (adaptado).

Para regularizar os empregados informais que 
estão nas atividades ligadas ao turismo, o número 
de trabalhadores que terá que assinar carteira 
profi ssional é 

A) 270 mil.   
B) 720 mil.   
C) 810 mil.   
D) 1,08 milhão.   
E) 1,35 milhão.   
  

126. Existem hoje, no Brasil, cerca de 2 milhões de 
pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios 
de tratamento para a doença, como indicado no 
gráfi co:

Considere um estado do Brasil, onde 400.000 
pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número 
de pessoas que conseguem se recuperar com 
o uso de medicamentos, ou se curar a partir da 
cirurgia para retirada da porção doente do cérebro, é 
aproximadamente 

A) 42.000.   
B) 60.000.   
C) 220.000.   
D) 280.000.   
E) 340.000.   
  

127. Nos últimos anos, a frota de veículos no Brasil 
tem crescido de forma acentuada. Observando o 
gráfi co, é possível verifi car a variação do número 
de veículos (carros, motocicletas e caminhões), no 
período de 2000 a 2010. Projeta-se que a taxa de 
crescimento relativo no período de 2000 a 2010 
mantenha-se para década seguinte.

Qual será o número de veículos no ano de 2020? 

A) 79,2 milhões   
B) 102,0 milhões   
C) 132,0 milhões   
D) 138,0 milhões   
E) 145,2 milhões   
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128. Uma dona de casa vai ao supermercado fazer 
a compra mensal. Ao concluir a compra, observa 
que ainda lhe restaram R$ 88,00. Seus gastos 
foram distribuídos conforme mostra o gráfi co. As 
porcentagens apresentadas no gráfi co são referentes 
ao valor total, em reais, reservado para a compra 
mensal.

Qual o valor total, em reais, reservado por essa dona 
de casa para a compra mensal? 

A) 106,80   
B) 170,40   
C) 412,00   
D) 500,00   
E) 588,00   
  

129. O cometa Halley orbita o Sol numa trajetória 
elíptica periódica. Ele foi observado da Terra nos 
anos de 1836 e 1911. Sua última aparição foi em 
1986 e sua próxima aparição será em 2061. Qual é o 
ano da segunda aparição do cometa anterior ao ano 
de 2012? 

A) 1836   
B) 1862   
C) 1911   
D) 1937   
E) 1986   
  

130. O matemático americano Eduardo Kasner pediu 
ao fi lho que desse um nome a um número muito 
grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 
zeros. Seu fi lho batizou o número de gugol. Mais 
tarde, o mesmo matemático criou um número que 
apelidou de gugolplex, que consistia em 10 elevado 
a um gugol.

Quantos algarismos tem um gugolplex? 

A) 100   B) 101   C) 10100   D) 10100 + 1   E) 101 000 + 1   

131. Corta-se um cubo ABCDEFGH por um plano 
ortogonal às faces ABCD  e EFGH  que contém os 
pontos médios I  e J  das arestas CD  e BC  e elimina-
se, em seguida, o prisma IJCLKG,  obtendo-se o 
prisma ABJIDEFKLH.

A planifi cação da superfície do prisma resultante 
ABJIDEFKLH  corresponde à fi gura 

A)    

B)    

C)    

D)    

E)    



14

CANAL EDUCAÇÃO
Simulado - Enem/2017

132. Um cliente fez um orçamento com uma cozinheira 
para comprar 10  centos de quibe e 15  centos de 
coxinha e o valor total foi de R$ 680,00.  Ao fi nalizar 
a encomenda, decidiu aumentar as quantidades de 
salgados e acabou comprando 20  centos de quibe 
e 30  centos de coxinha. Com isso, ele conseguiu 
um desconto de 10%  no preço do cento do quibe e 
15%  no preço do cento de coxinhas, e o valor total 
da compra fi cou em R$ 1.182,00.

De acordo com esses dados, qual foi o valor que o 
cliente pagou pelo cento da coxinha? 

A) R$ 23,40    
B) R$ 23,80    
C) R$ 24,90    
D) R$ 25,30    
E) R$ 37,80    

133. Uma concessionária de automóveis revende 
atualmente três marcas de veículos, A, B  e C,  que são 
responsáveis por 50%, 30% e 20%,  respectivamente, 
de sua arrecadação. Atualmente, o faturamento 
médio mensal dessa empresa é de R$ 150.000,00.  
A direção dessa empresa estima que, após uma 
campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma 
elevação de 20%, 30%  e 10%  na arrecadação com 
as marcas A, B  e C,  respectivamente.

Se os resultados estimados na arrecadação forem 
alcançados, o faturamento médio mensal da empresa 
passará a ser de 

A) R$ 180.000,00.    
B) R$ 181.500,00.    
C) R$ 187.500,00.    
D) R$ 240.000,00.    
E) R$ 257.400,00.    
  

134. Uma revista publicará os dados, apresentados 
no gráfi co, sobre como os tipos sanguíneos estão 
distribuídos entre a população brasileira. Contudo, o 
editor dessa revista solicitou que esse gráfi co seja 
publicado na forma de setores, em que cada grupo 
esteja representado por um setor circular.

O ângulo do maior desses setores medirá, em graus, 

A) 108,0.    
B) 122,4.    
C) 129,6.    
D) 151,2.    
E) 154,8.    
  

135. Atendendo à encomenda de um mecânico, 
um soldador terá de juntar duas barras de metais 
diferentes. A solda utilizada tem espessura de 18  
milímetros, conforme ilustrado na fi gura.

Qual o comprimento, em metros, da peça resultante 
após a soldagem? 

A) 2,0230    
B) 2,2300    
C) 2,5018    
D) 2,5180    
E) 2,6800    
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136.  O avião identifi cado na fi gura voa horizontalmente 
da esquerda para a direita. Um indivíduo no solo 
observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual 
fi gura melhor representa a trajetória de tal ponto em 
relação ao observador externo?  

A)    

B)   

 C)   

 D)  

 E)________________________ 

137. Considere a situação em que um jogador de 
futebol esteja treinando e, para isso, chute uma 
bola contra uma parede vertical. Suponha-se que 
a bola realize um movimento em linha reta de ida 
e volta (jogador-parede-jogador), com velocidade 
constante na ida, e que, na volta, a velocidade 
também seja constante, mas menor do que a da ida. 
Nessas condições e considerando que o tempo de 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

contato com a parede seja muito pequeno e possa 
ser desprezado, o gráfi co que melhor representa o 
deslocamento (S)  da bola em relação ao tempo de 
movimento (t)  é: 

A)   

 B)   

 C) 

D)   

 E) 
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138. Com base no diálogo entre Jon e Garfi eld, 
expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a 
gravitação universal, assinale a alternativa correta. 

 

A) Jon quis dizer que Garfi eld precisa perder massa 
e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de um 
comerciante que usa uma balança comum.   
B) Jon sabe que, quando Garfi eld sobe em uma 
balança, ela mede exatamente sua massa com 
intensidade defi nida em quilograma-força.   
C) Jon percebeu a intenção de Garfi eld, mas sabe 
que, devido à constante de gravitação universal “g”,  
o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.   
D) Quando Garfi eld sobe em uma balança, ela 
mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar 
funciona como um fl uido hidrostático.   
E) Garfi eld sabe que, se ele for a um planeta cuja 
gravidade seja menor, o peso será menor, pois nesse 
planeta a massa aferida será menor.    

139. Considere as seguintes características da 
moeda de R$ 0,10 :  massa 4,8 g;=  diâmetro 

20,0 mm;=  espessura 2,2 mm.=

Admitindo como desprezível o efeito das variações 
de relevo sobre o volume total da moeda e sabendo 
que o volume de um cilindro circular reto é igual ao 
produto da área da base pela altura e que a área de 

um círculo é calculada pela fórmula 2r ,ð  a densidade 
do material com que é confeccionada a moeda de 

R$ 0,10  é de aproximadamente 

A) 39 g cm .    

B) 318 g cm .    

C) 314 g cm .    

D) 37 g cm .    

E) 321g cm .   
  

140. Na olimpíada Rio 2016, nosso medalhista de 
ouro em salto com vara, Thiago Braz, de 75,0 kg,  
atingiu a altura de 6,03 m,  recorde mundial, caindo 
a 2,80 m  do ponto de apoio da vara. Considerando o 

módulo da aceleração da gravidade 2g 10,0 m s ,=  o 
trabalho realizado pela força peso durante a descida 
foi aproximadamente de 

A) 2,10 kJ    
B) 2,84 kJ    
C) 4,52 kJ    
D) 4,97 kJ    
E) 5,10 kJ    
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141. Há muitos conceitos físicos no ato de empinar pipas. Talvez por isso essa brincadeira seja tão divertida. 
Uma questão física importante para que uma pipa ganhe altura está na escolha certa do ponto em que a 
linha do carretel é amarrada ao estirante (ponto P),  conforme a fi gura.

Na fi gura, a malha quadriculada coincide com o plano que contém a linha, o estirante e a vareta maior da 
pipa.
O estirante é um pedaço de fi o amarrado à pipa com um pouco de folga e em dois pontos: no ponto em que 
as duas varetas maiores se cruzam e no extremo inferior da vareta maior, junto à rabiola.
Admitindo que a pipa esteja pairando no ar, imóvel em relação ao solo, e tendo como base a fi gura, os 
vetores que indicam as forças atuantes sobre o ponto P  estão melhor representados em 

A)  B)    C)    

D)    E)    

142. Dirigindo seu carro na Avenida Paulista, um motorista observa pelo espelho plano retrovisor uma perua 
com a inscrição AMBULÂNCIA solicitando passagem. O motorista vê por meio do espelho a palavra escrita 
corretamente. Na perua a palavra AMBULÂNCIA está escrita da seguinte forma:  

A)    
B)    
C)    
D)    
E)    
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143. Observe a tirinha abaixo: 

Na tira apresentada, a personagem é uma 
lente convergente. Quando os raios do sol, que 
constituem um feixe de raios paralelos, incidem na 
lente, os raios convergem para um ponto. Para esse 
ponto convergem também os raios infravermelhos 
da radiação solar e, por isso, é alcançada uma 
temperatura bastante elevada. Ou seja, nesse caso, 
a lente é “botafogo”. Com base nas leis que regem a 
óptica geométrica, é INCORRETO afi rmar: 

A) Um espelho côncavo fornece imagens reais, 
independente da posição do objeto.   
B) A imagem de um objeto, fornecida por uma lente 
divergente, é virtual, direita e menor que o objeto.   
C) A distância focal dos espelhos só depende do raio 
de curvatura.   
D) A luz emitida de um ponto luminoso (pequeno 
objeto) e refl etida por um espelho plano chega aos 
olhos de um observador como se estivesse vindo de 
um ponto de encontro dos prolongamentos dos raios 
luminosos refl etidos. Nesse ponto, o observador 
verá, então, uma imagem virtual do objeto.   
E) A hipermetropia deve-se ao encurtamento do globo 
ocular em relação ao comprimento normal. Portanto, 
deve-se associar ao olho uma lente convergente. 

144. Na tragédia ocorrida na Boate Kiss, localizada 
no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, algumas 
orientações de segurança contra incêndios poderiam 
ter evitado a morte de tantas pessoas. Dentre as 
diversas orientações dadas pelos bombeiros, uma 
delas é considerada bem simples, fugir do local o 
mais abaixado possível. Essa orientação se deve ao 
fato de que:

A) a fumaça resfria rapidamente e, tendo maior 
densidade que o ar, tende a subir.   
B) a fumaça, por ser negra, impede a visualização da 
porta de emergência.   
C) a pessoa mantendo-se inclinada permanece mais 
calma. Esse procedimento também é adotado em 
pousos de emergência na aviação civil.   
D) os gases oriundos da combustão, por estarem 
aquecidos, tendem a subir, ocupando a parte superior 
do local.   
E) os incêndios ocorrem geralmente na parte superior 
dos recintos.   
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145. Uma atração turística da Áustria é Salzburgo, 
cidade natal de Mozart, construída na

Antiguidade graças às minas de sal.

Salzburgo signifi ca castelo do sal, pois nessa cidade 
está localizada a mina de sal mais antiga do mundo, 
em atividade desde a Idade do Ferro (1000 a.C.).

No passado, o sal era um importante e quase 
insubstituível conservante alimentar e, além de cair 
bem ao nosso paladar, ele é uma necessidade vital, 
pois, sem o sódio presente no sal, o organismo seria 
incapaz de transmitir impulsos nervosos ou mover 
músculos, entre eles o coração.

(terra.com.br/turismo/roteiros/2000/11/10/009.htm Acesso 
em:16.08.2013. Adaptado) 

O sal também pode ser obtido da água do mar, 
processo que ocorre em salinas.

Durante a obtenção de sal em uma salina, 

A) a água sofre evaporação.   
B) a água sofre sublimação.   
C) o sal sofre fusão.   
D) a água e o sal sofrem sublimação.   
E) a água e o sal sofrem solidifi cação.   

146. Vários turistas frequentemente têm tido a 
oportunidade de viajar para países que utilizam a 
escala Fahrenheit como referência para medidas 
da temperatura. Considerando-se que quando um 
termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 
32 F,°  essa temperatura corresponde ao ponto de 
gelo, e quando assinala 212 F,°  trata-se do ponto de 
vapor. Em um desses países, um turista observou 
que um termômetro assinalava temperatura de 
74,3 F.°  Assinale a alternativa que apresenta a 
temperatura, na escala Celsius, correspondente à 
temperatura observada pelo turista.  

A) 12,2 C.°    
B) 18,7 C.°    
C) 23,5 C.°    
D) 30 C.°    
E) 33,5 C.°    
  

147. Nossos sentidos percebem de forma distinta 
características das ondas sonoras, como: frequência, 
timbre e amplitude. Observações em laboratório, 
com auxílio de um gerador de áudio, permitem 
verifi car o comportamento dessas características em 
tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. 
Após atenta observação, é correto concluir que as 
características que determinam a altura do som e a 
sua intensidade são, respectivamente, 

A) frequência e timbre.   
B) frequência e amplitude.   
C) amplitude e frequência.   
D) amplitude e timbre.   
E) timbre e amplitude.   
  

148. A telefonia móvel no Brasil opera com celulares 
cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 W.  
Por recomendação do ANSI/IEEE, foram estipulados 
limites para exposição humana à radiação emitida 
por esses aparelhos. Para o atendimento dessa 
recomendação, valem os conselhos: segurar o 
aparelho a uma pequena distância do ouvido, 
usar fones de ouvido para as chamadas de voz 
e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com 
dispositivos bluetooth. Essas medidas baseiam-
se no fato de que a intensidade da radiação 
emitida decai rapidamente conforme a distância 
aumenta, por isso, afastar o aparelho reduz riscos. 

COSTA, E. A. F. Efeitos na saúde humana da exposição aos campos de 
radiofrequência. Disponível em: www.ced.ufsc.br. Acesso em: 16 nov. 

2011 (adaptado). 

Para reduzir a exposição à radiação do celular de 
forma mais efi ciente, o usuário deve utilizar 

A) fones de ouvido, com o aparelho na mão.   
B) fones de ouvido, com o aparelho no bolso da 
calça.   
C) fones bluetooth, com o aparelho no bolso da 
camisa.   
D) o aparelho mantido a 1,5 cm  do ouvido, segurado 
pela mão.   
E) o sistema viva voz, com o aparelho apoiado numa 
mesa de trabalho.   
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149. Uma brincadeira consiste em passar um 
anel condutor, de um extremo a outro de um fi o 
retorcido, também condutor de eletricidade. Durante 
a brincadeira a chave deve permanecer fechada 
conectando a pilha ao circuito.
O anel deve ser passado por toda a extensão do 
fi o retorcido sem tocá-lo, pois quando a lâmpada 
acende a brincadeira acaba.
Assinale a alternativa que apresenta um esquema 
de construção de um dispositivo de acordo com a 
descrição apresentada para a brincadeira. 

A)  

 B)    

 C)   

D)    

  E) 

150. Todo ano, cresce a demanda mundial de energia 
com o aumento das populações e do consumo. É 
cada vez mais necessário buscar fontes alternativas 
que não degradem os recursos do planeta nem 
comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda 
há muito o que se descobrir sobre o uso efi ciente 
de recursos energéticos provenientes de fontes 
renováveis, mas elas estão mais próximas do que 
parece da adoção em larga escala.

BARBOSA, M. A sustentabilidade da energia renovável. 
Superinteressante, n. 102, 1996. 

Os recursos energéticos do tipo citado são 
provenientes de 

A) pilhas e baterias.   
B) usinas nucleares e hidrelétricas.   
C) células solares e geradores eólicos.   
D) centrais geotérmicas e termoelétricas.   
E) usinas maremotrizes e combustíveis fósseis.   

151. (C5H18) Pelas normas vigentes, o litro de 
álcool hidratado que abastece os veículos deve ser 
constituído de 96% de álcool puro e 4% de água (em 
volume). As densidades desses componentes são 
dados abaixo: 

Substâncias Densidade (g/L)
Água 1.000
Álcool 800

Um técnico de um órgão de defesa do consumidor 
inspecionou cinco postos suspeitos de venderem 
álcool hidratado fora das normas. Colheu uma 
amostra do produto em cada posto, mediu a 
densidade de cada uma, obtendo: 

Posto Densidade do combustível(g/L)
I 822
II 820
III 815
IV 808
V 805

A partir desses dados, o técnico pôde concluir que 
estavam com o combustível adequado somente os 
postos: 

A) I e II.  C) II e IV. E) IV e V.

B) I e III.  D) III e V. 
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152. (C5H17) (ENEM – MEC) Em setembro de 1998, 
cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico (H2SO4) 
foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral 
do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto 
ambiental de um desastre desse tipo, é preciso 
neutralizar a acidez resultante. Para isso pode-
se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em 
carbonato de cálcio (CaCO3), na região atingida.

A equação química que representa a neutralização 
do H2SO4 por CaCO3, com a proporção aproximada 
entre as massas dessas substâncias é:

Pode-se avaliar o esforço de mobilização que 
deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, 
estimando a quantidade de caminhões necessária 
para carregar o material neutralizante. Para 
transportar certo calcário que tem 80% de CaCO3, 
esse número de caminhões, cada um com carga de 
30 toneladas, seria próximo de:

A) 100.  B) 200. C) 300. D) 400. E) 500.

153. (C5H19) Uma amostra de creme para amaciar 
a pele, pesando 8,41g, perdeu 5,83g de umidade 
por aquecimento a 110ºC. O resíduo, após extração 
com água e posterior secagem, mostrou uma perda 
de 1,27g de glicerina (glicerol) solúvel em água. 
O restante do composto é constituído de óleo. A 
composição desse creme é:

A) 69,3% de umidade, 15,1% de glicerol e 15,6% de 
óleo. 
B) 58,3% de umidade, 12,7% de glicerol e 29,0% de 
óleo.
C) 58,3% de umidade, 15,1% de glicerol e 29,0% de 
óleo.
D) 69,3% de umidade, 12,7% de glicerol e 18,0% de 
óleo.
E) 58,3% de umidade, 29,0% de glicerol e 12,7% de 
óleo.

154. (C5H18) Os hidrocarbonetos são combustíveis, 
isto é, reagem com o oxigênio.

Exemplos de hidrocarbonetos: H3C — CH3 ,  H2C = 
CH2 , HC ≡ CH

Para medir o calor de combustão molar, foi escolhido 
um dos três hidrocarbonetos citados. O hidrocarboneto 
escolhido foi aquele que predomina no petróleo. 

A partir da análise do gráfi co,qual o calor de 
combustão molar do referido hidrocarboneto, em 
kcal?       (Dados: Massas molares em g/mol: C = 
12, H = 1)

A) 295 
B) 317 
C) 320
D) 340 
E) 510

155. (C5H17)  A reação de X com Y é representada 
abaixo. Indique qual das equações melhor representa 
a equação química balanceada.

                             

= átomo y
= átomo x

A) 2X + Y2 à 2XY
B) 6X + 8Y à  6XY + 2Y
C)  3X + Y2 à  3XY + Y
D) X + Y à  XY
E) 3X + 2Y2 à  3XY + Y2
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156. (ENEM) O lixo orgânico de casa – constituído de 
restos de verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, 
aparas de grama, entre outros –, se for depositado 
nos lixões, pode contribuir para o aparecimento de 
animais e de  odores indesejáveis. Entretanto, sua 
reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que 
pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas 
e plantas ornamentais. A produção do adubo ou 
composto orgânico se dá por meio da compostagem, 
um processo simples que requer alguns cuidados 
especiais. O material que é acumulado diariamente 
em recipientes próprios deve ser revirado com 
auxílio de ferramentas adequadas, semanalmente, 
de forma a homogeneizá-lo. É preciso também 
umedecê-lo periodicamente. O material de restos 
de capina pode ser intercalado entre uma camada e 
outra de lixo da cozinha. Por meio desse método, o 
adubo orgânico estará pronto em aproximadamente 
dois a três meses.

Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer 
seu próprio adubo orgânico, tenha seguido o 
procedimento descrito no texto, exceto no que se 
refere ao umedecimento periódico do composto. 
Nessa situação, 

A) o processo de com postagem iria produzir intenso 
mau cheiro. 
B) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica 
que não foi transformada em composto. 
C) a falta de água no composto vai impedir que 
microrganismos decomponham a matéria orgânica 
D) a falta de água no composto iria elevar a 
temperatura da mistura, o que resultaria na perda de 
nutrientes essenciais. 
E) apenas microrganismos que independem de 
oxigênio poderiam agir sobre a matéria orgânica e 
transformá-la em adubo.

157. Os aromas e sabores dos alimentos podem 
ser atribuídos aos grupos funcionais de compostos 
orgânicos. As substâncias abaixo são encontradas 
em algumas frutas, sendo:

(a) Voláteis, o que nos permite cheirá-las;

(b) Solúveis, em água, o que nos permite saboreá-
las.

Sobre estas moléculas, assinale a alternativa correta:

A) Essas moléculas possuem, em comum, o grupo 
carbonila.
B) Apresentam a fórmula geral cnh2n+1O2.
C) São consideradas isômeras entre si.
D) São obtidas por reação de esterifi cação, sendo 
derivadas do mesmo ácido carboxílico.
E) Apresentam cadeias carbônicas alifáticas, 
saturadas e homogêneas.

158. Antes de chegar as nossas torneiras, a agua 
que consumimos segue um longo trajeto e passa 
por varias etapas de tratamento. E um conjunto de 
processos químicos e físicos que evitam qualquer 
tipo de contaminação e transmissão de doenças. 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 
dessas etapas no tratamento da agua.

A) Coagulação, decantação, fi ltração, fl oculação, 
desinfecção e fl uoretação.
B) Floculação, coagulação, fi ltração, decantação, 
fl uoretação e desinfecção.
C) Desinfecção, decantação, fi ltração, coagulação, 
fl oculação e fl uoretacão.
D) Coagulação, fl oculação, decantação, fi ltração, 
desinfecção e fl uoretação.
E) Coagulação, fl oculação, decantação, desinfecção, 
fi ltração, e fl uoretação
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159. O carvão mineral pode ser encontrado na 
natureza em quatro formas distintas, variando 
conforme seu poder, que é resultante da quantidade 
de carbono no material. Sobre os quatro diferentes 
tipos do carvão, assinale a correta:

A) Antracito  foi  formado na era Paleozoica, 
é o mais raro é possui de 90 a 96% 
de carbono (o maior poder calorífi co).
B) Hulha também se formou na era Cenozoica, 
é o mais abundante e mais consumido, com 
um teor de carbono de 65% a 70%. É o carvão 
mais abundante e consumido pelas indústrias 
e utilizado para a geração de energia elétrica.
C) Linhito se formou na era Mesozoica, 
apresenta um teor de carbono de 80% a 85%.
D) Turfa se formou na era Paleozoica, é o tipo de 
carvão mineral menos calorífi co – até 85% de 
carbono na composição química.
E) Na destilação seca da hulha obtém-se somente 
uma fração líquida e sólida.

160. A cânfora é uma cetona que possui um odor 
penetrante característico. É aplicada topicamente 
na pele como antiséptica e anestésica, sendo um 
dos componentes do unguentoVick® Vaporub®. Na 
sequência abaixo, a cânfora sofre transformações 
químicas em três etapas reacionais (I, II e III).

O OH
I II

IIIII

 
 

De acordo com esta sequência reacional, é correto 
classifi car as etapas reacionais I, II e III como sendo, 
respectivamente:

A) oxidação, eliminação, substituição.
B) redução, substituição, eliminação.
C) redução, eliminação, adição.
D) oxidação, adição, substituição.
E) oxidação, substituição, adição.

161. A destilação fracionada é um processo 
de separação no qual se utiliza uma coluna de 
fracionamento, separando-se diversos componentes 
de uma mistura homogênea, que apresentam 
diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a 
mistura é aquecida e os componentes com menor 
ponto de ebulição são separados primeiramente pelo 
topo da coluna. Tal procedimento é muito utilizado 

para a separação dos hidrocarbonetos presentes 
no petróleo bruto, como está representado na fi gura 
abaixo.

Assim, ao se realizar o fracionamento de uma 
amostra de petróleo bruto os produtos recolhidos em 
I, II, III e IV são, respectivamente, 

A) gás de cozinha, asfalto, gasolina e óleo diesel.   
B) gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e asfalto.   
C) asfalto, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel.   
D) asfalto, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel.   
E) gasolina, gás de cozinha, óleo diesel e asfalto 

162. (C5H17) A obtenção de etanol a partir de 
sacarose por fermentação, pode ser representada 
pela seguinte equação: 

C12H22O11   + H2O  → 4C2H5OH  + 4CO2

 Considerando que o etanol (C2H5OH) seja puro, 
calcule a massa (em Kg) de sacarose necessária 
para produzir um volume de 50 litros de etanol, 
sufi ciente para encher o tanque de um automóvel.

Dados: Densidade do etanol = 0,8g/cm3

  Massa molar do etanol = 46g/mol

  Massa molar da sacarose = 342g/mol

A) 74,3 Kg de sacarose 
B) 86,4 Kg de sacarose 
C) 92,4 Kg de sacarose 
D) 96,2 Kg de sacarose 
E) 102 Kg de sacarose
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163. (C5H17)  (ENEM) Nas últimas décadas, o efeito 
estufa tem-se intensifi cado de maneira preocupante, 
sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa 
liberação de CO2 durante a queima de combustíveis 
fósseis para geração de energia. O quadro traz as 
entalpias-padrão de combustão a 25 ºC (∆H) do 
metano, do butano e do octano.

À medida que aumenta a consciência sobre os 
impactos ambientais relacionados ao uso da 
energia, cresce a importância de se criar políticas 
de incentivo ao uso de combustíveis mais efi cientes. 
Nesse sentido considerando-se que o metano, o 
butano e o octano sejam representativos do gás 
natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da 
gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados 
fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista 
da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, 
a ordem crescente desses três combustíveis é:

A) gasolina, GLP e gás natural.
B) gás natural, gasolina e GLP.
C) gasolina, gás natural e GLP.
D) gás natural, GLP e gasolina.
E) GLP, gás natural e gasolina.

164. Um analgésico em gotas deve ser ministrado na 
quantidade de 3mg por quilograma de peso corporal, 
não podendo, entretanto, exceder 200mg por dose. 
Cada gota contém 5mg de analgésico. Quantas gotas 
deverão ser ministradas a um paciente de 70kg. 

A) 14 gotas 
B) 40 gotas
C) 54 Gotas 
D) 80 Gotas  
E) 120 Gotas 

165. A melanina é um pigmento produzido na pele de 
mamíferos. Por outro lado, sua função na coloração 
da plumagem das aves é fundamental: sem ela o 
azul e o verde não existiriam e o pavão seria todo 
branco.

No pavão, a luz é decomposta por uma série de 
microlâminas situadas nas bárbulas das penas. O 
mesmo ocorre nos beija-fl ores. A eumelanina situada 
na profundidade absorve as radiações não refl etidas. 

Igualmente, são as microlâminas que dão origem às 
cores irisadas de numerosas aves: pombo, corvo etc. 
Essas cores mudam segundo a orientação da luz que 
incide na pena. A presença de carotenoides na pena 
permite passar do azul e do violeta à púrpura, mas 
as microlâminas podem produzir todas as cores sem 
que haja carotenoides. Na ausência de melanina 
negra, essas cores, ditas estruturais, não aparecem.

O esquema a seguir mostra o início da produção de 
melanina em alguns organismos vivos:

S egundo os conceitos fundamentais da Química e o 
esquema acima, pode-se afi rmar que: 

A) somente a dopaquinona apresenta caráter 
anfótero.   
B) a tirosina é uma substância aquiral.   
C) não é possível realizar reação de esterifi cação na 
tirosina.   
D) na tirosina o grupo funcional mais básico é o 
grupo amino.   
E) na tirosina o grupamento mais ácido é a hidroxila.   
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166. As mitocôndrias, organelas celulares 
relacionadas com a produção de energia (ATP), 
estão presentes em:

A) células animais e vegetais. 
B) eucariotos e procariotos. 
C) células animais apenas. 
D) células vegetais apenas. 
E) procariotos.

167. Por serem organismos autótrofos, sabe-se que 
os indivíduos do reino plantae necessitam da luz 
solar para a produção de seu “alimento”. Se uma 
planta for colocada em ambiente de total ausência 
de luz, a organela ______________ e o processo 
de _____________ serão diretamente afetados, 
nas células de suas folhas. A alternativa que 
possui as palavras que preenchem corretamente e 
respectivamente as lacunas acima, é:

A) lisossoma, digestão intracelular. 
B) complexo de golgi, secreção celular. 
C)peroxissoma, degradação de compostos 
orgânicos. 
D) cloroplasto, fotossíntese. 
E) mitocôndria, respiração celular.

168. A droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por 
impedir que os ribossomos das bactérias realizem 
sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre 
as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de 

A) ATP. 
B) DNA. 
C) proteínas. 
D) RNA mensageiro. 
E) lipídios da parede bacteriana.

169. As estruturas presentes em uma célula vegetal, 
porém ausentes em uma bactéria, são: 

A) cloroplastos, lisossomos, núcleo e membrana 
plasmática. 
B) vacúolos, cromossomos, lisossomos e ribossomos. 
C) complexo golgiense, membrana plasmática, 
mitocôndrias e núcleo. 
D) cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo 
endoplasmático. 
E) cloroplastos, complexo golgiense, mitocôndrias e 
ribossomos.

170. O uso de vinagre e sal de cozinha em uma 
salada de alface, além de conferir mais sabor, serve 
também para eliminar microorganismos causadores 
de doenças, como as amebas, por exemplo. O 
inconveniente do uso desse tempero é que, depois 
de algum tempo, as folhas murcham e perdem parte 
de sua textura. Esses fenômenos ocorrem porque:

A) as amebas morrem ao perderem água rapidamente 
por osmose. Já as células da alface possuem um 
envoltório que mantém sua forma mesmo quando 
perdem água por osmose e, por isso, murcham mais 
lentamente. 
B) tanto as amebas quanto as células da alface não 
possuem barreiras para a perda de água por difusão 
simples. Ocorre que, no caso da alface, trata-se de 
um tecido e não de um único organismo e, portanto, 
a desidratação é notada mais tardiamente. 
C) as amebas morrem ao perderem água por osmose, 
um processo mais rápido. Em contrapartida, as 
células da alface perdem água por difusão facilitada, 
um processo mais lento e, por isso, percebido mais 
tardiamente. 
D) o vinagre, por ser ácido, destrói a membrana 
plasmática das amebas, provocando sua morte. No 
caso da alface, o envoltório das células não é afetado 
pelo vinagre, mas perde água por difusão simples, 
provocada pela presença do sal. 
E) nas amebas, a bomba de sódio atua fortemente 
capturando esse íon presente no sal, provocando 
a entrada excessiva de água e causando a morte 
desses organismos. As células da alface não 
possuem tal bomba e murcham por perda de água 
por osmose.

171. Em relação aos envoltórios celulares, podemos 
afi rmar que: 

A) todas as células dos seres vivos têm parede 
celular. 
B) somente as células vegetais têm membrana 
celular. 
C) somente as células animais têm parede celular. 
D) todas as células dos seres vivos têm membrana 
celular. 
E) os fungos e bactérias não têm parede celular. 
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172. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais 
lixo cada um de seus habitantes produz. Além de 
o progresso elevar o volume de lixo, ele também 
modifi ca a qualidade do material despejado. Quando 
a sociedade progride, ela troca a televisão, o 
computador, compra mais brinquedos e aparelhos 
eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos 
celulares já foram jogados fora em todo o mundo. O 
novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio 
e bário. Abandonado nos lixões, esse material se 
deteriora e vaza. As substâncias liberadas infi ltram-
se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos ou 
a rios próximos, espalhando-se pela água. Anuário 
Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com adaptações). A 
respeito da produção de lixo e de sua relação com o 
ambiente, é correto afi rmar que 

A)  as substâncias químicas encontradas no lixo 
levam, freqüentemente, ao aumento da diversidade 
de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade 
agrícola do solo. 
B)  o tipo e a quantidade de lixo produzido pela 
sociedade independem de políticas de educação 
que proponham mudanças no padrão de consumo. 
C) c) a produção de lixo é inversamente proporcional 
ao nível de desenvolvimento econômico das 
sociedades. 
D) o desenvolvimento sustentável requer controle 
e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies 
existentes em cursos d’água, solo e vegetação. 
E) o desenvolvimento tecnológico tem elevado a 
criação de produtos descartáveis, o que evita a 
geração de lixo e resíduos químicos

173. Em nosso planeta, o que distingue a matéria 
viva da não-viva é a presença de elementos químicos 
(C, H, O, N) que, junto com outros, formam as 
substâncias orgânicas. Os seres vivos são formados 
a partir de níveis bem simples e específi cos até os 
mais complexos e gerais. Numa ordem crescente 
de complexidade, estes níveis têm a seguinte 
seqüência: 

A) biosfera, ecossistema, comunidade, população, 
organismo, sistema, órgão, tecido, célula, molécula. 
B) molécula, célula, tecido, organismo, órgão, 
população, comunidade, ecossistema, sistema, 
biosfera. 
C) molécula, célula, tecido, órgão, organismo, 
população, comunidade, sistema, ecossistema, 
biosfera. 
D) molécula, célula, tecido, órgão, sistema, 
organismo, população, comunidade, ecossistema, 
biosfera. 
E) biosfera, comunidade, população, ecossistema, 
sistema, órgão, organismo, tecido, célula, molécula.

174. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de 
corantes no processo de tingimento dos tecidos. 
O escurecimento das águas dos rios causado pelo 
despejo desses corantes pode desencadear uma 
série de problemas no ecossistema aquático.
Considerando esse escurecimento das águas, o 
impacto negativo inicial que ocorre é o(a)

A) eutrofi zação.
B) proliferação de algas.
C) inibição da fotossíntese.
D) fotodegradação da matéria orgânica.
E) aumento da quantidade de gases dissolvidos.

175. Os indivíduos de cada espécie apresentam-se 
com uma gama de características distintas, portanto, 
as que resultam das modifi cações produzidas 
pelo meio ambiente, que não chegam a atingir os 
gametas e que não são, por isso, transmissíveis são 
os caracteres:

A) hereditários
B) dominantes 
C) genotípicos 
D) fenotípicos
E) recessivos 

176. “O boto transforma-se num caboclo guapo, 
bonitão e de personalidade cativante, que atua nas 
festas e nos dançarás, onde ninguém o supera. 
Seduz e atrai as suas vítimas, as mulheres, deixa-
Ihes um fi lho no ventre, desaparecendo nos peraus 
dos igarapés, ou nas águas barrentas dos rios, 
porque lhe interessa a mulher, a conquista em si, não 
a prole:’

 (Adaptado da Revista Nosso Pará, magia e encantamento da 
Amazônia - a lenda do boto - setembro de 1999)

A mensagem do texto, sobre o boto engravidando 
mulheres, nos leva a concluir que: 

A) A teoria da abiogênese ou geração espontânea é 
verdadeira, sendo comprovada por esse fato. 
B) A vida tem origem sobrenatural que não pode ser 
explicada por fenômenos físicos ou químicos. 
C) de acordo com a teoria da biogênese os seres 
vivos podem nascer da matéria bruta. 
D) A teoria da geração espontânea afi rma que todo 
ser vivo nasce, pela reprodução, de outro ser vivo 
que lhe é igual e semelhante. 
E) A teoria da biogênese afi rma que a vida só se 
origina de outra, preexistente, que lhe é igual e 
semelhante.
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177. Cientistas americanos descobrem num me-
teorito de Marte, que caiu sobre a Antártida, fortes 
indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e 
dúvidas levantadas por tal fato, ainda sob a luz das 
teorias atuais, podemos afi rmar que as primeiras for-
mas de vida surgidas no nosso planeta eram: 

A) todas autótrofas devido à escassez de alimentos 
nos oceanos primitivos. 
B) fermentadoras que utilizavam a energia radiante 
para produzir suas moléculas orgânicas. 
C) heterótrofas que utilizavam substâncias formadas 
na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos. 
D) fungos primitivos com capacidade de atividade 
fotossintética. 
E) aeróbias graças à abundância de átomos de 
oxigênio existente nas águas do oceano.

178. “O meio ambiente cria a necessidade de uma 
determinada estrutura em um organismo. Este se 
esforça para responder a essa necessidade. Como 
resposta a esse esforço, há uma modifi cação na 
estrutura do organismo. Tal modifi cação é transmitida 
aos descendentes.” O texto sintetiza as principais 
idéias relacionadas ao:

A) fi xismo. 
B) darwinismo. 
C)  mendelismo. 
D)  criacionismo. 
E) lamarckismo. 

179. O hábito de colocar argolas no pescoço, por parte 
das mulheres de algumas tribos asiáticas, promove 
o crescimento desta estrutura, representando nestas 
comunidades um sinal de beleza. Desta forma temos 
que as crianças, fi lhos destas mulheres já nasceriam 
com pescoço maior, visto que esta é uma tradição 
secular.”
A afi rmação acima pode ser considerada como 
defensora de qual teoria evolucionista:

A) Teoria de Lamarck
B) Teoria de Malthus 
C) Teoria de Wallace
D) Teoria de Darwin
E) Teoria de Mendel 

180. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida 
subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas 
características corporais como, por exemplo, ausência 
de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento 
no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. 
Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem 
das adaptações mencionadas no texto utilizando 
conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar 
esse ponto de vista, ele diria que:

A) As características citadas no texto foram 
originadas pela seleção natural. 
B) A ausência de olhos teria sido causada pela falta 
de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso.
C) O corpo anelado é uma característica fortemente 
adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira 
geração de descendentes.
D) As patas teriam sido perdidas pela falta de uso 
e, em seguida, essa característica foi incorporada 
ao patrimônio genético e então transmitida aos 
descendentes.
E) As características citadas no texto foram adquiridas 
por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, 
foram selecionadas por serem mais adaptadas ao 
ambiente em que os organismos se encontram.




