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EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 
PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA_E SUAS TECNOLOGIAS 

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

2° DIA 

enem2019 CADsRNO

AMARELO 

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA,
com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase: 

Sou eu mesmo e serei eu mesmo então. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180 e uma FOLHA DE RASCUNHO,
dispostas da seguinte maneira:

a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias;

c) FOLHA DE RASCUNHO.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com
as instruções anteriores. 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 cinco horas.

5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES e na FOLHA DE RASCUNHO não
serão considerados na avaliação.

7. Q uando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES,
o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE RASCUNHO.

8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar
seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem
o término das provas.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS 

i Questão 93

Questões de 91 a 135 

Questão 91 

Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro 
! intitulado Um novo sistema de filosofia química

! (do original A New System of Chemica/ Philosophy),

. . . . \ no qual continha os cinco postulados que serviamU�a 
A 

ca�a _tem um cabo eletnco mal d.imensio�a�o, : como alicerce da primeira teoria atômica da matériade resIstencIa igual a 1 O O, que a conecta a rede eletnca : . . . 
de 120 v. Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência : f�ndamentada no met�do c1ent1fico. Esses postulados
igual a 200 O, estão conectadas ao mesmo circuito que i sao numerados a seguir: 
uma televisão de resistência igual a 50 Q, conforme : 
ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
tensão entre 90 V e 130 V. 1 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são 

1 O 01-----,---...-----,----,----.------. 
: idênticos em massa e em todas as outras propriedades.

120 V 
a 
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3. Diferentes elementos químicos têm diferentes
[ tipos de átomos; em particular, seus átomos têm 
: diferentes massas. 
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4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações
j químicas mantêm suas identidades. 
i 5. Átomos de elementos combinam com átomos de 

o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas ! outros elementos em proporções de números inteiros 
sem que a televisão pare de funcionar é: ! pequenos para formar compostos. 

8 1. 
0 2. 
e 3. 
(i) 4. 
@ 5. 

! Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados
! em outros dados experimentais evidenciaram, entre
! outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a
j composição e organização do átomo e a quantização da 
: energia no modelo atômico. 

Questão 92 

OXTOBY, D. W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principies of Modem
Chemistry. Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado). 

O 2,4-dinitrofenol (DNP) é conhecido como : Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual
desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e ! dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?
apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser : 
perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso : 8 1
como medicamento é proibido em diversos países, i 
inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância : 0 2 
captura, no espaço intermembranas, prótons (W) : e 3
provenientes da atividade das proteínas da cadeia ! ·""' 4respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. : � 
Assim, esses prótons não passam pelo transporte \ @ 5
enzimático na membrana interna. 

GRUNDLINGH, J. et ai. 2,4-Dinitrophenol (DNP): a Weight : .................................................................................. .

Loss Agent with Significant Acute Toxicity and Risk of Death. : 
Journal of Medical Toxicology, v. 7, 2011 (adaptado). 

O efeito emagrecedor desse composto está relacionado
ao�) 

8 obstrução da cadeia respiratória, resultando em :
maior consumo celular de ácidos graxos. 

@ bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando \
em maior gasto celular de energia. 

@ diminuição da produção de acetil CoA, resultando 1
em maior gasto celular de piruvato. 

0 inibição da glicólise, resultando em maior absorção \
celular da glicose sanguínea. 

@ redução da produção de ATP, resultando em maior !
gasto celular de nutrientes. j 
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Questão 94 

Para realizar o desentupimento de tubulações de 
esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida 
comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH) e outra 
espécie química pulverizada. Quando é adicionada 
água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás 
hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a 
eficiência do processo de desentupimento. Considere os 
potenciais padrão de redução (Ee) da água e de outras 
espécies em meio básico, expressos no quadro. 

� 
Selllin:eação de redução �W> 

2 H20 + 2 e- --+ H2 + 2 OW -0,83

Co(OHh + 2 e- � Co + 2 OW -0,73

Cu(OH)2 + 2 e- --+ Cu + 2 OW -0,22

PbO + H20 + 2 e- --+ Pb + 2 OW -0,58

Al(OH)4 - + 3 e- --+ AI + 4 OW -2,33

Fe(OH)2 + 2 e- --+ Fe + 2 OW -0,88

Qual é a outra espécie que está presente na composição 
da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? 

8 AI 
@· Co 
(& Cu(OH)2 
@ Fe(OH)2 
@ Pb 

1 Questão 95 

. As redes de alta tensão para transmissão de energia 
: elétrica geram campo magnético variável o suficiente 
1 para induzir corrente elétrica no arame das cercas. 
1 Tanto os animais quanto os funcionários das 
! propriedades rurais ou das concessionárias de energia
: devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma
: cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta
: tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão
( sofrer choque elétrico.

1 Para minimizar este tipo de problema, deve-se: 
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Fazer o aterramente dos arames da cerca. 
Acrescentar fusível de segurança na cerca. 
Realizar o aterramente da rede de alta tensão. 
Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. 
Utilizar fios encapados com isolante na rede 
de alta tensão. 

: Questão 96 

A esquistossomose (barriga-d'água) caracteriza-se 
: pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme 
: Schistosoma mansoni (esquistossomo). O contágio 
: ocorre depois que larvas do verme são liberadas na 
: água pelo caramujo do gênero Biomphalaria, seu 
: hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. 
: Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza 
1 medicamentos por via oral para matar o parasita dentro 
: do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na 
: utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína 
; extraída do verme, que induz o organismo humano a 
: produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. 

Instituto Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Fiocruz
: anuncia nova fase de vacina para esquistossomose. Disponível em: 
: http://agencia.fiocruz.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado). 

: Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento 
1 tradicional é que ela poderá 

:e 
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impedir a penetração do parasita pela pele. 
eliminar o caramujo para que não haja contágio. 
impedir o acesso do esquistossomo especificamente 
para o fígado. 

: CD eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato 
com o organismo. 
eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes 
da manifestação de sintomas. 
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