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6. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e
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das provas.

*LE0225LA1*

*LE0225LA2*
CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

QUESTÃO 93

Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da
IUDJPHQWDomR GRV HFRVVLVWHPDV SURPRYHQGR D OLJDomR
entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o
QUESTÃO 91
GHVORFDPHQWRGHDQLPDLVDGLVSHUVmRGHVHPHQWHVHR
Para serem absorvidos pelas células do intestino DXPHQWRGDFREHUWXUDYHJHWDO6mRLQVWLWXtGRVFRPEDVH
humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente em informações como estudos sobre o deslocamento
HPXOVL¿FDGRV 1HVVD HWDSD GD GLJHVWmR WRUQDVH de espécies, sua área de vida (área necessária para o
QHFHVViULD D DomR GRV iFLGRV ELOLDUHV YLVWR TXH RV suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e
OLStGLRVDSUHVHQWDPXPDQDWXUH]DDSRODUHVmRLQVRO~YHLV DGLVWULEXLomRGHVXDVSRSXODo}HV
em água.
1HVVD HVWUDWpJLD D UHFXSHUDomR GD ELRGLYHUVLGDGH p
Esses ácidos atuam no processo de modo a
efetiva porque
A
B
C
D
E

hidrolisar os lipídios.
agir como detergentes.
WRUQDURVOLStGLRVDQ¿ItOLFRV
SURPRYHUDVHFUHomRGHOLSDVHV
estimular o trânsito intestinal dos lipídios.

A
B
C
D
E

SURSLFLDRÀX[RJrQLFR
LQWHQVL¿FDRPDQHMRGHHVSpFLHV
DPSOLDRSURFHVVRGHRFXSDomRKXPDQD
aumenta o número de indivíduos nas populações.
IDYRUHFHDIRUPDomRGHLOKDVGHSURWHomRLQWHJUDO

QUESTÃO 92

QUESTÃO 94

$ WHFQRORJLD GH FRPXQLFDomR GD HWLTXHWD 5),'
(chamada de etiqueta inteligente) é usada há anos
para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e
carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas
etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído
por três componentes: um microprocessador de silício;
uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que
pHQURODGDHPXPSDGUmRFLUFXODUHXPHQFDSVXODGRU
que é um material de vidro ou polímero envolvendo
o microprocessador e a bobina. Na presença de um
campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta
transmite sinais. A distância de leitura é determinada
pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de
rádio emitida pelo leitor.
A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo

$LGHQWL¿FDomRGHULVFRVGHSURGXWRVSHULJRVRVSDUDR
transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da
VLQDOL]DomRFRPSRVWDSRUXPSDLQHOGHVHJXUDQoDGHFRU
alaranjada, e um rótulo de risco. As informações inseridas
no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme
GHWHUPLQD D OHJLVODomR SHUPLWHP TXH VH LGHQWL¿TXH R
produto transportado e os perigos a ele associados.

A
B
C
D
E

elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina.
HOpWULFRGDRQGDGHUiGLRFULDXPDWHQVmRQDERELQD
magnético da onda de rádio induz corrente na bobina.
PDJQpWLFRGDRQGDGHUiGLRDTXHFHRV¿RVGDERELQD
magnético da onda de rádio diminui a ressonância no
interior da bobina.

$VLQDOL]DomRPRVWUDGDLGHQWL¿FDXPDVXEVWkQFLDTXH
HVWiVHQGRWUDQVSRUWDGDHPXPFDPLQKmR
Descrição da sinalização:
Painel contendo dois números. Na parte superior
HVWiRQ~PHURQDSDUWHLQIHULRURQ~PHUR
'R ODGR GLUHLWR Ki XP ORVDQJR FRP D LOXVWUDomR GH
um crânio humano com dois ossos cruzados e a
LQIRUPDomRWH[WXDO³*iVWy[LFR´
Os três algarismos da parte superior do painel indicam
R³1~PHURGHULVFR´2Q~PHURLQGLFDWUDWDUVHGHXP
JiV   Wy[LFR   H FRUURVLYR   2V TXDWUR GtJLWRV GD
SDUWH LQIHULRU FRUUHVSRQGHP DR ³1~PHUR 218´ TXH
LGHQWL¿FDRSURGXWRWUDQVSRUWDGR
&RQVLGHUDQGRDLGHQWL¿FDomRDSUHVHQWDGDQRFDPLQKmR
o código 1005 corresponde à substância
A
B
C
D
E

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

eteno (CH4).
nitrogênio (N).
amônia (NH3).
propano (C3H8).
dióxido de carbono (CO).

*LE0225LA3*
QUESTÃO 95

QUESTÃO 97

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono
constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional)
No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre
de átomos de carbono compactados e com a espessura
elas, a proteína p53 é ativada em resposta a mutações
de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal,
QR'1$HYLWDQGRDSURJUHVVmRGRFLFORDWpTXHRVGDQRV
FRQIRUPHD¿JXUD
VHMDPUHSDUDGRVRXLQGX]LQGRDFpOXODjDXWRGHVWUXLomR
Fundamentos da biologia celular

A ausência dessa proteína poderá favorecer a

Descrição da estrutura do grafeno:
A UHGXomRGDVtQWHVHGH'1$DFHOHUDQGRRFLFORFHOXODU
A estrutura apresenta uma rede plana formada
B VDtGDLPHGLDWDGRFLFORFHOXODUDQWHFLSDQGRDSURWHomR
por vários hexágonos interligados, que contêm, em
do DNA.
cada vértice, um átomo de carbono. Cada átomo de
C DWLYDomR GH RXWUDV SURWHtQDV UHJXODGRUDV LQGX]LQGR
carbono está ligado a outros três átomos de carbono
a apoptose.
presentes nos vértices desses hexágonos.
D PDQXWHQomRGDHVWDELOLGDGHJHQpWLFDIDYRUHFHQGRD
longevidade.
E SUROLIHUDomR FHOXODU H[DJHUDGD UHVXOWDQGR QD 1HVVHDUUDQMRRViWRPRVGHFDUERQRSRVVXHPKLEULGDomR
IRUPDomRde um tumor.
A sp de geometria linear.
QUESTÃO 96
(VWUDWL¿FDomR DTXiWLFD p R IHQ{PHQR GH GLYLVmR
dos lagos em camadas com diferentes temperaturas.
1R YHUmR D iJXD PDLV SUy[LPD j VXSHUItFLH p DTXHFLGD
pelo sol, formando uma camada quente, e a camada
inferior do lago se mantém mais fria. No inverno a camada
superior esfria, ocorrendo um processo de troca de
nutrientes e oxigênio entre as camadas.
Esse processo ocorre devido ao(à)
A
B
C
D
E

GLPLQXLomRGDWD[DGHHYDSRUDomRGDiJXD
DSUR[LPDomRGDWHPSHUDWXUDHQWUHDVFDPDGDV
GLPLQXLomRGDWHPSHUDWXUDGDVFDPDGDVLQIHULRUHV
DXPHQWRGDWD[DGHFRQGHQVDomRGDXPLGDGHGRDU
aumento da densidade da água da camada superior.

B sp dois de geometria trigonal planar.
C sp três DOWHUQDGRV FRP FDUERQRV FRP KLEULGDomR sp
de geometria linear.
D sp três d de geometria planar.
E sp três d dois com geometria hexagonal planar.
QUESTÃO 98
Um projetista deseja construir um brinquedo que
lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal,
H R GLVSRVLWLYR SUHFLVD RIHUHFHU D RSomR GH PXGDU D
velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola
e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme
D¿JXUD
'HVFULomRGD¿JXUD
$¿JXUDLOXVWUDREULQTXHGRFRPRXPWXER WULOKR
horizontal) com a extremidade esquerda fechada e a
GLUHLWDDEHUWD8PDPRODHVWiGHQWURGRWXER¿[DGD
na extremidade fechada e sendo comprimida por um
cubo, que se pretende lançar pela parte aberta.
Para que a velocidade de lançamento do cubo seja
aumentada quatro vezes, o projetista deve
A manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua
GHIRUPDomR
B manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua
GHIRUPDomR
C manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a
VXDGHIRUPDomR
D trocar a mola por outra de constante elástica duas
YH]HVPDLRUHPDQWHUDGHIRUPDomR
E trocar a mola por outra de constante elástica quatro
vezes maior e manter a defoUPDomR
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA4*
QUESTÃO 99

QUESTÃO 101

$ OLEHUDomR GH JDVHV SROXHQWHV SDUD D DWPRVIHUD
SURYHQLHQWHV GD GHFRPSRVLomR GR OL[R RUJkQLFR QRV
DWHUURVVDQLWiULRVWRUQRXVHXPJUDQGHSUREOHPDSDUDR
PHLRDPELHQWH8PDGDVDOWHUQDWLYDVSDUDPLQLPL]iORpR
aproveitamento desses gases para gerar energias elétrica
e térmica.

$V DEHOKDV XWLOL]DP D VLQDOL]DomR TXtPLFD SDUD
GLVWLQJXLU D DEHOKDUDLQKD GH XPD RSHUiULD VHQGR
capazes de reconhecer diferenças entre moléculas.
A rainha produz o sinalizador químico conhecido como
iFLGR KLGUR[LGHFHQRLFR HQTXDQWR DV DEHOKDV
RSHUiULDV SURGX]HP iFLGR KLGUR[LGHFHQRLFR
1yV SRGHPRV GLVWLQJXLU DV DEHOKDVRSHUiULDV H UDLQKDV
por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa
VLQDOL]DomRTXtPLFDSDUDSHUFHEHUDGLIHUHQoD3RGHVH
dizer que veem por meio da química.

O gás produzido em grande quantidade utilizado para o
propósito mencionado é o
A HS.
B CH4.
C NO.

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas
pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na

D NO.

A fórmula estrutural.

E SO3.

B fórmula molecular.

QUESTÃO 100

C LGHQWL¿FDomRGRVWLSRVGHOLJDomR

D contagem do número de carbonos.
2FDUURÀH[pXPDUHDOLGDGHQR%UDVLO(VWHVYHtFXORV
HVWmR HTXLSDGRV FRP PRWRU TXH WHP D FDSDFLGDGH E LGHQWL¿FDomRGRVJUXSRVIXQFLRQDLV
de funcionar com mais de um tipo de combustível. No
entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na
hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou
gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis,
UHDOL]RXVH XP SHUFXUVR FRP XP YHtFXOR ÀH[ FRQVXPLQGR
OLWURVGHJDVROLQDHQRSHUFXUVRGHYROWDXWLOL]RXVHHWDQRO
)RL FRQVLGHUDGR R PHVPR FRQVXPR GH HQHUJLD WDQWR QR
percurso de ida quanto no de volta.
O quadro resume alguns dados aproximados sobre
esses combustíveis.
Descrição do quadro:
Quadro com dois combustíveis e seus valores de
GHQVLGDGHHPJUDPDSRUPLOLOLWURHFDORUGHFRPEXVWmR
em quilocaloria por grama.
Etanol:
densidade: 0,8
 FDORUGHFRPEXVWmRí6
*DVROLQD
 GHQVLGDGH
 FDORUGHFRPEXVWmRí10
O volume de etanol combustível, em litro, consumido no
percurso de volta é mais próximo de
A 
B 
C 
D 58.
E 
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA5*
QUESTÃO 102

QUESTÃO 104

,QVHWRVSRGHPDSUHsentar três tipos de desenvolvimento.
Um deles, a holometabolia (desenvolvimento completo),
é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto
sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats.
Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais
numerosas em termos de espécies conhecidas.

2 DOHPmR )ULW] +DEHU UHFHEHX R 3UrPLR 1REHO GH
química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo
viável para a síntese da amônia (NH3). Em seu discurso
GH SUHPLDomR +DEHU MXVWL¿FRX D LPSRUWkQFLD GR IHLWR
dizendo que:

³'HVGH D PHWDGH GR VpFXOR SDVVDGR WRUQRXVH
Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma
necessidade básica para o aumento das safras de
PDLRUQ~PHURGHHVSpFLHVHPUD]mRGD
A SURWHomRQDIDVHGHSXSDIDYRUHFHQGRDVREUHYLYrQFLD alimentos; entretanto, também se sabia que as plantas
QmRSRGHPDEVRUYHURQLWURJrQLRHPVXDIRUPDVLPSOHV
de adultos férteis.
B SURGXomRGHPXLWRVRYRVODUYDVHSXSDVDXPHQWDQGR que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam
que o nitrogênio seja combinado [...] para poderem
o número de adultos.
C H[SORUDomR GH GLIHUHQWHV QLFKRV HYLWDQGR D DVVLPLOiOR
Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço
FRPSHWLomRHQWUHDVIDVHVGDYLGD
D LQJHVWmR GH DOLPHQWRV HP WRGDV DV IDVHV GH YLGD do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era
LQGXVWULDORVSURGXWRVGRVRORVmROHYDGRVGHRQGHFUHVFH
garantindo o surgimento do adulto.
E XWLOL]DomR GR PHVPR DOLPHQWR HP WRGDV DV IDVHV DFROKHLWDSDUDOXJDUHVGLVWDQWHVRQGHVmRFRQVXPLGRV
ID]HQGRFRPTXHRQLWURJrQLROLJDGRQmRUHWRUQHjWHUUD
RWLPL]DQGRDQXWULomRGRRUJDQLVPR
da qual foi retirado.
QUESTÃO 103
,VVR WHP JHUDGR D QHFHVVLGDGH HFRQ{PLFD PXQGLDO
Talvez você já tenha bebido suco usando dois
de abastecer o solo com nitrogênio ligado. [...] A demanda
FDQXGLQKRV LJXDLV (QWUHWDQWR SRGHVH YHUL¿FDU TXH VH
SRUQLWURJrQLRWDOFRPRDGRFDUYmRLQGLFDTXmRGLIHUHQWH
colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de
QRVVR PRGR GH YLGD VH WRUQRX FRP UHODomR DR GDV
IRUD GR OtTXLGR ID]HQGR D VXFomR VLPXOWDQHDPHQWH HP
pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo
DPERVYRFrWHUiGL¿FXOGDGHHPEHErOR
que cultivam.
(VVDGL¿FXOGDGHRFRUUHSRUTXHR D
Desde a metade do último século, nós vínhamos
A IRUoD QHFHVViULD SDUD D VXFomR GR DU H GR VXFR
aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre que
simultaneamente dobra de valor.
a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos
B densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o
do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda
volume de ar aspirado é muito maior que o volume
FRP D H[WHQVmR FDOFXODGD GHVVHV GHSyVLWRV ¿FRX
de suco.
claro que em meados do século atual uma emergência
C velocidade com que o suco sobe deve ser constante
seríssima seria inevitável, a menos que a química
nos dois canudos, o que é impossível com um dos
HQFRQWUDVVHXPDVDtGD´
canudos de fora.
De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno
D peso da coluna de suco é consideravelmente maior
WHULDSURYRFDGRRGHVHTXLOtEULRQR³EDODQoRGRQLWURJrQLR
TXHRSHVRGDFROXQDGHDURTXHGL¿FXOWDDVXFomR
OLJDGR´"
do líquido.
E SUHVVmR QR LQWHULRU GD ERFD DVVXPH SUDWLFDPHQWH R A O esgotamento das reservas de salitre no Chile.
mesmo valor daquela que atua sobre o suco.
B 2DXPHQWRGDH[SORUDomRGHFDUYmRYHJHWDOHFDUYmR
mineral.
C $ UHGXomR GD IHUWLOLGDGH GR VROR QDV HFRQRPLDV
agrícolas.
D $LQWHQVL¿FDomRQRÀX[RGHSHVVRDVGRFDPSRSDUD
as cidades.
E A necessidade das plantas de absorverem sais de
nitrogênio disponíveis no solo.
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA6*
QUESTÃO 105
$ SROLQL]DomR TXH YLDELOL]D R WUDQVSRUWH GR JUmR GH
pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser
realizada biótica ou abioticamente. Nos processos
abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento
e a água.

QUESTÃO 107
Companhias que fabricam jeans usam cloro para
R FODUHDPHQWR VHJXLGR GH ODYDJHP $OJXPDV HVWmR
substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais
seguras como peróxidos, que podem ser degradados

por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso,
$ HVWUDWpJLD HYROXWLYD TXH UHVXOWD HP SROLQL]DomR PDLV SHVTXLVDGRUHV LQVHULUDP JHQHV FRGL¿FDGRUHV GH
H¿FLHQWHTXDQGRHVWDGHSHQGHGRYHQWRpR D
peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de
A
B
C
D
E

GLPLQXLomRGRFiOLFH
alongamento do ovário.
GLVSRQLELOL]DomRGRQpFWDU
LQWHQVL¿FDomRGDFRUGDVSpWDODV
aumento do número de estames.

QUESTÃO 106
Muitos smartphones e tablets QmR SUHFLVDP PDLV
de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser
GDGRV DR VH SUHVVLRQDU D SUySULD WHOD ,QLFLDOPHQWH
essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas
resistivas, formadas basicamente por duas camadas de
PDWHULDOFRQGXWRUWUDQVSDUHQWHTXHQmRVHHQFRVWDPDWp
TXHDOJXpPDVSUHVVLRQHPRGL¿FDQGRDUHVLVWrQFLDWRWDO
do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque.
$LPDJHPpXPDVLPSOL¿FDomRGRFLUFXLWRIRUPDGRSHODV
placas, em que A e B representam pontos onde o circuito
pode ser fechado por meio do toque.

clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as
VREUHYLYHQWHVSDUDSURGXomRGHVVDVHQ]LPDV
1HVVHFDVRRXVRGHVVDVOHYHGXUDVPRGL¿FDGDVREMHWLYD
A UHGX]LUDTXDQWLGDGHGHUHVtGXRVWy[LFRVQRVHÀXHQWHV
da lavagem.
B eliminar a necessidade de tratamento da água
consumida.
C elevar a capacidade de clareamento dos jeans.
D aumentar a resistência do jeans a peróxidos.
E DVVRFLDUDomREDFWHULFLGDDRFODUHDPHQWR
QUESTÃO 108
Química na saúde
Por meio de reações químicas que envolvem
carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm
HQHUJLDHSURGX]HPJiVFDUE{QLFRHiJXD$R[LGDomRGD
glicose no organismo humano libera energia, conforme

Descrição da imagem:

LOXVWUD D HTXDomR TXtPLFD VHQGR TXH DSUR[LPDGDPHQWH

Circuito elétrico composto por dois ramos
ligados em paralelo, conectados a uma fonte de
WHQVmR&DGDUDPRSRVVXLGRLVUHVLVWRUHVLJXDLVGH
UHVLVWrQFLDTXLORRKPV(QWUHRVUHVLVWRUHVGHFDGD
ramo existe uma chave A que, quando fechada,
FRQHFWD RV GRLV UDPRV QD ¿JXUD HVWD FKDYH HVWi
aberta). Após os resistores de cada ramo existe
uma chave B que, quando fechada, conecta os dois
UDPRV QD¿JXUDHVWDFKDYHWDPEpPHVWiDEHrta).

40 por cento dela é disponibilizada para atividade muscular.

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

Descrição da equação química:
Os reagentes C6HO6 (sólido) mais 6 O (gasoso)
formam os produtos 6 CO (gasoso) mais 6 HO
OtTXLGR 9DULDomRGHHQWDOSLDLJXDOD±TXLORMRXOHV
Considere as massas molares (em grama por mol):
H igual a 1; C igual a2igual a 16.
1D R[LGDomR GH  JUDPD GH JOLFRVH D HQHUJLD REWLGD
para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de

A 1,3 TXLORRKP.

A 

B 4,0 TXLORRKPV.

B 15,6.

C 6,0 TXLORRKPV.

C 

D TXLORRKPV.

D 

E TXLORRKPV.

E 0,0.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA7*
QUESTÃO 109

QUESTÃO 110

Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo
$OJXQVSHL[HVFRPRRSRUDTXrDHQJXLDHOpWULFDGD
Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando de material, um cientista observou o comportamento
se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de PRVWUDGRQRJUi¿FRWHQVmRversus corrente.
comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno
GHDPSqUHVHXPDYROWDJHPGHYROWV
'HVFULomRGRJUi¿FR
O quadro apresenta a potência aproximada de
$ HVFDOD GH WHQVmR YDULD GH  YROW D  YROWV
equipamentos elétricos.
HQTXDQWRDHVFDODGHFRUUHQWHYDULDGHDPSqUHD
DPSqUHV2JUi¿FRpXPDFXUYDFRQWtQXDHFUHVFHQWH
com uma leve concavidade voltada para cima partindo
Descrição do quadro:
GRSRQWR  HFKHJDQGRDRSRQWR  
Quadro com alguns equipamentos elétricos e
seus valores de potência aproximada em watt.
Exaustor: 150.
$SyVDDQiOLVHGRJUi¿FRHOHFRQFOXLXTXHDWHQVmR
HP
IXQomR GD FRUUHQWH p GDGD SHOD HTXDomR 7HQVmR
Computador: 300.
é igual a 10 vezes o valor da corrente mais o valor da
Aspirador de pó: 600.
corrente elevado ao quadrado.
&KXUUDVTXHLUDHOpWULFD
Secadora de roupas: 3 600.

2JUi¿FRGDUHVLVWrQFLDHOpWULFDGRUHVLVWRUHPIXQomRGD
corrente é

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela
produzida por esse peixe em perigo é o(a)
A exaustor.
B computador.
C aspirador de pó.

'HVFULomRGRJUi¿FR
*Ui¿FRGHOLQKD1RHL[RKRUL]RQWDODFRUUHQWHHOpWULFD
A GHDDPSqUHV1RHL[RYHUWLFDODUHVLVWrQFLDGH
DRKPV'RSRQWR  SDUWHXPDOLQKD UHWD
KRUL]RQWDOSDUDRSRQWR  

D churrasqueira elétrica.
E secadora de roupas.

'HVFULomRGRJUi¿FR
*Ui¿FRGHOLQKD1RHL[RKRUL]RQWDODFRUUHQWHHOpWULFD
B GHDDPSqUHV1RHL[RYHUWLFDODUHVLVWrQFLDGH
DRKPV'RSRQWR  SDUWHXPDOLQKDUHWD
KRUL]RQWDOSDUDRSRQWR  
'HVFULomRGRJUi¿FR
*Ui¿FRGHOLQKD1RHL[RKRUL]RQWDODFRUUHQWHHOpWULFD
C GHDDPSqUHV1RHL[RYHUWLFDODUHVLVWrQFLDGH
0 a 8 ohms. Do ponto (0, 0) parte uma linha reta em
GLDJRQDOFUHVFHQWHSDUDRSRQWR  

'HVFULomRGRJUi¿FR
*Ui¿FRGHOLQKD1RHL[RKRUL]RQWDODFRUUHQWHHOpWULFD
D GHDDPSqUHV1RHL[RYHUWLFDODUHVLVWrQFLDGH
a 18 ohms. Do ponto (0, 10) parte uma linha reta em
GLDJRQDOFUHVFHQWHSDUDRSRQWR  
'HVFULomRGRJUi¿FR
E

*Ui¿FR GH OLQKD 1R HL[R KRUL]RQWDO D FRUUHQWH
HOpWULFD GH  D  DPSqUHV 1R HL[R YHUWLFDO D
resistência, de 0 a 60 ohms. Do ponto (0, 10)
parte uma linha curva crescente, com concavidade
YROWDGDSDUDFLPDSDUDRSRQWR  
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA8*
QUESTÃO 111

QUESTÃO 113

$V IRQWHV GH HQHUJLD SRGHP VHU FODVVL¿FDGDV GH
acordo com a origem do recurso e sua capacidade de
UHSRVLomRQDWXUDO$SHVDUGHR%UDVLOVHUULFRHPPDWUL]HV
energéticas, episódios como os apagões, em alguns
estados, e a seca nos reservatórios de hidrelétricas
UHWRPDUDP D GLVFXVVmR VREUH D RSomR GH VH SURGX]LU
i) energia limpa, ii) de baixo impacto ambiental e de
1DFDOLEUDomRGHVVHPHGLGRUDVROXomRWDPSmRGHPHQRU FRQWDPLQDomR H LLL  LQGHSHQGHQWH GD DomR KXPDQD SDUD
se renovar.
pH apresenta
Uma fonte de energia que atende aos três critérios
A molaridade do íon hidrônio igual a 4.
mencionados é a
B HOHYDGDFRQFHQWUDomRGHtRQV2+í livres.
A fóssil.
C caráter neutro com carência de íons hidrônio.
B eólica.
D FRQFHQWUDomRGHtRQVKLGU{QLRVXSHULRUjGHtRQV2+í.
C hídrica.
E aspecto básico com excesso de íons hidrônio em
D nuclear.
VROXomR

Nas indústrias é muito comum o uso de equipamentos
GHPHGLomRGRS+DSDUHOKRVTXHLQGLFDPDPRODULGDGHGR
íon hidrônio (H3O+). Em soluções diluídas, tratadas como
ideais, a atividade do íon hidrônio é igual à molaridade
GHVVHtRQ3DUDDVVHJXUDUDSUHFLVmRGHVVHVDSDUHOKRV
GHYHVHFDOLEUiORVFRPVROXo}HVWDPSmRGHS+S+
e pH 10.

QUESTÃO 112
Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da
cevada foi quase todo concluído e seu código genético
GHVYHQGDGR&KDPRXDWHQomRSDUDRQ~PHURGHJHQHV
que compõem esse código genético e que a semente da
cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais
complexo que o humano, sendo boa parte desse código
constituída de sequências repetidas. Nesse contexto,
o conceito de código genético está abordado de forma
equivocada.
&LHQWL¿FDPHQWHHVVHFRQFHLWRpGH¿QLGRFRPR
A WULQFDVGHQXFOHRWtGHRVTXHFRGL¿FDPRVDPLQRiFLGRV
B ORFDOL]DomR GH WRGRV RV JHQHV HQFRQWUDGRV HP XP
genoma.
C FRGL¿FDomR GH VHTXrQFLDV UHSHWLGDV SUHVHQWHV HP
um genoma.
D conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos
em um organismo.
E todas as sequências de pares de bases presentes em
um organismo.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD
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*LE0225LA9*
QUESTÃO 114

QUESTÃO 115

O nível metabólico de uma célula pode ser determinado
pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos
dependentes de energia. Essa diferença na taxa de
VtQWHVH GH ELRPROpFXODV p UHÀHWLGD QD DEXQGkQFLD H
características morfológicas dos componentes celulares.
(P XPD HPSUHVD GH SURGXomR GH KRUP{QLRV SURWHLFRV
a partir do cultivo de células animais, um pesquisador
deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de
síntese mais elevado, dentre as cinco esquematizadas
QD¿JXUD

O deserto é um bioma que se localiza em regiões de
pouca umidade. A fauna é, predominantemente, composta
por animais roedores, aves, répteis e artrópodes.
8PD DGDSWDomR DVVRFLDGD D HVVH ELRPD SUHVHQWH QRV
seres vivos dos grupos citados é o(a)
A existência de numerosas glândulas sudoríparas na
epiderme.
B HOLPLQDomR GH H[FUHWDV QLWURJHQDGDV GH IRUPD
concentrada.
C GHVHQYROYLPHQWRGRHPEULmRQRLQWHULRUGHRYRFRPFDVFD

DHVFULomRGD¿JXUD

D capacidade de controlar a temperatura corporal.

/HJHQGDTXHVHUYHGHUHIHUrQFLDSDUDDVGHPDLV
imagens, com uma membrana plasmática, na
TXDO HVWmR UHSUHVHQWDGDV DV VHJXLQWHV HVWUXWXUDV
Mitocôndria, Retículo endoplasmático rugoso,
Nucléolo, Eucromatina e Heterocromatina.

E UHVSLUDomRUHDOL]DGDSRUSXOP}HVIROLiFHRV

Abaixo da legenda há 5 linhagens, numeradas de
,D9WRGDVGHPHVPRWDPDQKRGHVFULWDVDVHJXLU
, 'XDV PLWRF{QGULDV XPD XQLGDGH GH UHWtFXOR
endoplasmático rugoso, um núcleo pequeno com
nucléolo pequeno, eucromatina e grande quantidade
de heterocromatina.

QUESTÃO 116
2 VXOIHWR GH PHUF~ULR ,,  IRL XVDGR FRPR SLJPHQWR
vermelho para pinturas de quadros e murais.
Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece
com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo
GH SHVTXLVDV$YHQWRXVH D KLSyWHVH GH TXH R vermilion
VHMDGHFRPSRVWRVREDDomRGDOX]SURGX]LQGRXPD¿QD
FDPDGDGHPHUF~ULRPHWiOLFRQDVXSHUItFLH(VVDUHDomR
seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.
Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na
GHFRPSRVLomRIRWRTXtPLFDGRvermilion

,,4XDWURPLWRF{QGULDVGXDVXQLGDGHVGHUHWtFXOR
endoplasmático rugoso, um núcleo grande com um
nucléolo grande, eucromatina e quantidade média de
heterocromatina.

A reagindo como agente oxidante.

,,,4XDWURPLWRF{QGULDVGXDVXQLGDGHVGHUHWtFXOR
endoplasmático rugoso, um núcleo pequeno com um
nucléolo pequeno, eucromatina e grande quantidade
de heterocromatina.

E absorvendo a energia da luz visível.

B deslocando o equilíbrio químico.
C GLPLQXLQGRDHQHUJLDGHDWLYDomR
D precipitando cloreto de mercúrio.

,9 4XDWUR PLWRF{QGULDV TXDWUR XQLGDGHV GH
retículo endoplasmático rugoso, um núcleo grande
com um nucléolo grande, eucromatina e quantidade
pequena de heterocromatina.
V. Duas mitocôndrias, uma unidade de retículo
endoplasmático rugoso, um núcleo grande com um
nucléolo pequeno, eucromatina e quantidade média
de heterocromatina.
Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?
A
B
C
D
E

,
,,
,,,
,9
V
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD
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QUESTÃO 117

QUESTÃO 118

O sonorizador é um dispositivo físico implantado
sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque
XPD WUHSLGDomR H UXtGR TXDQGR GD SDVVDJHP GH XP
YHtFXOR VREUH HOH DOHUWDQGR SDUD XPD VLWXDomR DWtSLFD j
frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres.
$RSDVVDUVREUHRVVRQRUL]DGRUHVDVXVSHQVmRGRYHtFXOR
sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em
um barulho peculiar.

As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de
funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam
uma força, chamada de força potente, em um dado
ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda
força, chamada de resistente, em outro ponto da barra.
Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de
DSOLFDomRGDVIRUoDVSRWHQWHHUHVLVWHQWHRVVHXVHIHLWRV
WDPEpPVmRGLIHUHQWHV$¿JXUDPRVWUDDOJXQVH[HPSORV
desses objetos.

Considere um veículo que passe com velocidade
constante igual a 108 quilômetros por hora sobre um
VRQRUL]DGRUFXMDVIDL[DVVmRVHSDUDGDVSRUXPDGLVWkQFLD
de 8 centímetros.

'HVFULomRGD¿JXUD
$ ¿JXUD FRQWpP DV LPDJHQV GH FLQFR REMHWRV
SLQoD DOLFDWH TXHEUDQR]HV FDUULQKR GH PmR H
abridor de garrafa.

$ IUHTXrQFLD GD YLEUDomR GR DXWRPyYHO SHUFHELGD SHOR
condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais
próxima de
Em qual dos objetos a força potente é maior que a força
resistente?
A 8,6 hertz.
A Pinça.
B 13,5 hertz.
B Alicate.
C KHUW]
C 4XHEUDQR]HV
D 1 350 hertz.
D &DUULQKRGHPmR
E 4 860 hertz.
E Abridor de garrafa.
QUESTÃO 119
1DPLWRORJLDJUHJD1LyELDHUDD¿OKDGH7kQWDORGRLV
personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento
químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades
TXtPLFDVHItVLFDVWmRSDUHFLGDVFRPDVGRHOHPHQWRGH
Q~PHUR DW{PLFR  TXH FKHJDUDP D VHU FRQIXQGLGRV
Por isso, em homenagem a esses dois personagens
da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os
nomes de nióbio (Z igual a 41) e tântalo (Z igual a  
Esses dois elementos químicos adquiriram grande
LPSRUWkQFLD HFRQ{PLFD QD PHWDOXUJLD QD SURGXomR GH
supercondutores e em outras aplicações na indústria de
ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas
comuns aos dois.
A importância econômica e tecnológica desses elementos,
pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas,
GHYHVHD
A
B
C
D

terem elétrons no subnível f.
VHUHPHOHPHQWRVGHWUDQVLomRLQWHUQD
pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5,
respectivamente.
E estarem localizados na família dos alcalinos terrosos
e alcalinos, respectivamente.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD
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QUESTÃO 120

QUESTÃO 122

$ LQYHVWLJDomR GH DOWHUDo}HV PRUIROyJLFDV TXH
2 SURFHVVR GH REWHQomR GH HQHUJLD HOpWULFD HVWi
RFRUUHP HP PDFUy¿WDV DTXiWLFDV SUHVHQWHV HP ODJRDV passando por grandes discussões em países como
LQGLFRX XPD UHGXomR QD FXWtFXOD GHVVHV YHJHWDLV (VWDGRV 8QLGRV $OHPDQKD H -DSmR DSyV R DFLGHQWH
associada à permanência em água doce.
RFRUULGR QD XVLQD GH )XNXVKLPD HP  SRLV HOHV
4XDO p D IXQomR DGDSWDWLYD GHVVD FDUDFWHUtVWLFD possuem sua matriz energética fortemente baseada na
XWLOL]DomRGHHQHUJLDQXFOHDU(VWDIRQWHHQHUJpWLFDQmR
morfológica?
renovável, é obtida pela energia liberada de núcleos
A $PSOLDUDFDSWDomRGHOX]VRODU
atômicos de elementos químicos radiativos, como o
B 3RVVLELOLWDUDÀXWXDomRGRYHJHWDO
XUkQLR TXH VH SDUWHP GXUDQWH XP SURFHVVR GH UHDomR
em cadeia controlada que ocorre no interior de um reator
C 0HOKRUDUDFDSWDomRGHQXWULHQWHV
nuclear. A energia liberada é absorvida pela água, que
D )DFLOLWDUDVWURFDVGHJDVHVUHVSLUDWyULRV
vaporizada movimenta um gerador elétrico.
E $XPHQWDUDFDSWDomRGHVHLYDEUXWDSHORYHJHWDO
3DUDRSURFHVVRGHREWHQomRGHHQHUJLDDSUHVHQWDGRR
processo físico, no interior do reator, é conhecido como
QUESTÃO 121
O cruzamento de duas espécies da família das
Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimola) com a
IUXWDSLQKD Annona squamosa), resultou em uma planta
KtEULGD GHQRPLQDGD GH DWHPRLD 5HFRPHQGDVH TXH R
seu plantio seja por meio de enxertia.

A IXVmR
B ¿VVmR
C WUDQVPXWDomR
D LRQL]DomR

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a

E DQLTXLODomR

A DPSOLDomRGDYDULDELOLGDGHJHQpWLFD

QUESTÃO 123

B SURGXomRGHIUXWRVGDVGXDVHVSpFLHV

$ XWLOL]DomR GH H[WUDWRV GH RULJHP QDWXUDO WHP
UHFHELGRDDWHQomRGHSHVTXLVDGRUHVHPWRGRRPXQGR
principalmente nos países em desenvolvimento que
VmR DOWDPHQWH DFRPHWLGRV SRU GRHQoDV LQIHFFLRVDV H
SDUDVLWiULDV 8P ERP H[HPSOR GHVVD XWLOL]DomR VmR RV
produtos de origem botânica que combatem insetos.

C PDQXWHQomRGRJHQyWLSRGDSODQWDKtEULGD
D UHSURGXomRGHFORQHVGDVSODQWDVSDUHQWDLV
E PRGL¿FDomRGRJHQRPDGHFRUUHQWHGDWUDQVJHQLD

O uso desses produtos pode auxiliar no controle da
A esquistossomose.
B leptospirose.
C leishmaniose.
D hanseníase.
E aids.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD
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QUESTÃO 124
1RV PDQXDLV GH LQVWDODomR GH HTXLSDPHQWRV GH VRP Ki R DOHUWD DRV XVXiULRV SDUD TXH REVHUYHP D FRUUHWD
SRODULGDGHGRV¿RVDRUHDOL]DUHPDVFRQH[}HVGDVFDL[DVGHVRP$V¿JXUDVLOXVWUDPRHVTXHPDGHFRQH[mRGDV
FDL[DVGHVRPGHXPHTXLSDPHQWRGHVRPPRQRQRTXDORVDOWRIDODQWHVHPLWHPDVPHVPDVRQGDV1RSULPHLUR
FDVRDOLJDomRREHGHFHjVHVSHFL¿FDo}HVGRIDEULFDQWHHQRVHJXQGRPRVWUDXPDOLJDomRQDTXDODSRODULGDGHHVWi
invertida.
'HVFULomRGDV¿JXUDV
$V¿JXUDVDSUHVHQWDPGRLVHVTXHPDVGHOLJDomRGHXPHTXLSDPHQWRGHVRPFRPGXDVFRQH[}HVVHQGRXPD
SDUDRDOWRIDODQWHHVTXHUGR E HDRXWUDSDUDRDOWRIDODQWHGLUHLWR D &DGDFRQH[mRSRVVXLXPSRORSRVLWLYRH
outro negativo.
2SULPHLURHVTXHPDGHQRPLQDGRSRODULGDGHFRUUHWDDSUHVHQWD¿RVOLJDQGRRVSRORVSRVLWLYRFRPSRVLWLYRH
QHJDWLYRFRPQHJDWLYRGDVFRQH[}HVGRHTXLSDPHQWRFRPFDGDDOWRIDODQWH
1R VHJXQGR HVTXHPD GHQRPLQDGR SRODULGDGH LQYHUWLGD R DOWRIDODQWH GD HVTXHUGD HVWi OLJDGR FRQIRUPH
D SULPHLUD LPDJHP HQTXDQWR R DOWRIDODQWH GD GLUHLWD DSUHVHQWD R SROR SRVLWLYR OLJDGR DR SROR QHJDWLYR GR
equipamento, bem como o polo negativo ligado ao polo positivo do equipamento.
2TXHRFRUUHFRPRVDOWRIDODQWHVE e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema?
A 2DOWRIDODQWHE funciona normalmente e o DHQWUDHPFXUWRFLUFXLWRHQmRHPLWHVRP
B 2 DOWRIDODQWH E HPLWH RQGDV VRQRUDV FRP IUHTXrQFLDV OLJHLUDPHQWH GLIHUHQWHV GR DOWRIDODQWH D provocando o
fenômeno de batimento.
C 2DOWRIDODQWHEHPLWHRQGDVVRQRUDVFRPIUHTXrQFLDVHIDVHVGLIHUHQWHVGRDOWRIDODQWHD provocando o fenômeno
conhecido como ruído.
D 2DOWRIDODQWHEHPLWHRQGDVVRQRUDVTXHDSUHVHQWDPXPODSVRGHWHPSRHPUHODomRjVHPLWLGDVSHORDOWRIDODQWHD
SURYRFDQGRRIHQ{PHQRGHUHYHUEHUDomR
E 2DOWRIDODQWHEHPLWHRQGDVVRQRUDVHPRSRVLomRGHIDVHjVHPLWLGDVSHORDOWRIDODQWHD provocando o fenômeno
de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aosDOWRIDODQWHV
QUESTÃO 125
As pilhas de Bagdá
(PRDUTXHyORJRDOHPmR:LOKHOP.|QLJGLUHWRUGR0XVHX1DFLRQDOGR,UDTXHHQFRQWURXXPREMHWRHVWUDQKR
QDFROHomRGDLQVWLWXLomRTXHSRGHULDWHUVLGRXVDGRFRPRXPDSLOKDVLPLODUjVXWLOL]DGDVHPQRVVRVGLDV$VXSRVWD
SLOKDGDWDGDGHFHUFDGHanos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro (argila) no qual foram
instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro (aparentemente corroída por ácido) e uma tampa de betume (asfalto),
conforme ilustrado. Considere queRVSRWHQFLDLVSDGUmRGHUHGXomRGRIHUUR )HGHFDUJD+SDUD)H GRKLGURJrQLR
(H de carga positiva para H HGRFREUH &XGHFDUJD+SDUD&X VmRUHVSHFWLYDPHQWHLJXDLVDí0,44 volt, 0,00 volt
e +0,34 volt.
Descrição da imagem:
Um vaso de barro bojudo, de gargalo estreito na parte superior. Nesse gargalo está inserido um tubo de cobre.
'HQWURGRWXERKiXPDEDUUDGHIHUURTXHQmRHVWiHPFRQWDWRFRPRFREUH$PERVHVWmR¿[DGRVFRPXPDWDPSD
de betume. Tanto o tubo quanto a barra se alongam até um pouco abaixo da metade do vaso. Entre as paredes do
YDVRHRWXERGHFREUHKiDLQGLFDomRGHYHVWtJLRVGHiFLGR
Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo?
A
B
C
D
E

A tampa de betume.
O vestígio de ácido.
A barra de ferro.
O tubo de cobre.
O vaso de barro.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD
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QUESTÃO 126

QUESTÃO 129

$QDEROLVPR H FDWDEROLVPR VmR SURFHVVRV FHOXODUHV
DQWDJ{QLFRV TXH VmR FRQWURODGRV SULQFLSDOPHQWH SHOD
DomR KRUPRQDO 3RU H[HPSOR QR ItJDGR D LQVXOLQD DWXD
FRPR XP KRUP{QLR FRP DomR DQDEyOLFD HQTXDQWR R
JOXFDJRQ WHP DomR FDWDEyOLFD H DPERV VmR VHFUHWDGRV
em resposta ao nível de glicose sanguínea.

De embalagens a foguetes, o alumínio tem ampla
utilidade na vida do ser humano. A principal fonte desse
metal é a bauxita, mineral que contém vários óxidos de
alumínio, sendo a alumina (AlO3) o principal deles. Após
H[WUDomR H UH¿QDPHQWR WpUPLFR GD EDX[LWD D DOXPLQD
obtida é convertida eletroliticamente em alumínio metálico.

Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio
citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a

(VVDFRQYHUVmRHQYROYHXPDWUDQVIRUPDomRGHHQHUJLD

A UHDOL]DUDIHUPHQWDomROiWLFD

B elétrica em química.

B metabolizar aerobicamente a glicose.

C elétrica em mecânica.

C produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos.

D térmica em mecânica.

D transformar ácidos graxos em glicogênio.
E HVWLPXODUDXWLOL]DomRGRJOLFRJrQLR

A térmica em elétrica.

E mecânica em química.
QUESTÃO 130

QUESTÃO 127

A suinocultura é uma atividade importante para a
economia
brasileira, pois gera emprego e renda em
Os instrumentos musicais de corda, como a viola,
PLOK}HVGHSURSULHGDGHVUXUDLV3RUpPDSUHRFXSDomR
RYLROmRHREHULPEDXIXQFLRQDPHPLWLQGRRQGDVVRQRUDV
produzidas pelas vibrações de suas cordas. Um dos recursos FRPDSROXLomRGRDPELHQWHpXPDGDVPDLRUHVDPHDoDV
para obter diferentes sons com tais instrumentos é alterar j VXD VREUHYLYrQFLD H H[SDQVmR SRLV XP VXtQR DGXOWR
R FRPSULPHQWR GDV FRUGDV YLEUDQWHV SUHQGHQGRDV FRP SURGX]HPPpGLDmetro cúbico por mês de dejetos que
os dedos no braço do instrumento, como um músico que, FRQVWLWXHPULVFRjVD~GHGDSRSXODomR&RQWXGRHVVHV
DR WRFDU XP YLROmR PRGL¿FD D SRVLomR GH VHX GHGR SDUD dejetos podem ser utilizados como substratos no processo
GHELRGLJHVWmR
diminuir o comprimento de uma dessas cordas vibrantes.
1HVVD VLWXDomR R VRP TXH R P~VLFR REWHUi SDUD HVVD $ XWLOL]DomR GH ELRGLJHVWRUHV QD DWLYLGDGH PHQFLRQDGD
proporciona o(a)
corda será mais
A JUDYHSRLVDXPHQWDDWHQVmRQDFRUGD

A UHGXomRGRFRQVXPRGHUDomR

B grave, pois diminui o comprimento de onda na corda.

B DXPHQWRGDSURGXomRGHVXtQRV

C DJXGRSRLVGLPLQXLDDPSOLWXGHGHYLEUDomRQDFRUGD

C DXPHQWRGDHPLVVmRGHDP{QLDHPXPDUHJLmR

D DJXGR SRLV GLPLQXL R SHUtRGR GH YLEUDomR GD RQGD D GLYHUVL¿FDomRGDVWpFQLFDVGHPDQHMRGHVXtQRV
na corda.
E GLYHUVL¿FDomRGDPDWUL]HQHUJpWLFDGHXPDUHJLmR
E DJXGRSRLVDXPHQWDDYHORFLGDGHGHSURSDJDomRGD
onda na corda.
QUESTÃO 128
Quando uma corrente elétrica passa pelo nosso
FRUSR D DomR VREUH RV QHUYRV H RV P~VFXORV SURGX]
XPD UHDomR GR QRVVR FRUSR D TXH FKDPDPRV FKRTXH
A intensidade do choque depende da intensidade da
corrente. Quanto maior a intensidade da corrente, mais
forte será o choque. Quando uma pessoa está com o
corpo molhado, a intensidade da corrente que atravessa
o seu corpo aumenta e o choque é mais intenso.
O corpo molhado provoca o efeito descrito no texto porque
A reduz a resistividade.
B reduz a área de contato.
C reduz o percurso da corrente elétrica.
D aumenta a diferença de potencial elétrico.
E aumenta a energia das partículas elétricas.
&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA14*
QUESTÃO 131
Em desenhos animados é comum vermos a
personagem tentando impulsionar um barco soprando ar
contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas
vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores.
Estudantes de um laboratório didático resolveram
investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois
pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre
HVWHVSHTXHQDVYHQWRLQKDVH¿[DUDPYHUWLFDOPHQWHXPD
cartolina de curvatura parabólica para desempenhar
XPD IXQomR DQiORJD j YHOD GH XP EDUFR 1R FDUUR B
LQYHUWHXVHRVHQWLGRGDYHQWRLQKDHPDQWHYHVHDYHOD
D ¿P GH PDQWHU DV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV GR EDUFR
massa e formato da cartolina. A montagem do carro A
EXVFD VLPXODU D VLWXDomR GRV GHVHQKRV DQLPDGRV SRLV
a ventoinha está direcionada para a vela. A cartolina foi
instalada à direita e a ventoinha foi instalada à esquerda,
em ambos os carros.

QUESTÃO 132
Elementos da natureza e propriedades dos solos
2PDQHMRDGHTXDGRGRVRORSRVVLELOLWDDPDQXWHQomR
de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes
HQWUH PDWpULD RUJkQLFD iJXD VROR H R DU VmR PDQWLGDV
SDUD JDUDQWLU D SURGXomR$OJXPDV HVSpFLHV L{QLFDV GH
DOXPtQLR VmR Wy[LFDV QmR Vy SDUD D SODQWD PDV SDUD
muitos organismos como as bactérias responsáveis
pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio
GDQL¿FDDVPHPEUDQDVGDVFpOXODVGDVUDt]HVHUHVWULQJH
D H[SDQVmR GH VXDV SDUHGHV FRP LVVR D SODQWD QmR
cresce adequadamente. Para promover benefícios para a
SURGXomRDJUtFRODpUHFRPHQGDGDDUHPHGLDomRGRVROR
utilizando calcário (CaCO3).
(VVDUHPHGLDomRSURPRYHQRVRORR D

A GLPLQXLomRGRS+GHL[DQGRRIpUWLO
Os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o B VROXELOL]DomR GR DOXPtQLR RFRUUHQGR VXD OL[LYLDomR
ÀX[RGHDU¿FDUSHUPDQHQWHHGHWHUPLQDUDPRVPyGXORV
pela chuva.
das velocidades médias dos carros A (VA) e B (V%) para o
C LQWHUDomRGRtRQFiOFLRFRPRtRQDOXPtQLRSURGX]LQGR
mesmo intervalo de tempo.
uma liga metálica.
A respeito das intensidades das velocidades médias
e do sentido de movimento do carro A, os estudantes D UHDomRGRFDUERQDWRGHFiOFLRFRPRVtRQVDOXPtQLR
formando alumínio metálico.
observaram que:
E aumento da sua alcalinidade, tornando os íons
A Velocidade do carro A é igual a zero; Velocidade do
alumínio menos disponíveis.
carro B é maior que zero; o carro AQmRVHPRYH
B Zero é menor que a velocidade do carro A e a QUESTÃO 133
velocidade do carro A é menor que a velocidade do
carro B; o carro A se move para a direita.
C Zero é menor que a velocidade do carro A e a
velocidade do carro A é menor que a velocidade do
carro B; o carro A se move para a esquerda.
D Zero é menor que a velocidade do carro B e
a velocidade do carro B é menor que a velocidade do
carro A; o carro A se move para a direita.
E Zero é menor que a velocidade do carro B e a
velocidade do carro B é menor que a velocidade do
carro A; o carro A se move para a esquerda.

Visando a melhoria estética de um veículo, o
vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele
troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas
SDUDDURSROHJDGDVRTXHFRUUHVSRQGHDXPGLkPHWUR
maior do conjunto roda e pneu.
Duas consequências provocadas por essa troca de
DURVmR
A (OHYDU D SRVLomR GR FHQWUR GH PDVVD GR YHtFXOR
WRUQDQGRRPDLVLQVWiYHOHDXPHQWDUDYHORFLGDGHGR
DXWRPyYHOHPUHODomRjLQGLFDGDQRYHORFtPHWUR
B $EDL[DU D SRVLomR GR FHQWUR GH PDVVD GR YHtFXOR
WRUQDQGRR PDLV LQVWiYHO H GLPLQXLU D YHORFLGDGH GR
DXWRPyYHOHPUHODomRjLQGLFDGDQRYHORFtPHWUR
C (OHYDU D SRVLomR GR FHQWUR GH PDVVD GR YHtFXOR
WRUQDQGRRPDLVHVWiYHOHDXPHQWDUDYHORFLGDGHGR
DXWRPyYHOHPUHODomRjLQGLFDGDQRYHORFtPHWUR
D $EDL[DU D SRVLomR GR FHQWUR GH PDVVD GR YHtFXOR
WRUQDQGRR PDLV HVWiYHO H GLPLQXLU D YHORFLGDGH GR
DXWRPyYHOHPUHODomRjLQGLFDGDQRYHORFtPHWUR
E (OHYDU D SRVLomR GR FHQWUR GH PDVVD GR YHtFXOR
WRUQDQGRR PDLV HVWiYHO H GLPLQXLU D YHORFLGDGH GR
DXWRPyYHOHPUHODomRjLQGLFDGa no velocímetro.

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA15*
QUESTÃO 134
As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia
PHWDEyOLFDQHFHVViULDSDUDDUHDOL]DomRGHVVHWUDEDOKRpRULXQGDGDR[LGDomRGHFRPEXVWtYHLVJHUDGRVQRFLFORGR
carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia.
'HVFULomRGRÀX[RJUDPD
)OX[RJUDPDFtFOLFRFRPSRVWRSRUTXDWURFDL[DVGHWH[WRVLQWHUOLJDGDVSRUVHWDVTXHDSRQWDPQRVHQWLGRKRUiULR
'R³3URFHVVR´SDUWHXPDVHWDSDUD³&RPEXVWtYHLVUHGX]LGRVH2´GHRQGHSDUWHRXWUDVHWDSDUD³3URFHVVR´GH
RQGHSDUWHRXWUDVHWDSDUD³&2 e H2´IHFKDQGRRFLFORFRPXPDVHWDTXHUHWRUQDDR³3URFHVVR´
1HVVHFLFORDIRUPDomRGHFRPEXVWtYHLVHVWiYLQFXODGDjFRQYHUVmRGHHQHUJLD
A térmica em cinética.
B química em térmica.
C eletroquímica em calor.
D cinética em eletromagnética.
E eletromagnética em química.
QUESTÃO 135
2 SHWUyOHR p XPD IRQWH GH HQHUJLD GH EDL[R FXVWR H GH ODUJD XWLOL]DomR FRPR PDWpULDSULPD SDUD XPD
grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria
KLGURFDUERQHWRV GH GLIHUHQWHV PDVVDV PRODUHV 6mR XWLOL]DGDV WpFQLFDV GH VHSDUDomR SDUD REWHQomR GRV
componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis,
RWLPL]DQGRRSURGXWRGHRULJHPIyVVLOXWLOL]DVHRSURFHVVRGHFUDTXHDPHQWR
O que ocorre nesse processo?
A 7UDQVIRUPDomRGDVIUDo}HVGRSHWUyOHRHPRXWUDVPROpFXODVPHQRUHV
B 5HDomRGHy[LGRUHGXomRFRPWUDQVIHUrQFLDGHHOpWURQVHQWUHDVPROpFXODV
C 6ROXELOL]DomRGDVIUDo}HVGRSHWUyOHRFRPDXWLOL]DomRGHGLIHUHQWHVVROYHQWHV
D 'HFDQWDomRGDVPROpFXODVFRPGLIHUHQWHVPDVVDVPRODUHVSHORXVRGHFHQWUtIXJDV
E 6HSDUDomRGRVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGRSHWUyOHRHPIXQomRGHVXDVWHPSHUDWXUDVGHHEXOLomR

&1GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA16*
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

De acordo com o resultado do segundo exame, a
FODVVL¿FDomRGDWD[DGH/'/GRSDFLHQWHp

A ótima.
B próxima de ótima.
Numa atividade de treinamento realizada no C limite.
([pUFLWR GH XP GHWHUPLQDGR SDtV WUrV HTXLSHV ±
$OSKD %HWD H *DPD ± IRUDP GHVLJQDGDV D SHUFRUUHU D alta.
diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de E muito alta.
partida e de chegada.
QUESTÃO 138
 A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos
Uma empresa deseja iniciar uma campanha
com uma velocidade média de 6,0 quilômetros
por hora.
SXEOLFLWiULD GLYXOJDQGR XPD SURPRomR SDUD VHXV
 $ HTXLSH %HWD WDPEpP SHUFRUUHX VXD WUDMHWyULD possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha,
em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de RV PHLRV PDLV YLiYHLV VmR D GLVWULEXLomR GH SDQÀHWRV
QD UXD H DQ~QFLRV QD UiGLR ORFDO &RQVLGHUDVH TXH D
5,0 quilômetros por hora.
 Com uma velocidade média de 6,5 quilômetros SRSXODomRDOFDQoDGDSHODGLVWULEXLomRGHSDQÀHWRVVHMD
por hora D HTXLSH *DPD FRQFOXLX VHX FDPLQKR LJXDO j TXDQWLGDGH GH SDQÀHWRV GLVWULEXtGRV HQTXDQWR
que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à
em 60 minutos.
quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada
Com base nesses dados, foram comparadas as
DQ~QFLR QD UiGLR p GH 5  H D HVWLPDWLYD p GH
distâncias G%HWD; dAlpha e G*DPD percorridas pelas
TXH VHMD RXYLGR SRU   SHVVRDV -i D SURGXomR H
três equipes.
D GLVWULEXLomR GRV SDQÀHWRV FXVWDP 5  FDGD
A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, 1 000 unidades. Considerando que cada pessoa será
%HWDH*DPDp
DOFDQoDGDSRUXP~QLFRGHVVHVPHLRVGHGLYXOJDomRD
empresa pretende investir em ambas as mídias.
A G*DPDPHQRUTXHG%HWDPHQRUTXHG$OSKD
B G$OSKDLJXDODG%HWDPHQRUTXHG*DPD
Considere X e Y os valores (em real) gastos em
DQ~QFLRVQDUiGLRHFRPSDQÀHWRVUHVSHFWLYDPHQWH
C G*DPDPHQRUTXHG%HWDLJXDODG$OSKD
O número de pessoas alcançadas pela campanha será
D G%HWDPHQRUTXHG$OSKDPHQRUTXHG*DPD
GDGRSHODH[SUHVVmR
E G*DPDPHQRUTXHG$OSKDPHQRUTXHG%HWD
QUESTÃO 136

QUESTÃO 137

A IUDomR GH QXPHUDGRU 50 vezes X e denominador 4,
PDLVIUDomRGHQXPHUDGRU 50 vezes Y e denominador 9.

O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da
WD[DGRVHX³FROHVWHUROERP´FRPDWD[DGRVHX³FROHVWHURO B IUDomRGHQXPHUDGRU 50 vezes X e denominador 9, mais
IUDomRGHQXPHUDGRU 50 vezes Y e denominador 4.
UXLP´2VH[DPHVSHULyGLFRVUHDOL]DGRVHPXPSDFLHQWH
DGXOWR DSUHVHQWDUDP WD[D QRUPDO GH ³FROHVWHURO ERP´ C IUDomRGHQXPHUDGRU 4 vezes X e denominador 50, mais
SRUpPWD[DGR³FROHVWHUROUXLP´ WDPEpPFKDPDGR/'/ 
IUDomRGHQXPHUDGRU 4 vezes Y e denominador 50.
GHmiligramas por decilitro.
D IUDomRGHQXPHUDGRU 50 e denominador 4 vezes X, mais
2TXDGURDSUHVHQWDXPDFODVVL¿FDomRGHDFRUGRFRP
IUDomRGHQXPHUDGRU 50 e denominador 9 vezes Y.
DVWD[DVGH/'/HPDGXOWRV
E IUDomR de numerador 50 e denominador 9 vezes X, mais
Descrição do quadro:
IUDomRde numerador 50 vezes Y e denominador 4 vezes Y.
4XDGUR LQWLWXODGR ³7D[D GH /'/ PLOLJUDPD SRU
GHFLOLWUR ´FRPDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV
Ótima: menor do que 100.
3Uy[LPDGHyWLPDGHD
/LPLWHGHD
Alta: de 160 a 189.
Muito alta: 190 ou mais.
O paciente, seguindo as recomendações médicas
VREUHHVWLORGHYLGDHDOLPHQWDomRUHDOL]RXRH[DPHORJR
DSyVRSULPHLURPrVHDWD[DGH/'/UHGX]LXpor cento.
No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma
UHGXomRGHPDLVpor centoQDWD[DGH/'/
07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA17*
QUESTÃO 139

QUESTÃO 141

O remo de assento deslizante é um esporte que faz
8PPDSDpDUHSUHVHQWDomRUHGX]LGDHVLPSOL¿FDGD
uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho.
GH XPD ORFDOLGDGH (VVD UHGXomR TXH p IHLWD FRP R
$ ¿JXUD PRVWUD XPD GDV SRVLo}HV GH XPD WpFQLFD XVR GH XPD HVFDOD PDQWpP D SURSRUomR GR HVSDoR
UHSUHVHQWDGRHPUHODomRDRHVSDoRUHDO
chamada afastamento.
Certo mapa tem escala 1 para 58 000 000.
'HVFULomRGD¿JXUD
Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que
)LJXUDGHXPEDUFRFRPXPDSHVVRDQRLQWHULRU
OLJDRQDYLRjPDUFDGRWHVRXURPHoDcentímetros.
VHJXUDQGRFRPDVPmRVMXQWDVGRLVUHPRVGHPHVPR
tamanho. Um ponto A indica o ponto de encontro das
A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é
H[WUHPLGDGHVGRVGRLVUHPRVXPSRQWR%HXPSRQWR
A 4 408.
C indicam as outras extremidades de cada remo.
B 
1HVVDSRVLomRRVGRLVUHPRVVHHQFRQWUDPQRSRQWR C 44 080.
A H VXDV RXWUDV H[WUHPLGDGHV HVWmR LQGLFDGDV SHORV D 
pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo
E 440 800.
ABC cujo ângulo BÂCWHPPHGLGDGHgraus.
O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no
PRPHQWRHPTXHRUHPDGRUHVWiQHVVDSRVLomRp

QUESTÃO 142

Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares
para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em
duas partes: uma de 40 hectares, com maior produtividade,
H RXWUD GH  KHFWDUHV FRP PHQRU SURGXWLYLGDGH
$ SURGXWLYLGDGH p GDGD SHOD UD]mR HQWUH D SURGXomR
HPWRQHODGDHDiUHDFXOWLYDGD6DEHVHTXHDiUHDGH
 KHFWDUHV WHP SURGXWLYLGDGH LJXDO D  YH]HV j
da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua
QUESTÃO 140
SURGXomRWRWDOHPpor cento, aumentando o tamanho
8PUDSD]HVWXGDHPXPDHVFRODTXH¿FDORQJHGH da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma
sua casa, e por isso precisa utilizar o transporte público. parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma
Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora SURGXWLYLGDGHGDSDUWHGHKHFWDUHVGHVXDVWHUUDV
exata (sem considerar os segundos) em que o ônibus
passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor
consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6 horas precisará comprar?
e 15 minutosGDPDQKm$QDOLVDQGRRVGDGRVFROHWDGRV
GXUDQWHRPrVGHIHYHUHLURRTXDOWHYHGLDVOHWLYRV A 36
ele concluiu que 6 horas eminutos foi o que mais se B 33
repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas C 
eminutos.
D 
A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de
fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de E 
A
B
C
D
E

retângulo escaleno.
acutângulo escaleno.
acutângulo isósceles.
obtusângulo escaleno.
obtusângulo isósceles.

6 horas eminutosGDPDQKmpQRPi[LPR
A
B
C
D
E

IUDomRde numerador 4 e denominador
IUDomRde numerador 5 e denominador
IUDomRde numerador 6 e denominador
IUDomRde numeradore denominador
IUDomRde numerador 8 e denominador

07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA18*
QUESTÃO 143

QUESTÃO 145

(P  IRL LQDXJXUDGD D PDLRU URGDJLJDQWH GR
A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida
mundo,
a High Roller VLWXDGD HP /DV 9HJDV $ ¿JXUD
SRU PDPtIHURV $ FDPSDQKD QDFLRQDO GH YDFLQDomR
UHSUHVHQWD
XP HVERoR GHVVD URGDJLJDQWH QR TXDO R
DQWLUUiELFD WHP R REMHWLYR GH FRQWURODU D FLUFXODomR
ponto
A
representa
uma de suas cadeiras:
do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva
humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem
'HVFULomRGD¿JXUD
GH YDFLQDGRV  GD FDPSDQKD HP FmHV QRV DQRV GH
$ ¿JXUD UHSUHVHQWD XP FtUFXOR GLYLGLGR HP GR]H
  H  QR PXQLFtSLR GH %HOR +RUL]RQWH
raios. O centro está marcado com a letra O e a
HP 0LQDV *HUDLV 2V YDORUHV GDV FREHUWXUDV GRV
extremidade de um raio horizontal à direita está com
DQRV GH  H  QmR HVWmR LQIRUPDGRV QR
a letra A, que representa uma cadeira. Um segmento
JUiILFR H GHVHMDVH HVWLPiORV 3DUD WDO OHYRXVH
perpendicular vai do centro do círculo até o solo. Uma
HP FRQVLGHUDomR TXH D YDULDomR QD FREHUWXUD GH
VHWDLQGLFDTXHRPRYLPHQWRpDQWLKRUiULR
YDFLQDomRGDFDPSDQKDDQWLUUiELFDQRVSHUtRGRVGH
DHGHDGHXVHGHIRUPDOLQHDU
$SDUWLUGDSRVLomRLQGLFDGDHPTXHRVHJPHQWROA
VH HQFRQWUD SDUDOHOR DR SODQR GR VROR URWDFLRQDVH D
'HVFULomRGRJUi¿FR
High RollerQRVHQWLGRDQWLKRUiULRHPWRUQRGRSRQWRO.
  SRU FHQWR XP VHJPHQWR GH UHWD LQFOLQDGR
Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA em
SDUDEDL[RVDLGHSRUFHQWRHFKHJDDSRUFHQWR
UHODomR j VXD SRVLomR LQLFLDO H f D IXQomR TXH GHVFUHYH
a altura do ponto AHPUHODomRDRVRORHPIXQomRGHt.
QmRUHSUHVHQWDGR
Após duas voltas completas, fWHPRVHJXLQWHJUi¿FR
  SRU FHQWR XP VHJPHQWR GH UHWD LQFOLQDGR
para cima sai de 59 por cento e chega a 61 por cento.
'HVFULomRGRJUi¿FR
QmRUHSUHVHQWDGR
No eixo horizontal, que representa tempo em
SRUFHQWR
UDGLDQRVHVWmRPDUFDGRVRVSRQWRV]HURSLVREUH
dois, dois pi e quatro pi. No eixo vertical, que
4XDOWHULDVLGRDFREHUWXUDGHVVDFDPSDQKDQRDQRGH"
representa f HP PHWUR HVWmR PDUFDGRV RV SRQWRV
0,
88 e 168. Uma curva começa no ponto (0 ; 88) e
A por cento.
VREH DWp R SRQWR SL VREUH     D SDUWLU GHVVH
B 63,0 por cento.
ponto, desce até perto do eixo horizontal e sobe
C 63,5 por cento.
SDVVDQGRSHORSRQWR SL VREHDWpRSRQWRGH
ordenada 168, desce até perto do eixo horizontal e
D 64,0 por cento.
sobe até o ponto (4pi ; 88).
E 65,5 por cento.
QUESTÃO 144

$H[SUHVVmRGDIXQomRDOWXUDpGDGDSRU

8PD HPSUHVD GH FRPXQLFDomR WHP D WDUHID GH
elaborar um material publicitário de um estaleiro para
divulgar um novo navio, equipado com um guindaste
de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de
FRPSULPHQWR1RGHVHQKRGHVVHQDYLRDUHSUHVHQWDomR
do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 centímetro
e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar
comprimento superior a 4 centímetros.

A
B
C
D

Todo o desenho deverá ser feito em uma escala
1 para X.
2VYDORUHVSRVVtYHLVSDUD;VmRDSHQDV
A X maior que 1 500.
B X menor que 3 000.
C 1 500 menor que X menor que
D 1 500 menor que X menor que 3 000.
E menor que X menor que 3 000.
07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

f de t é igual a 80 vezes seno de t mais 88.
f de t é igual a 80 vezes cosseno de t mais 88.
f de t é igual a 88 vezes cosseno de t mais 168.
f de t é igual a 168 vezes seno de t mais 88 vezes
cosseno de t.
E f de t é igual a 88 vezes seno de t mais 168 vezes
cosseno de t.

*LE0225LA19*
QUESTÃO 146

QUESTÃO 148

Os compositores Pedro, Ricardo e Carlos gravaram
um disco com 18 músicas inéditas. Pedro participou
GD FRPSRVLomR GH VHLV P~VLFDV 5LFDUGR SDUWLFLSRX GD
FRPSRVLomRGHRLWRP~VLFDVH&DUORVFRPS{VVR]LQKRR
restante das músicas. Além disso, Carlos foi parceiro em
um terço das músicas compostas por Pedro e em metade
das músicas compostas por Ricardo.
2Q~PHURUDFLRQDOTXHH[SUHVVDDSDUWLFLSDomRGH&DUORV
QDFRPSRVLomRGDVP~VLFDVGHVVHGLVFRp

3DUD DSDJDU RV IRFRV $ H % GH XP LQFrQGLR TXH
estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os
bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo
que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura
mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse
ERPEHLURDRIRFR%GHWHPSHUDWXUDPHQRVHOHYDGD
Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois
bombeiros poderiam ter entre eles é

A
B
C
D
E

IUDomRGHQXPHUDGRU 5 e denominador 9.
IUDomRGHQXPHUDGRU 5 e denominador 
IUDomRGHQXPHUDGRU 1 e denominador 3.
IUDomRGHQXPHUDGRUe denominador 
IUDomRGHQXPHUDGRUe denominador 9.

QUESTÃO 147
De acordo com um relatório recente da Agência
,QWHUQDFLRQDO GH (QHUJLD $,(  R PHUFDGR GH YHtFXORV
HOpWULFRVDWLQJLXXPQRYRPDUFRHPTXDQGRIRUDP
YHQGLGRV PDLV GH  PLO DXWRPyYHLV GD FDWHJRULD
Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo
DOFDQoRXDPDUFDGHPLOK}HVGHXQLGDGHV GHVGHTXH
os primeiros modelos começaram a ser comercializados
HP
1R%UDVLODH[SDQVmRGDVYHQGDVWDPEpPVHYHUL¿FD
A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de
 VXSHUDQGR HP  XQLGDGHV DV YHQGDV GH 
FRQIRUPHUHSUHVHQWDGRQRJUi¿FR
'HVFULomRGRJUi¿FR
O eixo horizontal representa o número de carros e o
eixo vertical, o ano.
GHVHQKRGHXPFDUUR
GHVHQKRGHGRLVFDUURV
GHVHQKRGHFLQFRFDUURV
A média anual do número de carros vendidos pela
PDUFD$QRVDQRVUHSUHVHQWDGRVQRJUi¿FRIRLGH
A
B
C
D
E







A
B
C
D
E

30.
40.
45.
60.
68.

QUESTÃO 149
7RUQHLRV GH WrQLV HP JHUDO VmR GLVSXWDGRV HP
VLVWHPD GH HOLPLQDWyULD VLPSOHV 1HVVH VLVWHPD VmR
disputadas partidas entre dois competidores, com a
HOLPLQDomRGRSHUGHGRUHSURPRomRGRYHQFHGRUSDUDD
fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio
FRQWD FRP n FRPSHWLGRUHV HQWmR QD segunda fase
UHVWDUmRn competidores, e assim sucessivamente até a
SDUWLGD¿QDO
Em um torneio de tênis, disputado nesse sistema,
SDUWLFLSDPWHQLVWDV
3DUD VH GH¿QLU R FDPSHmR GHVVH WRUQHLR R Q~PHUR GH
partidas necessárias é dado por
A
B
C
D
E

u
64  16  8  4 
 64  16  8  4  1
 64  16  8  4 
64  16  8  4  1

QUESTÃO 150
O artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a
SHQDGHUHFOXVmRGHDDQRVSDUDTXDOTXHUSHVVRD
TXH VHMD FRQGHQDGD SRU WUi¿FR LOtFLWR RX SURGXomR QmR
autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja
réu primário, com bons antecedentes criminais, essa
SHQDSRGHVRIUHUXPDUHGXomRGHXPVH[WRDGRLVWHUoRV
Suponha que um réu primário, com bons antecedentes
criminais, foi condenado pelo artigo 33 da lei brasileira
sobre drogas.
$SyVREHQHItFLRGDUHGXomRGHSHQDVXDSHQDSRGHUi
variar de
A
B
C
D
E

DQRHPHVHVDDQRVHPHVHV
1 ano e 8 meses a 5 anos.
3 anos e 4 meses a 10 anos.
DQRVHPHVHVDDQRV
DQRVHPHVHVDDQRVHPHVHV
07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA20*
QUESTÃO 151

QUESTÃO 152

2V WLSRV GH SUDWD QRUPDOPHQWH YHQGLGRV VmR 
'HDFRUGRFRPD/HL8QLYHUVDOGD*UDYLWDomRSURSRVWD

H  (VVD FODVVL¿FDomR p IHLWD GH DFRUGR FRP D
SRU,VDDF1HZWRQDLQWHQVLGDGHGDIRUoDJUDYLWDFLRQDOF
sua
pureza.
que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular
é proporcional à massa m do satélite e inversamente
3RUH[HPSORDSUDWDpDVXEVWkQFLDFRQVWLWXtGD
GH  SDUWHV GH SUDWD SXUD H  SDUWHV GH FREUH HP
proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja,
FpLJXDODIUDomRGHQXPHUDGRUk vezes m e denominador SDUWHVGDVXEVWkQFLD-iDSUDWDpFRQVWLWXtGD
de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1 000; e
r elevado ao quadrado.
No plano cartesiano, três satélites, A, B e C HVWmR DSUDWDpFRQVWLWXtGDGHSDUWHVGHSUDWDSXUDH
SDUWHVGHFREUHHP
representados, cada um, por um ponto (m ; r) cujas
8PRXULYHVSRVVXLJUDPDVGHSUDWDHGHVHMD
FRRUGHQDGDV VmR UHVSHFWLYDPHQWH D PDVVD GR VDWpOLWH
REWHUJUDPDVGHSUDWDSDUDSURGXomRGHXPDMRLD
e o raio da sua órbita em torno da Terra.
Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre,
respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas
'HVFULomRGD¿JXUD
GHSUDWD"
Dois eixos perpendiculares interceptando
A H
na origem. O eixo horizontal indica a massa m e
o eixo vertical indica o raio r 7UrV SRQWRV HVWmR
B H
representados no plano cartesiano. Os pontos A e
C H
BHVWmRORFDOL]DGRVQDPHVPDOLQKDSDUDOHODDRHL[R
D H
horizontal, sendo A à esquerda de B. O ponto C está
E H
localizado acima do ponto A, na mesma linha vertical
e paralela ao eixo vertical.
QUESTÃO 153
Com base nas posições relativas dos pontos no
JUi¿FR GHVHMDVH FRPSDUDU DV LQWHQVLGDGHV F índice A,
F índice B e )tQGLFHC da força gravitacional que a Terra
exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente.
As intensidades , F índice A, F índice B e F índice C
H[SUHVVDVQRJUi¿FRVDWLVID]HPDUHODomR
A F índice C é igual a F índice A menor que F índice B.
B F índice A é igual a F índice B menor que F índice C.
C F índice A menor que F índice B menor que F índice C.
D F índice A menor que F índice C menor que F índice B.
E F índice C menor que F índice A menor que F índice B.

Em um aeroporto, os passageiros devem submeter
VXDV EDJDJHQV D XPD GDV FLQFR PiTXLQDV GH UDLR;
disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num
dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para
escanear a bagagem de cada passageiro e o número de
SHVVRDVSUHVHQWHVHPFDGD¿ODHVWmRDSUHVHQWDGRVHP
XPSDLQHOFRPRPRVWUDGRQD¿JXUD
'HVFULomRGD¿JXUD
)LJXUD FRP FLQFR UHWkQJXORV LQGLFDQGR DV
máquinas e dentro de cada retângulo, o tempo
seguido do número de pessoas:
Máquina 1: 35 segundos; 5 pessoas.
0iTXLQDVHJXQGRVSHVVRDV
0iTXLQDVHJXQGRVSHVVRDV
Máquina 4: 40 segundos; 4 pessoas.
0iTXLQDVHJXQGRVSHVVRDV
Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse
aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor
tempo possível, deverá se dirigir à máquina
A
B
C
D
E

07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

1.

3.
4.
5.

*LE0225LA21*
QUESTÃO 154

QUESTÃO 155

$ URVD GRV YHQWRV p XPD ¿JXUD TXH UHSUHVHQWD RLWR
$ &RPLVVmR ,QWHUQD GH 3UHYHQomR GH $FLGHQWHV
&,3$  GH XPD HPSUHVD REVHUYDQGR RV DOWRV FXVWRV sentidos, que dividem o círculo em partes iguais.
com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a
pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes
'HVFULomRGD¿JXUD
sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com
)LJXUD IRUPDGD SRU GRLV FtUFXORV FRQFrQWULFRV
uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da
1R PDLRU HVWmR WUDoDGRV GRLV GLkPHWURV
empresa na política de segurança no trabalho.
perpendiculares, um na vertical e outro na
2VUHVXOWDGRVREWLGRVHVWmRQRTXDGUR
horizontal. Na extremidade superior do diâmetro
vertical está a letra N (Norte) e na extremidade
Descrição do quadro:
inferior, a letra S (Sul). Na extremidade à esquerda
do diâmetro horizontal está a letra O (Oeste) e na
Quadro com as seguintes informações:
H[WUHPLGDGH j GLUHLWD D OHWUD / /HVWH  1R FtUFXOR
Número de acidentes sofridos: 0; número de
PHQRU HVWmR WUDoDGRV GRLV GLkPHWURV LQFOLQDGRV
trabalhadores: 50.
e perpendiculares. Na extremidade superior do
Número de acidentes sofridos: 1; número de
GLkPHWUR LQFOLQDGR j HVTXHUGD HVWmR DV OHWUDV 12
WUDEDOKDGRUHV
1RURHVWH HQDH[WUHPLGDGHLQIHULRUjGLUHLWDHVWmR
1~PHUR GH DFLGHQWHV VRIULGRV  Q~PHUR GH
as letras SE (Sudeste). No outro diâmetro inclinado
trabalhadores: 15.
há, na extremidade superior à direita, as letras NE
Número de acidentes sofridos: 3; número de
(Nordeste) e na extremidade inferior à esquerda
trabalhadores: 10.
HVWmRDVOHWUDV62 6XGRHVWH 
Número de acidentes sofridos: 4; número de
trabalhadores: 6.
8PDFkPHUDGHYLJLOkQFLDHVWi¿[DGDQRWHWRGHXP
Número de acidentes sofridos: 5; número de
shopping
e sua lente pode ser direcionada remotamente,
WUDEDOKDGRUHV
através de um controlador, para qualquer sentido. A lente
da câmera está apontada inicialmente no sentido Oeste
A média do número de acidentes por funcionário na
e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas,
DPRVWUDTXHD&,3$DSUHVHQWDUijGLUHWRULDGDHPSUHVDp a saber:
A 0,15.
Primeira mudança: 135 grausQRVHQWLGRDQWLKRUiULR
B 0,30.
Segunda mudança: 60 graus no sentido horário;
C 0,50.
Terceira mudança: 45 grausQRVHQWLGRDQWLKRUiULR
D 1,11.
Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar
a
câmera,
com a menor amplitude possível, no sentido
E 
Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um
cliente.
Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para
reposicionar a câmera?
A
B
C
D
E

graus no sentido horário.
105 grausQRVHQWLGRDQWLKRUiULR
grausQRVHQWLGRDQWLKRUiULR
135 grausQRVHQWLGRDQWLKRUiULR
165 graus no sentido horário.

07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA22*
QUESTÃO 156

QUESTÃO 157

1D WHRULD GDV HOHLo}HV R 0pWRGR GH %RUGD VXJHUH
que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve
criar um ranking de sua preferência para os concorrentes
LVWRpFULDUXPDOLVWDFRPDRUGHPGHFODVVL¿FDomRGRV
concorrentes). A este rankingpDVVRFLDGDXPDSRQWXDomR
um ponto para o último colocado no ranking, dois pontos
para o penúltimo, três para o antepenúltimo, e assim
VXFHVVLYDPHQWH$R¿QDOVRPDVHDSRQWXDomRDWULEXtGD
a cada concorrente por cada um dos juízes.
Em uma escola houve um concurso de poesia no qual
cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados
SRU  MXt]HV 3DUD D HVFROKD GD SRHVLD YHQFHGRUD
IRL XWLOL]DGR R 0pWRGR GH %RUGD 1RV TXDGURV HVWmR
apresentados os rankings dos juízes e a frequência de
cada ranking.

6REUH XP VLVWHPD FDUWHVLDQR FRQVLGHUDVH XPD
malha formada por circunferências de raios com medidas
GDGDV SRU Q~PHURV QDWXUDLV H SRU  VHPLUUHWDV FRP
extremidades na origem, separadas por ângulos de
IUDomRGHQXPHUDGRUSLHGHQRPLQDGRUVHLVUDGLDQRV,
FRQIRUPHD¿JXUD

Descrição do quadro:
4XDGURFRPDVLQIRUPDo}HV³5DQNLQJ´H³&RORFDo}HV´
5DQNLQJ,o$QDo %LDo Caio; 4o Dani; 5o Edu.
5DQNLQJ,,o'DQLo Caio; 3o Edu; 4o Ana; 5o%LD
5DQNLQJ,,,o%LDo Ana; 3o Caio; 4o Edu; 5o Dani.
5DQNLQJ,9o(GXo Ana; 3o Dani; 4o%LDo Caio.
Descrição do quadro:
Quadro com as seguintes informações:
5DQNLQJ,)UHTXrQFLD
5DQNLQJ,,)UHTXrQFLD
5DQNLQJ,,,)UHTXrQFLD
5DQNLQJ,9)UHTXrQFLD
A poesia vencedora foi a de
A
B
C
D
E

Edu.
Dani.
Caio.
%LD
Ana.

07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

'HVFULomRGD¿JXUD
1RSODQRFDUWHVLDQRHVWmRPDUFDGRVRSRQWR$GD
PDOKDORFDOL]DGRQDLQWHUVHomRHQWUHDFLUFXQIHUrQFLD
GHUDLRHDVHPLUUHWDTXHIRUPDXPkQJXORGHIUDomR
de numerador 5 vezes pi e denominador 6 radianos
FRPRVHPLHL[RSRVLWLYRGDVDEVFLVVDVHRSRQWR%
ORFDOL]DGR QD LQWHUVHomR HQWUH D FLUFXQIHUrQFLD GH
UDLRHDVHPLUUHWDTXHIRUPDXPkQJXORGHIUDomR
de numerador pi e denominador 6 radianos com o
semieixo positivo das abscissas.
Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas
VHPLUUHWDV H SHODV FLUFXQIHUrQFLDV GHVVD PDOKD QmR
podendo passar pela origem (0, 0).
Considere o valor de pi FRP DSUR[LPDomR GH SHOR
menos, uma casa decimal.
Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da
malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer
uma distância igual a
A DEUHSDUrQWHVHIUDomRGHQXPHUDGRUvezes pi vezes 1
e denominador 3 fecha parêntese, mais 8.
B DEUHSDUrQWHVHIUDomRGHQXPHUDGRUvezes pi vezes
e denominador 3 fecha parêntese, mais 6.
C DEUHSDUrQWHVHIUDomRGHQXPHUDGRUvezes pi vezes 3
e denominador 3 fecha parêntese, mais 4.
D DEUHSDUrQWHVHIUDomRGHQXPHUDGRUvezes pi vezes 4
e denominador 3 fecha parêntese, mais
E DEUHSDUrQWHVHIUDomRGHQXPHUDGRUvezes pi vezes 5
e denominador 3 fecha parêntese, mais

*LE0225LA23*
QUESTÃO 158

QUESTÃO 160

8P DUWHVmR SRVVXL  SRWHV FLOtQGULFRV GH WLQWD FXMDV
PHGLGDV H[WHUQDV VmR  centímetros de diâmetro e
6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas
organizadoras para armazenar seus potes de tinta,
empilhados verticalmente com tampas voltadas para
cima, de forma que as caixas possam ser fechadas.
No mercado, existem cinco opções de caixas
organizadoras, com tampa, em formato de paralelepípedo
reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as
seguintes dimensões internas:

8PHGLItFLRWHPDQXPHUDomRGRVDQGDUHVLQLFLDQGR
no térreo (T ), e continuando com primeiro, segundo,
terceiro, ..., até o último andar. Uma criança entrou no
elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência
de andares, parando, abrindo e fechando a porta em
diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o
elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez,
desceu mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no
TXLQWRDQGDU¿QDOL]DQGRDVHTXrQFLD&RQVLGHUHTXHQR
trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no
último andar do edifício.
De acordo com as informações dadas, o último andar do
edifício é o

Descrição do quadro:
Quadro com as informações:
0RGHOR&RPSULPHQWR/DUJXUDH$OWXUDHPFHQWtPHWUR
0RGHOR,&RPSULPHQWR/DUJXUD$OWXUD
0RGHOR,,&RPSULPHQWR/DUJXUD$OWXUD
0RGHOR,,,&RPSULPHQWR/DUJXUD$OWXUD
0RGHOR,9&RPSULPHQWR/DUJXUD$OWXUD
0RGHOR9&RPSULPHQWR/DUJXUD$OWXUD

A
B
C
D
E

décimo sexto.
vigésimo segundo.
vigésimo terceiro.
vigésimo quinto.
trigésimo segundo.

QUESTÃO 161

2 6DOmR GR $XWRPyYHO GH 6mR 3DXOR p XP HYHQWR
4XDO GHVVHV PRGHORV R DUWHVmR GHYH DGTXLULU SDUD
no
qual
vários fabricantes expõem seus modelos mais
conseguir armazenar o maior número de potes por caixa?
recentes de veículos, mostrando, principalmente, suas
A ,
inovações em design e tecnologia.
B ,,
Uma montadora pretende participar desse evento
FRP GRLV HVWDQGHV XP QD HQWUDGD H RXWUR QD UHJLmR
C ,,,
FHQWUDOGRVDOmRH[SRQGRHPFDGDXPGHOHVXPFDUUR
D ,9
compacto e uma caminhonete.
E V
Para compor os estandes, foram disponibilizados
pela
montadora quatro carros compactos, de modelos
QUESTÃO 159
distintos, e seis caminhonetes de diferentes cores para
A prefeitura de um pequeno município do interior VHUHPHVFROKLGRVDTXHOHVTXHVHUmRH[SRVWRV$SRVLomR
GHFLGH FRORFDU SRVWHV SDUD LOXPLQDomR DR ORQJR GH dos carros dentro de cada estande é irrelevante.
uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central 8PD H[SUHVVmR TXH IRUQHFH D TXDQWLGDGH GH PDQHLUDV
e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça diferentes que os estandes podem ser compostos é
Mi SRVVXL LOXPLQDomR R SULPHLUR SRVWH VHUi FRORFDGR D
A arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4.
80 metros da praça, o segundo, a 100 metros, o terceiro,
B FRPELQDomRGHHOHPHQWRVWRPDGRVD
D  PHWURV H DVVLP VXFHVVLYDPHQWH PDQWHQGRVH
sempre uma distância de vinte metros entre os postes, C FRPELQDomR GH  HOHPHQWRV WRPDGRV  D  YH]HV
FRPELQDomRGHHOHPHQWRVWRPDGRVDYH]HV
até que o último poste seja colocado a uma distância de
YH]HV
1 380 metros da praça.
D DUUDQMRGHHOHPHQWRVWRPDGRVDYH]HVDUUDQMR
Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8 000,00 por
GHHOHPHQWRVWRPDGRVDYH]HVYH]HV
poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a
E FRPELQDomR GH  HOHPHQWRV WRPDGRV  D  YH]HV
FRORFDomRGHVVHVSRVWHVp
FRPELQDomRGHHOHPHQWRVWRPDGRVD
A 5
B 5
C 5
D 5
E R$ 584 000,00.
07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0225LA24*
QUESTÃO 162

QUESTÃO 164

Os alunos da disciplina de estatística, em um curso
universitário, realizam quatro avaliações por semestre
FRPRVSHVRVGHpor cento, 10 por cento, 30 por cento
e 40 por cento UHVSHFWLYDPHQWH 1R ¿QDO GR VHPHVWUH
precisam obter uma média nas quatro avaliações de, no
mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante
dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três
primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente.
O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na
TXDUWDDYDOLDomRSDUDVHUDSURYDGRp

A Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma
WUDQVDomR¿QDQFHLUDGHYDORUHVHQWUHGLIHUHQWHVEDQFRV
Um economista decide analisar os valores enviados por
PHLRGH7('VHQWUHFLQFREDQFRV H GXUDQWH
um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma
matriz A é igual abre colchete, a índice i j fecha colchete,
em que 1 é menor ou igual a i e menor ou igual a 5 e 1 é
menor ou igual a j e menor ou igual a 5, e o elemento a
índice i j corresponde ao total proveniente das operações
IHLWDVYLD7('HPPLOKmRGHUHDOWUDQVIHULGRVGREDQFR
i para o banco j durante o mês. Observe que o elemento
a índice i i é igual a zero, uma vez que TED é uma
transferência entre bancos distintos.

A
B
C
D
E





84,0.

QUESTÃO 163
O gerente do setor de recursos humanos de uma
HPSUHVD HVWi RUJDQL]DQGR XPD DYDOLDomR HP TXH XPD
das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para
HVVD HWDSD HOH FODVVL¿FRX DV SHUJXQWDV SHOR QtYHO GH
GL¿FXOGDGH HP IiFLO PpGLR H GLItFLO H HVFUHYHX FDGD
SHUJXQWDHPFDUW}HVSDUDFRORFDomRHPXPDXUQD
Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes
QtYHLVQDXUQDHOHREVHUYRXTXHpor cento delas eram de
nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam
a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas
de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o
primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta
GHQtYHOIiFLOVHMDGHpor cento.
Com essas informações, a quantidade de perguntas de
nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a
A
B
C
D
E

10.
15.
35.
40.
45.

07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

Essa é a matriz obtida para essa análise:
Descrição da matriz A de cinco colunas e cinco
linhas:
3ULPHLUDOLQKD
6HJXQGDOLQKD
7HUFHLUDOLQKD
4XDUWDOLQKD
Quinta linha: 3, 0, 1, 1, 0.
Com base nessas informações, o banco que transferiu a
maior quantia via TED é o banco
A
B
C
D
E

1.

3.
4.
5.

*LE0225LA25*
QUESTÃO 165

QUESTÃO 166

8P MRJR SHGDJyJLFR XWLOL]DVH GH XPD LQWHUIDFH
DOJpEULFRJHRPpWULFDGRVHJXLQWHPRGRRVDOXQRVGHYHP
HOLPLQDU RV SRQWRV GR SODQR FDUWHVLDQR GDQGR ³WLURV´
seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos
escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em
XPD MDQHOD GR SURJUDPD D HTXDomR FDUWHVLDQD GH XPD
reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos
e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for
GDGRSRUPHLRGDHTXDomRGDFLUFXQIHUrQFLDFDGDSRQWR
V é igual a P vezes abre parêntese 1 mais i fecha GLIHUHQWH GD RULJHP TXH IRU DWLQJLGR YDOH  SRQWRV 6H
parêntese elevado a n
R WLUR IRU GDGR SRU PHLR GD HTXDomR GH XPD UHWD FDGD
Em um contrato de empréstimo com sessenta ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto.
SDUFHODV ¿[DV PHQVDLV GH 5  D XPD WD[D GH (P XPD VLWXDomR GH MRJR DLQGD UHVWDP RV VHJXLQWHV
pontos para serem eliminados: A(0 ; 4), B(4 ; 4), C(4 ; 0),
MXURV GH  por cento ao mês, junto com a trigésima
D  HE  
parcela será paga antecipadamente uma outra parcela,
Descrição do plano cartesiano:
GHVGH TXH R GHVFRQWR VHMD VXSHULRU D  por cento do
valor da parcela.
No eixo horizontal (x HVWmRPDUFDGRVRVSRQWRV
      H  1R HL[R YHUWLFDO y  HVWmR
8WLOL]H  FRPR DSUR[LPDomR SDUD logaritmo
PDUFDGRV RV SRQWRV      H  +i RV
QHSHULDQR GD IUDomR QXPHUDGRU  H GHQRPLQDGRU  e
seguintes pontos marcados no plano cartesiano:
 FRPR DSUR[LPDomR SDUD logaritmo neperiano de
ponto de coordenadas (0 ; 0); ponto A, de

coordenadas (0 ; 4); ponto B, de coordenadas
A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto
(4 ; 4); ponto C, de coordenadas (4 ; 0); ponto D,
com a trigésima é a
GHFRRUGHQDGDV  HSRQWR E, de coordenadas
A quinquagésima sexta.
 
B quinquagésima quinta.
Passando pelo ponto ATXDOHTXDomRIRUQHFHULDDPDLRU
C quinquagésima segunda.
SRQWXDomR"
D quinquagésima primeira.
A x é igual a 0.
E quadragésima quinta.
B y é igual a 0.

Um contrato de empréstimo prevê que quando uma
SDUFHODpSDJDGHIRUPDDQWHFLSDGDFRQFHGHUVHiXPD
UHGXomRGHMXURVGHDFRUGRFRPRSHUtRGRGHDQWHFLSDomR
1HVVH FDVR SDJDVH R YDORU SUHVHQWH TXH p R YDORU
naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga
em uma data futura. Um valor presente P submetido a
juros compostos com taxa i, por um período de tempo n,
produz um valor futuro V determinado pela fórmula

C x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado
é igual a 16.
D x elevado ao quadrado mais abre parêntese y menos
fecha parêntese elevado ao quadrado é igual a 4.
E abre parêntese x menos  fecha parêntese elevado
ao quadrado mais abre parêntese y menos  fecha
parêntese elevado ao quadrado é igual a 8.
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*LE0225LA26*
QUESTÃO 167

QUESTÃO 169

8PTXHEUDFDEHoDFRQVLVWHHPUHFREULUXPTXDGUDGR
'HYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV PHWDV GH¿QLGDV
SDUD D FDPSDQKD GH YDFLQDomR FRQWUD D JULSH FRPXP FRPWULkQJXORVUHWkQJXORVLVyVFHOHVFRPRLOXVWUDD¿JXUD
e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde
'HVFULomRGD¿JXUD
DQXQFLRX D SURUURJDomR GD FDPSDQKD SRU PDLV XPD
Um quadrado com uma diagonal que liga o
semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas
vértice inferior esquerdo ao vértice superior direito.
vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de
A parte acima dessa diagonal está preenchida por
LQtFLRGDSURUURJDomRGDFDPSDQKD
um triângulo retângulo isósceles e a parte abaixo
está preenchida por seis triângulos retângulos
Descrição da tabela:
isósceles de tamanhos variados da seguinte forma:
7DEHOD ³%DODQoR SDUFLDO QDFLRQDO GD YDFLQDomR
o triângulo menor está localizado no canto inferior
FRQWUDDJULSH´GHTXDWURFROXQDVHVHLVOLQKDV
direito do quadrado com seus catetos sobre os lados
*UXSR GH ULVFR &ULDQoDV 3UR¿VVLRQDLV GH VD~GH
do quadrado, sua hipotenusa forma um dos catetos
*HVWDQWHV,QGtJHQDV,GRVRV
do segundo triângulo, a hipotenusa deste forma um
3RSXODomR PLOKmR 
dos catetos do terceiro, a hipotenusa deste forma um
dos catetos do quarto, a hipotenusa deste forma um
3RSXODomRMiYDFLQDGD PLOKmR 
dos catetos do quinto e a hipotenusa deste é uma das
3RSXODomRMiYDFLQDGD SRUFHQWDJHP 
partes da diagonal do quadrado. O sexto triângulo
complementa a parte abaixo da diagonal do quadrado.
Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos
8PD DUWHVm FRQIHFFLRQD XP TXHEUDFDEHoD FRPR R
de risco já vacinadas?
descrito, de tal modo que a menor das peças é um
A 
triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem
centímetros.
B 18
2 TXHEUDFDEHoD TXDQGR PRQWDGR UHVXOWDUi HP XP
C 30
quadrado cuja medida do lado, em centímetro, é
D 40
A 14.
E 50
B 
QUESTÃO 168
C vezes raiz quadrada de
Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos D 6 mais 4 vezes raiz quadrada de
RUJDQL]RXXPDULID2LWHQWDDOXQRVIDOWDUDPjIHVWDHQmR E 6 maisvezes raiz quadrada de
participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns
FRPSUDUDP WUrV ELOKHWHV  FRPSUDUDP  ELOKHWHV H QUESTÃO 170
muitos compraram apenas um. O total de alunos que
Para decorar um cilindro circular reto será usada
FRPSURX XP ~QLFR ELOKHWH HUD  por cento do número uma faixa retangular de papel transparente, na qual está
total de bilhetes vendidos, e o total de bilhetes vendidos desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus
excedeu em 33 o número total de alunos do colégio.
com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede
IUDomRGHQXPHUDGRUVHLVHGHQRPLQDGRUSLFHQWtPHWURV,
Quantos alunos compraram somente um bilhete?
HDRHQURODUDIDL[DREWpPVHXPDOLQKDHPIRUPDWRGH
A 34
KpOLFHFRPRQD¿JXUD
B 
'HVFULomRGD¿JXUD
C 
Um cilindro circular reto na vertical em que está
D 48
destacada a altura e, a partir dela, há o desenho de
um retângulo com os lados maiores na horizontal e
E 
uma diagonal que vai do vértice inferior esquerdo até
o vértice superior direito. Essa diagonal forma um
ângulo de trinta graus com o lado inferior horizontal
do retângulo. Ao lado, outro desenho do cilindro com
a faixa enrolada dando seis voltas completas ao seu
redor, destacando a diagonal, que é uma linha com a
forma de hélice, envolvendo o cilindro.
O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é
A
B
C
D
E
07GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

36 vezes raiz quadrada de 3.
vezes raiz quadrada de 3.
4 vezes raiz quadrada de 3.
36.


*LE0225LA27*
QUESTÃO 171

O atleta 10 irá realizar o último salto da final.
Ele observa no Quadro 1, antes de executar o
&RP R DYDQoRHP FLrQFLD GD FRPSXWDomR HVWDPRV
salto, o recorte do quadro parcial de notas com a
próximos do momento em que o número de transistores
VXD FODVVLILFDomR H D GRV WUrV SULPHLURV OXJDUHV DWp
no processador de um computador pessoal será da
aquele momento.
mesma ordem de grandeza que o número de neurônios
em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões.
Descrição do quadro 1:
Uma das grandezas determinantes para o
4XDGUR FRP DV LQIRUPDo}HV &ODVVL¿FDomR
desempenho de um processador é a densidade de
Atleta, Sexto salto e Total.
transistores, que é o número de transistores por
&ODVVL¿FDomR SULPHLUR$WOHWD6H[WRVDOWR
centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava
7RWDO
um processador contendo 100 000 transistores
&ODVVL¿FDomRVHJXQGR$WOHWD6H[WRVDOWR
GLVWULEXtGRV HP  centímetro quadrado de área.
7RWDO
'HVGHHQWmRRQ~PHURGHWUDQVLVWRUHVSRUFHQWtPHWUR
quadrado que se pode colocar em um processador
&ODVVL¿FDomR WHUFHLUR$WOHWD  6H[WR VDOWR 
GREUDDFDGDGRLVDQRV /HLGH0RRUH 
7RWDO
&RQVLGHUHFRPRDSUR[LPDomRSDUDlogaritmo de
&ODVVL¿FDomR VH[WR $WOHWD  6H[WR VDOWR YD]LR
QDEDVH.
7RWDO
Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de
Ele precisa decidir com seu treinador qual salto
100 bilhões de transistores?
deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto
A 1999
HVWmRQR4XDGUR
B 
Descrição do quadro 2:
C 
Quadro com as informações: Tipo de salto, Nota
D 
de
partida,
Estimativa da soma das notas dos juízes e
E 
Probabilidade de obter a nota.
QUESTÃO 172
7LSR GH VDOWR 7 1RWD GH SDUWLGD  (VWLPDWLYD
GDVRPDGDVQRWDVGRVMXt]HV3UREDELOLGDGHGH
Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais
REWHUDQRWDSRUFHQWR
VHP MXURV 1R PRPHQWR GH FRQWUDWDU R ¿QDQFLDPHQWR
7LSR GH VDOWR 7 1RWD GH SDUWLGD  (VWLPDWLYD
caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando
da soma das notas dos juízes: 58; Probabilidade de
mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas
REWHUDQRWDSRUFHQWR
GLPLQXL 5  RX VH HOH TXLVHU GLPLQXLU R SUD]R
com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das
7LSR GH VDOWR 7 1RWD GH SDUWLGD  (VWLPDWLYD
SDUFHODVVREH5&RQVLGHUHDLQGDTXHQDVWUrV
da soma das notas dos juízes: 55; Probabilidade de
possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o
obter a nota: 91,88 por cento.
PHVPRWRGDVVmRVHPMXURVHQmRpGDGRGHVFRQWRHP
7LSR GH VDOWR 7 1RWD GH SDUWLGD  (VWLPDWLYD
nenhuma das situações.
da soma das notas dos juízes: 50; Probabilidade de
Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a
obter a nota: 95,38 por cento.
serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja?
Tipo de salto: T5; Nota de partida: 3,0; Estimativa
da soma das notas dos juízes: 53; Probabilidade de
A 
REWHUDQRWDSRUFHQWR
B 
C 
O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade
D 40
de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita
alcançar o primeiro lugar.
E 58
QUESTÃO 173

Considerando essas condições, o salto que o atleta
deverá escolher é o de tipo

O salto ornamental é um esporte em que cada
competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é
calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada
SHODQRWDGHSDUWLGD RJUDXGHGL¿FXOGDGHGHFDGDVDOWR 
)LFDHPSULPHLUROXJDURDWOHWDTXHREWLYHUDPDLRUVRPD
das seis notas recebidas.

A
B
C
D
E

T1.
7
T3.
T4.
T5.
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*LE0225LA28*
QUESTÃO 174
2VJXLQGDVWHVVmRIXQGDPHQWDLVHPFDQWHLURVGHREUDVQRPDQHMRGHPDWHULDLVSHVDGRVFRPRYLJDVGHDoR
$¿JXUDLOXVWUDXPDVHTXrQFLDGHHVWiJLRVHPTXHXPJXLQGDVWHLoDXPDYLJDGHDoRTXHVHHQFRQWUDLQLFLDOPHQWH
no solo.
'HVFULomRGD¿JXUD
$¿JXUDUHSUHVHQWDWUrVHVWiJLRVGRPRYLPHQWRGHXPDYLJDGHDoRSRUXPJXLQGDVWH
1RHVWiJLRDYLJDHVWiVREUHRFKmR+iRSRQWR0TXHLQGLFDRSRQWRPpGLRGDYLJD¬GLUHLWD
GDYLJDKiRSRQWR2TXHLQGLFDDSRVLomRYHUWLFDOGRFDERGHDoR
1RHVWiJLRDYLJDHVWiLQFOLQDGDHPUHODomRDRFKmRRODGRHVTXHUGRGDYLJDHVWiLQGRGH
encontro ao ponto O e o lado direito da viga subindo puxada pelo cabo de aço.
1RHVWiJLRDYLJDHVWiQDSRVLomRYHUWLFDOHPUHODomRDRFKmRFRPXPDGHVXDVH[WUHPLGDGHV
apoiada no solo sobre o ponto O.
1D¿JXUDRSRQWR2UHSUHVHQWDDSURMHomRRUWRJRQDOGRFDERGHDoRVREUHRSODQRGRFKmRHHVWHVHPDQWpP
na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo tempo igual a zero (estágio 1) e
¿QDOL]DQRWHPSRtempo índice f (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O,
HQTXDQWRTXHDRXWUDH[WUHPLGDGHGHVOL]DVREUHRVRORHPGLUHomRDRSRQWR2&RQVLGHUHTXHRFDERGHDoRXWLOL]DGR
SHORJXLQGDVWHSDUDLoDUDYLJD¿TXHVHPSUHQDSRVLomRYHUWLFDO1D¿JXUDRSRQWR0UHSUHVHQWDRSRQWRPpGLRGR
segmento que representa a viga.
2JUi¿FRTXHGHVFUHYHDGLVWkQFLDGRSRQWR0DRSRQWR2HPIXQomRGRWHPSRHQWUHtempo igual a zero e tempo
índice f, é

'HVFULomRGRJUi¿FR
A

Os eixos cartesianos se interceptam na origem. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical, a distância.
2JUi¿FRpXPVHJPHQWRGHUHWDSDUDOHORDRHL[RKRUL]RQWDOFRPXPDGDVH[WUHPLGDGHVVREUHRHL[RYHUWLFDOH
a outra num ponto de abscissa tempo índice f.
'HVFULomRGRJUi¿FR

B

Os eixos cartesianos se interceptam na origem. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical, a distância.
2JUi¿FRpXPVHJPHQWRGHUHWDLQFOLQDGRSDUDFLPDFRPXPDGDVH[WUHPLGDGHVVREUHRHL[RYHUWLFDOHDRXWUD
num ponto de abscissa tempo índice f.
'HVFULomRGRJUi¿FR

C

Os eixos cartesianos se interceptam na origem. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical, a distância.
2JUi¿FRpXPVHJPHQWRGHUHWDLQFOLQDGRSDUDEDL[RFRPXPDGDVH[WUHPLGDGHVVREUHRHL[RYHUWLFDOHDRXWUD
num ponto de abscissa tempo índice f.
'HVFULomRGRJUi¿FR

D

Os eixos cartesianos se interceptam na origem. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical, a distância.
2JUi¿FRpXPDFXUYDFRPDFRQFDYLGDGHYROWDGDSDUDEDL[RFRPXPDGDVH[WUHPLGDGHVVREUHRHL[RYHUWLFDOH
a outra num ponto de abscissa tempo índice f.
'HVFULomRGRJUi¿FR

E

Os eixos cartesianos se interceptam na origem. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical, a distância.
2JUi¿FRpXPDFXUYDFRPDFRQFDYLGDGHYROWDGDSDUDFLPDFRPXPDGDVH[WUHPLGDGHVVREUHRHL[RYHUWLFDOH
a outra num ponto de abscissa tempo índice f.
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*LE0225LA29*
QUESTÃO 175

QUESTÃO 176

$ LQFOLQDomR GH XPD UDPSD p FDOFXODGD GD VHJXLQWH
Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar,
PDQHLUDSDUDFDGDPHWURPHGLGRQDKRUL]RQWDOPHGHVH VXFHVVLYDPHQWH H VHP UHSRVLomR GXDV ERODV SUHWDV GH
xFHQWtPHWURVQDYHUWLFDO'L]VHQHVVHFDVRTXHDUDPSD uma mesma urna.
WHPLQFOLQDomRGHx por centoFRPRQRH[HPSORGD¿JXUD
,QLFLDOPHQWH DV TXDQWLGDGHV H FRUHV GDV ERODV VmR
como descritas a seguir:
8UQD$±3RVVXLWUrVERODVEUDQFDVGXDVERODVSUHWDV
'HVFULomRGD¿JXUD
e uma bola verde;
$¿JXUDPRVWUDXPWULkQJXORUHWkQJXORFRPRODGR
8UQD%±3RVVXLVHLVERODVEUDQFDVWUrVERODVSUHWDV
horizontal medindo 1 metro, o lado vertical medindo
e uma bola verde;
 FHQWtPHWURV $R ODGR HVWi HVFULWR ,QFOLQDomR p
igual a vinte por cento.
8UQD & ± 3RVVXL GXDV ERODV SUHWDV H GXDV ERODV
verdes;
8UQD'±3RVVXLWUrVERODVEUDQFDVHWUrVERODVSUHWDV
$¿JXUDDSUHVHQWDXPSURMHWRGHXPDUDPSDGHDFHVVR
A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções
D XPD JDUDJHP UHVLGHQFLDO FXMD EDVH VLWXDGD  PHWURV
apresentadas:
abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento.
2SomR±5HWLUDUDOHDWRULDPHQWHGXDVERODVGDXUQD$
'HVFULomRGD¿JXUD
2SomR±5HWLUDUDOHDWRULDPHQWHGXDVERODVGDXUQD%
$ ¿JXUD PRVWUD GR ODGR HVTXHUGR XP SRUWmR QR
2SomR±3DVVDUDOHDWRULDPHQWHXPDERODGDXUQD
QtYHOGDUXDHDEDL[RGRSRUWmRXPVHJPHQWRFRP
C para a urna A; após isso, retirar, aleatoriamente, duas
metros de altura. A distância desse segmento até a
bolas da urna A;
base da garagem mede 8 metros. A rampa que sai do
2SomR±3DVVDUDOHDWRULDPHQWHXPDERODGDXUQD
SRUWmRHYDLDWpDJDUDJHPpLQFOLQDGD
D para a urna C; após isso, retirar, aleatoriamente, duas
Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra bolas da urna C;
2SomR±3DVVDUDOHDWRULDPHQWHXPDERODGDXUQD
foi informado de que as normas técnicas do município
C
para
a urna D; após isso, retirar, aleatoriamente, duas
RQGHHODHVWiORFDOL]DGDH[LJHPTXHDLQFOLQDomRPi[LPD
bolas
da
urna D.
de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja
GHpor cento.
Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de
6H D UDPSD SURMHWDGD WLYHU LQFOLQDomR VXSHULRU D JDQKDURSUrPLRDSHVVRDGHYHHVFROKHUDRSomR
 por cento, o nível da garagem deverá ser alterado
A 1.
SDUD GLPLQXLU R SHUFHQWXDO GH LQFOLQDomR PDQWHQGR R
B 
comprimento da base da rampa.
Para atender às normas técnicas do município, o nível da C 3.
D 4.
garagem deverá ser
E 5.
A elevado em 40 centímetros.
B elevado em 50 centímetros.
C mantido no mesmo nível.
D rebaixado em 40 centímetros.
E rebaixado em 50 centímetros.
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*LE0225LA30*
QUESTÃO 177

QUESTÃO 178

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
LPSUHVVmR

3DUD FULDU XP ORJRWLSR XP SUR¿VVLRQDO GD iUHD GH
designJUi¿FRGHVHMDFRQVWUXtORXWLOL]DQGRRFRQMXQWRGH
pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente
como mostra a imagem.

'HVFULomRGD¿JXUD
$V OHWUDV GD SDODYUD ³(FR´ QR VLVWHPD FRPXP
GH HVFULWD HVWmR VHSDUDGDV H FDGD XPD GHODV HVWi
descrita a seguir:
/HWUD ( p IRUPDGD SRU RLWR TXDGUDGRV FLQFR QD
vertical, um à direita do primeiro quadrado, outro à
direita do terceiro quadrado e, por último, um à direita
do quinto quadrado. No interior de cada quadrado há
um furo circular, totalizando oito furos circulares.
/HWUD&pIRUPDGDSRUVHWHTXDGUDGRVFLQFRQD
vertical, um à direita do primeiro quadrado e outro
à direita do quinto quadrado. No interior de cada
quadrado há um furo circular, totalizando sete furos
circulares.
/HWUD2pIRUPDGDSRUGR]HTXDGUDGRVFLQFRQD
vertical no lado esquerdo, um ao lado do primeiro
quadrado do lado esquerdo, um ao lado do quinto
quadrado do lado esquerdo e cinco na vertical no
lado direito. No interior de cada quadrado há um furo
circular, totalizando doze furos circulares.
Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa
IRQWHFRPWDPDQKRHTXHVHMDFRPSRVWDSRUOHWUDV
formadas por quadrados de lados x com furos circulares
de raio r pLJXDODIUDomRGHQXPHUDGRU x e denominador
3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a
IUDomRGHQXPHUDGRU1 e denominador 16 da área inicial,
SUHWHQGHVHUHGX]LURWDPDQKRGDIRQWH6DEHVHTXHDR
alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado
QDPHVPDSURSRUomR
Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será
A
B
C
D
E

64.
48.
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Descrição da imagem:
A imagem mostra um plano cartesiano: eixo
horizontal (x) com os pontos: 15, 10, 5, 0, 5, 10,
15 e eixo vertical (y) com os pontos: 15, 10, 5, 0, 5,
1HVVHSODQRFDUWHVLDQRHVWmRPDUFDGRVWRGRV
RVSRQWRVGHFRRUGHQDGDVLQWHLUDVTXHHVWmRVREUHR
triângulo de vértices nos pontos (0 ; 0), (10 ; 0) e (10 ; 10).
Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta
JUi¿FD VHUi QHFHVViULR HVFUHYHU DOJHEULFDPHQWH R
FRQMXQWRTXHUHSUHVHQWDRVSRQWRVGHVVHJUi¿FR
Esse conjunto é dado pelos pares ordenados abre
parêntese x ponto e vírgula y fecha parêntese pertence
ao produto cartesiano do conjunto dos números naturais
pelo conjunto dos números naturais, tais que
A zero menor ou igual a x menor ou igual a y menor ou
igual a 10.
B zero menor ou igual a y menor ou igual a x menor ou
igual a 10.
C zero menor ou igual a x menor ou igual a 10, zero
menor ou igual a y menor ou igual a 10.
D zero menor ou igual a x mais y menor ou igual a 10.
E zero menor ou igual a x mais y menor ou igual a

*LE0225LA31*
QUESTÃO 179

QUESTÃO 180

A figura mostra uma praça circular que contém
um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um
passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz
VmRFRQFrQWULFRV

Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de
XPWDEXOHLURGHGLPHQVmRn por n, com n maior ou igual a
no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre
uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é
SRVLFLRQDGDDUHJLmRIRUPDGDSHODVFDVDVTXHHVWmRQD
mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona
GHFRPEDWHGHVVDSHoD1D¿JXUDHVWiLOXVWUDGDD]RQD
de combate de uma peça colocada em uma das casas de
XPWDEXOHLURGHGLPHQVmRpor 8.

'HVFULomRGD¿JXUD
Dois círculos concêntricos, sendo o menor
GHQRPLQDGR FKDIDUL] H R PDLRU SUDoD $ UHJLmR
formada entre os dois é o passeio. Há quatro aberturas
ao redor do círculo maior.
O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos.
Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está
FKHLR XP HQJHQKHLUR IH] D VHJXLQWH PHGLomR HVWLFRX
uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância
entre dois pontos A e B FRQIRUPH D ¿JXUD &RP LVVR
obteve a medida do segmento de reta AB: 16 metros.
'HVFULomRGD¿JXUD
$PHVPD¿JXUDDQWHULRUGHVWDFDQGRRSRQWR A à
esquerda e o ponto B à direita, no círculo maior.
Um segmento de reta horizontal tangente e abaixo
do círculo menor une os pontos A e B, medindo
16 metros.
Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro
calculou corretamente a medida da área do passeio, em
metro quadrado.
A medida encontrada pelo engenheiro foi

'HVFULomRGD¿JXUD
Tabuleiro formado por oito colunas e oito linhas.
Na terceira coluna e quinta linha há uma peça.
As outras casas da terceira coluna e as outras
casas da quinta linha formam a zona de combate.
O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que
a probabilidade de se posicionar a segunda peça
DOHDWRULDPHQWH VHJXLQGR D UHJUD GR MRJR H HVWD ¿FDU
sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a
IUDomRGHQXPHUDGRU 1 e denominador 5.
$ GLPHQVmR PtQLPD TXH R designer deve adotar para
esse tabuleiro é
A
B
C
D
E

4 por 4.
6 por 6.
9 por 9.
10 por 10.
11 por 11.

A 4 pi.
B 8 pi.
C 48 pi.
D 64 pi.
E pi.
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