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EXAME NACIONAL DO ENS:NO MED:0
PROVA DE C:ENCiAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOG:AS

PROVA DE MATEMAT:CA E SUAS TECNOLOG:AS

enen12o2/

ATEN9AO: transcreva no espago apropriado do seu CARTAO-RESPOSTA,
com sua caligrafia usual, considerando as letras maiusculas e min0sorlas, a seguinte ftase:
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Com tantas manhas e artes inventadas
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CADERNO

5
AMARELO

LE:A ATENTAMENTE ASINSTRUcOES SEGUINTES:

1. Este CADERNO DE OUESTOES contem 90 quest6es numeradas de 91 a 180 e uma
FOLHA OE RASCUNHO, dispostas da seguinte maneira:

a) questoes de numero 91 a 135, relativas a 6rea de Ciencias da Natureza e suas Tecnologias;

b) quest6es de n0mero 136 a 180, relativas A 6rea de Matematica e suas Tecnologias;

c) FOLHA DE RASCUNHO.

Confira se a quantidade e a ordem das quest6es do seu CADERNO DE QUESTOES estElo de acordo

com as instrugoes anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer

diverg€ncia, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providCncias cabiveis'

Para cada uma das quest6es objetivas, seo apresentadas 5 opg6es. Apenas uma responde conetamente

a questao.

O tempo disponivel para estas provas 6 de cinco horas.

Reserve tempo suficiente para preencher o CARTAO-RESPOSTA.

Os rascunhos e as marcag6es assinaladas no CADERNO DE QUESTOES e na FOLHA DE RASCUNHO

nao serao considerados na avaliagSo.

euando terminar as provas, a@ne para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTOES,

O CARTAO-RESPOSTA E A FOLHA DE RASCUNHO.

VocE poder6 deixar o local de prova somente ap6s deconidas duas horas do inicio da aplicag6o e

podera levar seu CADERNO DE QUESTOES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 mlnutos
que antecedem o t6rmino das provas.
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CiCNC:AS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOG:AS

Quesbes de 91 a 135

Questao 91
… “

A deficioncia de lipase 6cida lisossomica 6 uma doenqa

hereditaria associada a um gene do cromossomo '10.

Os pais dos pacientes podem nao sab€r que sao portadores

dos genes da doenga at6 o nascimento do primeiro filho

afetado. Quando ambos os progenitores seo portadores,

existe uma chance, em quatro, de que seu bebe possa

nascer com essa doenga.

ANOERSON. R A. €r. al. lnr Situ Lo.alEaton ol lhe G€n€ta Loos Encoding lhe Lvsosornal

Aod Lip6seJcholeslsry' Ess.as€ (LIPA) o€fideni in wolma^ o,s€as€ lo chronosorns
1&23 2{23.3. G.oo.nl,c.. n 1.jit^ 1993 (adapEdo).

Essa 6 uma doenga hereditAria de carater

@ recessivo.

@ dominante.

O codominante.

O poligenico.

O polial6lico.

Questao 92 ¨

O quadro lista alguns dispositivos eletronicos que

estao presentes no dia a dia, bem como a faixa de forga

eletromotriz necess6ria ao seu funcionamento.

Dispositivo eletr6nlco
Faixa de forga

eletromotriz M
| Rel6gio de parede 1,2al,5

|| Celular 3,5a3,8

camera di91al 7,5a7,8

IV
Caninho de controle

remoto
10,5a10,9

V NotebooULaptop 19,5a20,0

Considere que uma bateria 6 construida pela

associageo em serie de kes pilhas de litiGiodo, nas
condigoes-padrao, conforme as semiequag6es de
redu€o apresentadas.

l"+2e- --> 2l- E"=+0,54V

Li* + e- --r Li E" = -3,05 V
Essa bateria e adequada para o funcionamento de qual
dispositivo eletr6nico?

Ot
Oll
O lll

@tv
OV

Questao 93 ・
l-21

O alcoolometro Gay Lussace um instrumento destinado
a medir o teor de alcool, em porcentagem de volume (v/v),
de solugOes de agua e 6lcool na faixa de 0 'GL a 100 'GL,
com divisoes de 0,1 'GL. A concepgSo do alcoolometro
se baseia no principio de flutuabilidade de Arquimedes,
semelhante ao funcionamento de um densimelro. A escala
do instrumento e aferida a 20 'C, sendo necesseria a
conegao da medida, caso a temperatura da solugeo nao
esleja na temperatura de aferi€o. E apresentada parte da
tabela de core€o de um alcoolometro, com a temperatura.

Tabela de corregeo do alcool6metro com

°GL
Leitura da temperatura ('C

20 21 ０
こ

う
‘ 23 24 25

35 35,0 34,6 34,2 33,8 33,4 33,0

36 36,0 35,6 35,2 34,8 34,4 34,0

tranu.l .lcool6.r.no G.y Lurxc olspooivel em: w*w rncolem com br

20°C

l@sso €m 4 dez 2018 (adaotado)

E necessAria a correqeo da medida do instrumento, pois

um aumento na temperatura promove o(a)

O aumento da dissocia€o da agua.
O aumento da densidade da egua e do Slcool.
O mudanga do volume dos materiais por dilata€o.
O aumento da concentra€o de alcooldurante a medida.
@ altera€o das propriedades quimicas da mistura

almol e 6gua.

Questao 94

O PrCmio Nobel de Ouimica de 2000 deveu-se
a descoberta e ao desenvolvimento de polimeros
condutores. Esses materiais tCm ampla aplicagao em
novos dispositivos eletroluminescentes (LEDs), c6lulas
fotovoltaicas etc. Uma propriedadqchave de um polimero
condutor 6 a presenqa de ligagoes duplas conjugadas ao
longo da cadeia principal do polimero.

ROCHA FTLHO. R C Porii€roe condulo.€s: das.ob€rta e aprica9!€6
Ouimk iLov. n E coh, n.12,2000(ade do).

Um exemplo desse polimero 6 representado pela estrutura
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Questeo 95

Estudo aponta que a extin€o de preguigas-gigantes,
cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou
impactos considerSveis na vegetageo do Pantanal
brasileiro. A flora, embora nao tenha desaparecido,
tornou-se menos abundanle que no passado, al6m de
ocupar areas mais restritas.

BICUDO. F Jadhero6 da p€6ada E@bg€ PGqlb. F.Fp ed 231 mo2015 (ad4fo)

O evento descrito com a flora o@neu em razao da redu€o

O da produgSo de flores.

O do tamanho das plantas.

O de fatores de disseminagao das semenles.

O da quantidade de sementes por fruto.

O dos hebitats disponiveis para as plantas.

Ouestiio 96

Carros el6ticos estao cada vez mais baratos,
no entanlo, os orgaos governamentais e a industria se
preocupam com o tempo de recarga das baterias, que 6
muilo mais lento quando comparado ao tempo gasto para
encher o lanque de combustivel. Portanto, os usuarios
de transporte individual precisam se conscientizar dos
ganhos ambientais dessa mudanga e planejar com
antecedCncia seus percursos, pensando em pausas
necesserias para recargas.

Ap6s realizar um percurso de 1'10 km, um motorista
pretende recarregar as baterias de seu cano eletrico, que
tem um desempenho m6dio de 5,0 km/kwh, usando um
carregador ideal que opera a uma tensao de 220 V e e
percorrido por uma corrente de 20 A.

Quantas horas sao necesserias para recarregar a energia
utilizada nesse percurso?

O o,oos

a 0J25

A 2,5

o 5.0

O 8,0

Quest5。 97

Nas angiospermas, alem da fertilizagao da oosfera,
existe uma segunda fertilizaqao que resulta num tecido
triploide.

Essa segunda fertilizagao foi importante evolutivamente,
pois viabilizou a formagao de um tecido de

O nutrigao para o fruto.

O reserva para o embriao.

O revestimento para a semente.

@ protegSo para o megagamet6fito.

O vascularizageo para a planta jovem.

Ouestao 98

Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a
diversos alimentos, a ind0stria alimenticia se utiliza de
flavorizantes. Em geral, essas substancias sao 6steres,
como as apresentadas no quadro.

O aroma do flavorizante derivado do acido etanoico e que
apresenta cadeia carbonica saturada 6 de

6 kiwi.

@ banana.

O p6ssego.

O rum.

G) uva.

Questio 99 : r -----E-*-.--- "-
O eletrocardiograma 6 um exame cardlaco que mede

a intensidade dos sinais el6tricos advindos do corageo.
A imagem apresenta o resultado tipico obtido em um
paciente saudevel e a intensidade do sinal (VEc) em
tun€o do tempo.

tempo (s)

De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual
foi o nUmero de batimentos cardiacos por minuto desse
paciente durante o exame?

6so
O60
O too

O 120

O 180

cH3cHrcorcHrcH(cH3),

c6H1NH2C02CH3

Nome F6「Inula Aroma

Benzoato de
metila

c6H5corcH3 Kiwi

Acetato de
isoamila cH3cor(cH,),cH(cH3)' Banana

Aceiato de
benzila

cH-co-cH_c-H- PCssego

Propanoato de
isobulila

Rum

Antranilato de
metila

Uva
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Entre 2014 e 20.16, as regioes centrale oeste da Afiica softer.lm uma grave epidemia de febre hemonagica causada

pelo virus ebola, que se manifesta em ate 21 dias apos a infeoqeo e cuia taxa de letalidade (enfermos que vao a 6bito)

pode chegar a 90%. Em regioes de clima tropical e subtropical, um outro virus tambem pode causar febre hemonegica: o

virus da dinsue, que, embora tenha periodo de inorbacso menor (ate 10 dias)' "fl:f;j|l3**:j"3g"jj,**:,1"#;
Segundo as informagoes do texto e aplicando principios de evolu€o biologica as relagoes do tipo pat6genohospedeko,

qual dos dois virus infecta seres humanos ha mais tempo?

O Ebola, pois o maior periodo de incubagSo reflete duragSo mais longa do processo de coevolugeo pat6geno-hospedeiro.

O Oe.'g.r, pob o nrenir perioOo ae incuUa@ renete Oura@ nrab longa do processo de coevoluFo pat6genctEspedeiro.

O gUoia, aiia atta letalid;de indica maior eficiencia do virus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua

evolu€o.
@ Ebola, cujos surtos epid6micos concentram-se no continente africano, reconhecido como bergo da origem

evolutiva dos seres humanos.
O Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eliciCncia do virus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao

longo da coevolugao pat6geno-hospedeiro.

QueStao 100

Questao 101
Aimagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estagao individual para tratamento do esgoto residencial.

Como funciona a estageo individual

@Cistemas

Caixa de
gordura

Retem os detritos
da pia e cozinha,
liberando agua
quase isenla de
gordura.

(A caixa de Otanlue s6ptico
Aqui o esgoto deve fcar em
repouso por um periodo
relativamente maior que
nas outras etapas.

TAVARES. K. Elt 94.. & t t tr.nlo ir..fob hdn idu.l pdmlbm..!udr..g& (l. lgu.. D6po.tiv€l amr htE./6xlra.9bDo.coo. a.e3so eln 18 m!. mt4 {adap.,do).

Em qual etapa decantase o lodo a ser separado do esgoto residencial?

6t
@2
O3
O5e6
Questao 102

O plantio por estaquia 6 um metodo de propagagao de plantas no qual partes de um esp6cime seo colocadas
no solo para produzir novas geragoes. Na floricultura, 6 comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a
propagagao da planta 6 positiva em razio da aplica€o de auxinas na porgao inferior do caule.

A utiliza€o de auxinas no metodo de estaquia das roseiras contribui para

@ florag5o da planta.
G) produgeo de gemas laterais.
O formagSo de folhas maiores.
O formaqeo de raizes adventicias.
O produ€o de compostos energ6ticos.

CN - 2' dia I Cademo 5 - AMARELO - 1a Aplicagao enern
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passagem
Recebe o que vem dos banheiros
e lavanderia, reunindo todo o esgoto
residencial.

O Filtro biol6gico
Aqui colonias de
bact6rias consomem
a mat6ria organica.
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Questao lo3                                                                           oば 罰屁Юz

A ictericia, popularmente conhecida por amarelao, 6 uma patologia frequente em recem-nascidos. Um bebe com
ictericia nao consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acUmulo dessa substancia
deixa-o mm a pele amarelada. A fototerapia 6 um tratamenlo da ictericia neonatal, que consiste na irradiagao de luz
no beb6. Na presenga de luz, a bilirrubina 6 convertida no seu isOmero lumirrubina que, por ser mais sol0vel em egua,
6 excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento.

MOREIRA, M. et al. O r!c6m.n..cldo d..lto rlrcor Eona € pra&a do cuidar lon-linel. Rio de JaneiE: Fi(mz. 2oo4 {adapiado)

WANG. J el. al. Challenges ol phololhe6py lor neonalalhtpe6 rrubmemra (Revw) ErFdmnt l.nd lheEp€utic IediciE. n 21. 2021 (adaplado)

Na fototerapia, a luz provoca a conversao da bilirrubina no seu is6mero

O 6tico.

@ funcional.

O de cadeia.

O de posigSo.

@ geometrico.

Questiio 104 erErn o2t

Analisando a ficha t6cnica de um autom6vel popular, verificam-se algumas caracteristicas em relageo ao seu

desempenho. Considerando o mesmo autom6vel em duas versoes, uma delas funcionando a elcool e outra, a

gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro, em reia€o ao desempenho de cada motor.

Considerando desprezivel a resistencia do ar, qual versao apresenta a maior potencia?

6 Como a versao a gasolina consegue a maior aceleragao, esta e a que desenvolve a maior potCncia.

@ Como a versSo a gasolina atinge o maior valor de energia cin6tica, esta 6 a que desenvolve a maior potCncia.

O Como a versao a elcool apresenta a maior laxa de variageo de energia cin6tica, esta 6 a que desenvolve a maior

potencia.

@ Como ambas as vers6es apresentam a mesma variagao de velocidade no calculo da aceleraqeo, a pot6ncia

desenvolvida e a mesma-

G) Como a versao a gasolina fica com o molor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km/h' esta 6 a que

desenvolve a maior PotCncia.

de O a 100 km/hem 12,9sde O a 100 km′ hem 13,4s

B‖irubina

Paramelro Motor a gasolina lrotor a 6lcool

AceleragSo

165 km′ h 163 km/h

CN - 2" dia I Cademo 5 -AMARELO - 1' AplicagSo
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Questao 105 

-elEnaozt

Um garoto precisa montar um circuito que acenda
trCs lampadas de cores diferentes, uma de cada vez.
Ele dispoe das l6mpadas, de fios, uma bateria e dois
interruptores, como ilustrado, junto com seu simbolo de
trCs pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC
e vice-versa.

O garoto fez cinco circuitos eEtricos usando os dois
intenuptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade.

Esse circuito 6 representado por
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Questao 106

O emprego de c6lulas de combustivel a hidrogCnio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo.
O quadro apresenta caracteristicas de cinco tecnologias mais proeminentes de celulas de combustivel.

Testes operacionais com esses lipos de celulas tCm indicado que as melhores altemativas para veiculos sao as
que operam em baixos niveis de energia t6rmica, sao formadas por membranas de eletr6litos polim6ricos e o@rem
em mgio 5cido 

THoMAs, s:zaLBowrz. M. Fur c.L:g.een poe€. Lo6arrmo6 Narbnar Laboetory. Lo6Arario6. NM. 1999 (ad. ado).

A tecnologia testada mais adequada para o emprego em veiculos automotivos 6 a c6lula de combustivel

O AFC
O MSFC
O PEM
O PAFC
O SOFC
Ques恒o107

Considere a tirinha, na situageo em que a temperatura do ambiente 6 inferior a temperatura corpoE dos personagens.

WATTERSON. B. Orspdiv€lsm: htDs:/mvaa€cola o'g bt Ace3so €m: ll ago 2014'

o incomodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias umidos,

O a temperatura do vapor-d'egua presente no ar e a[a.

@ o suor apresenta maior diliculdade para evaporar do corpo'

O a taxa de absorgeo de radiaqeo pelo corpo toma-se maior'

@ o ar toma-se mau condutor e dificulta o processo de liberageo de calor'

G) o vapor{'6gua presente no ar @ndensa-se ao entrar em contato com a pele'

H2・ 20H―→ 2H2°・ 2e―

=°

2+H2°・2e→ 20H‐
Hidr6xido de potassio aquoso

Carbonatos de litio, s6dio
e/ou potassio fundidos

H2+C°
02‐
_H2° +C°

2・ 2e~

=°

2+C° 2・ 2e→ C032‐

H2→ 2H・ +2e

=°

2+2H・ +2e→ H2°

CN‐ 2・ dial Cademo 5-AMARELO‐ 13 Aplica9ao
erlern
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Questio 108
As aguas subtenaneas tCm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as varias substancias

usualmente encontradas, algumas sao apresentadas na figura. A distin€o dessas substancias pode ser feita por
meio de uma analise quimica qualitativa, ou seja, determinando sua presenga mediante a adigeo de um reagente
especifico. O hidr6xido de s6dio 6 capaz de identificar a presenga de um desses pesticidas pela reageo ecido.base
de Bronsted-Lowry.
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O teste positivo sere observado com o pesticida
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Questao 109                                                                       gH―
Com o aumento da populagao de suinos no Brasil, toma-se necessaria a adogao de metodos para reduzir o

potencial poluidor dos residuos dessa agroind0stria, uma vez que, comparativamente ao esgoto domestico, os dejetos
suinos seo 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilizageo desses residuos como materia-prima na obtengao de
combustiveis 6 uma altemativa que permite diversificar a matriz energ6tica nacional, ao mesmo lempo em que parte
dos recursos hidricos do pais s5o preservados.

O biocombustivel a que se refere o texto e o
etanol.
bioges.
butano.
metanol.
biodiesel.

Ques饉o l10

A curcumina, uma das substilncias que confere a cor alaranjada ao agafrgo, pode auxiliar no combate a dengue
quando adicionada i 6gua de criadouros do mosquito transmissor. Essa substincia acumula-se no intestino do ins--eto
ap6s ser ingerida com a agua do criadouro e, quando alivada pela luz, induz a produ€o de especies reativas d6
oxigenio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digest6rio.

TotEDO K co..nb.rt'.ldo do.9.tilo ro.l. t.. ndl no c.ftb.r. a d.ru. oa.roniver eln: hnp/4€.c,a f6p€.p.b.. a...so.m: 2s.br zol5 (adaprado).

A forma de combate relatada tem como atividade o(a)

@ mo(e do indivlduo adulto.
G) redugSo da eclosao dos ovos.
O comprometimento da metamorfose.
@ impedimento do desenvolvimento da larva.
@ repelencia da forma transmissora da doenga.
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Questう o lll

Na cidade de Sao Paulo, as ilhas de calor sao
responsaveis pela alteragao da diregeo do fluxo da brisa
maritima que deveria atingir a regiao de mananciais.
Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa maritima agora
encontra um f,uxo de ar vertical, que transfere para
ela energia termica absorvida das superficies quentes
da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa
maneira, hA condensagao e chuvas fortes no centro da
cidade, em vez de na regiao de mananciais. A imagem
apresenta os tres subsistemas que trocam energia
nesse fen6meno.

No processo de fortes chuvas no oentro da cldade

de sao Pau10, ha dois mecanismos dominantes de
transferenda de calor entre o Sole a‖ ha de calol e entre

a llha de calor e a bnsa maritirna

ViVEIROS M l:ha3 de Calorab3● m Chuv●3“
…

3

DGpon口 em:― feSunⅢ brA― m ede2 2019(adap●●o)

Esses mαヵnismos saO,respect市 amente,

O irradia€o e convecgeo.

O inadiagao e inadiageo.

O condugeo e inadiageo.

O convecgeo e inadiageo.

G) convecgSo e convecaSo.

Ques饉。112

No seu estudo sobre a queda dos corpos' Arist6teles

afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados

de uma mesma altura, o mais Pesado chegaria mais

repido ao solo. Essa ideia este apoiada em algo que

6 dificil de refutar, a observageo direta da realidade

baseada no senso comum.

Ap6s uma aula de fisica, dois colegas estavam

discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava

conven@r o outro de que tinha raz6o:

llha de calor

Colega A: "O corpo mais pesado cai mais rapido que

um menos pesado, quando largado de uma mesma attura.

Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega

antes. Pronto! Ta provado!".

Colega B: "Eu neo acho! Peguei uma folha de papel

esticado e deixei cair Quando amassei, ela caiu mais

rApido. Como isso 6 posslvel? Se era a mesma folha de

papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra

explicageo!'.

H0ISENOEGER, M. Ums sn6llss dss coric399a.. do3 aluno3 .obG a quoda do6 oorPo€.

c.d.rm 3..'il.lro d. Ell.ho ir Fb&.. n. 3. d.z aloa (dapiado).

O aspecto fisico comum que explica a diferenga de

comportamento dos corpos em queda nessa discussao

6 o(a)

@ peso dos corpos.

G) resistencia do ar.

O massa dos corpos.

@ densidade dos corpos.

O acelerageo da gravidade.

Questう o l13

A obtengeo de etanol utilizando a cana{eaqicar
envolve a fermentagao dos monossacarideos formadores

da sacarose contida no melago. Um desses formadores

6 a glicose (qH,.q), cuja fermentrageo produz cerca de

50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a

equageo quimica descrita.

C6H12° 6~里
望
=聖

里堕望堅壼型堅型些蟹、.2 CHaCH2°H+2C02

Em uma condi€o especlfica de fermentaqao'

obt6m-se 80o/o de conversao em etanol que, ap6s sua

purificagao, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL.

O melaQo utilizado apresentou 50 kg de monossacarideos

na forma de glicose.

O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo 6

mais pr6ximo de

O 16.

O 20.

O 25.

O 64.

O 1oo.

Sol
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Tecido analisado

Esp6cie Periderme/Esclerenquima Floema/Escler€nquima
Xilema

Alburno Cerne

1 +/+ +ノ ー +
一

つ
４ +/― +′ ― +++

3 ++′ ― I「 Fノ + +

4 +++/+ I「 Fノ ー +

一〇 +++/+ +++ノ + ‐ 十

Legenda: (-) ausente, (+) presente em pequena quantidade, (++) presente em m6dia quantidade,

Questao l14

Com o obietivo de identificar a melhor especie produtora de madeira para construgao (com resistencia mecenica
e a degradageo), foram analisadas as estruturas anatomicas de cinco especies, conforme o quadro.

(―)presente em grande quanldade

Qual esp6cie cOresponde ao obletivo proposto?

01
02
03
04
05
Questao l15

-
No outono, as folhas das ervores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho.

A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clororila. Nas plantas de folhas caducas, a produgeo de clorofila diminui e
o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroleno, de colorageo amarelo-alaran ado,
e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloraqeo observada se dA em
fungao da interageo desses pigmentos com a radiaFo solar.

Conforme apresentado no espectro de absor€o, as moleculas de clorolila absorvem a /adiageo solar nas
regioes do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falla desses dois tons e as vemos na cor verde.
Je as antocianinas absorvem a luz desde o azul at6 o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contCm
antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.

Espectro de absorgao na regiao do visivel Cores complementrares

300   400   500   600     700
Comp‖mento de onda(nm)

DasFoav€t sm: https/ /ijauniv6.soyde,ias wdF.ss..om. Aces$ m: 6 (b2. 2Ot7 (ad.pta6).
Em qual faixa do espectro visivel os carotenos absorvem majoritariamente?

Entreovioletaeoazul.
Entre o azul eoverde.
Entre o verde e o amarelo.

Entre o amarelo e o larania.

Enlre o laranja e o vermelho.

０
●
０
」
０
の
０
く

０

０

０

０

０

590

|

|
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Questao l16
TEXTO l

No∞rdelindtulado SenhOr dosス ●as,de autO"a de

Goncalo Ferreira da Silva,lё ‐se a sext‖ ha:

A distancia em rela∞ o

Ao nosso planeta amado

Pouco menos que a do Sol

Ele esb distanciado

E menos denso que a agua

Quando no nonllal estado
MEDEIROS A:ACM J T M A aslfonomb nalteralu● de cor e

F“●
“

Cscola n l abi 2010(Ira9-lo)

TEXTO‖
Distandas m● dias dos p!anetas ao Sol e suas

dens:dades m6dias

canm― ‐ pln― Dsponi螂 帥
… …

∞ 輌
A― en 3耐 2019(adandO)

Considerando os versos da sext‖ ha e as infonna9oes da

tabela,a qual planeta o oordelfaz referOncia?

O Mercun。

OJ`口ter

O Urano

O Satumo

● Netuno

ua ●149 600 000 km O a undade asmnlmに a ・Pbnela d3mCO P̈lane‐anlo

Questao l17

Cientistas da Universidade de New South Wales,
na Australia, demonstraram em 2012 que a Lei de
Ohm 6 v6lida mesmo para fios finissimos, cuja 6rea
da segeo reta compreende alguns poucos atomos.
A tabela apresenta as areas e comprimentos de alguns
dos fios construidos (respectivamente com as mesmas
unidades de medida). Considere que a resistividade
mantem-se constante para lodas as geometrias (uma
aproximaqao conflrmada pelo estudo).

As resistencias eletricas dos fios, em ordem crescente, seo

o Rl <R2<R3<R4.

o R2<Rl <R3<R4.

o R2<R3<R1 <R4.

o R4<Rl<R3<R2.

o R4<R3<R2<R1.

Questう o l18

Organismos aut6trofos e heterotrofos realizam
processos complementares que associam os ciclos do
carbono e do oxigenio. O carbono fixado pela energia
luminosa ou a partir de compostos inorganims 6
eventualmente degradado pelos organismos, resultando
em fontes de carbono como metano ou gas carbonico.
Ainda, outros compostos organicos sao catabolizados
pelos seres, com menor rendimento energetico'
produzindo compostos secundarios (subprodutos) que
podem funcionar como combustiveis ambientais.

O processo metab6lico associado a expressao
combustiveis ambientais e a

O fotossintese.

G) fermenta€o.

O quimiossintese.

O respiragao aer6bica.

O fosforila€o oxidativa.

WEBER S B eta1 0hm s taw Survvestothe Alom e Scale

Scmce n 335● ■2012(adaⅢ
…

)

1     1
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Questio 119 ,: src
Um lecnico analisou um lote de analgesicos

que supostamente estava fora das especificaQoes.
A composigao prevista era 100 mg de acido acetilsalicilico
por comprimido (principio ativo, cuja estrutura esta
apresentada na figura), al6m do amido e da celulose
(componentes inertes). O tecnico realizou os seguintes
lesles:

'l ) obten€o da massa do comprimido;

2) medi€o da densidade do comprimido;

3) verificagao do pH com papel indicador;

4) determina€o da temperatura de fusao do comprimido;

5) titula@o com solugeo aquosa de NaOH.

Apos a realiza€o dos testes, o lote do medicamento
foi reprovado porque a quantidade de acido acetilsalicilico
por comprimido foi de apenas 4070 da esperada.

Acido acetilsalicilico
O teste que permitiu reprovar o lote de analg6sicos foi
o de n0mero

Ot.
@2.
O3.
@+.
O5.
Questiio 120 

-qsrw

O rompimenlo da barragem de rejeitos de mineragao
no municipio mineiro de Mariana e o derramamento de
produtos toxicos nas aguas do Rio Doce, oconidos em
2015, ainda tCm consequCncias para os organismos
que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos,
localizado a mais de 1 000 quilometros de dislancia. Esse
desastre ambienlal afetou o litoplancton, as esponjas, as
algas macrosc6picas, os peixes herbivoros e os golfinhos.

FRAINER. G : SICIUANO. S TAVARES, D C Franoscana catts lo. h6lp I l
lni.m.tional Wh.ling Conhi.lld, Coni.rloc. Prp€. tui 2Or 6 (adaprado)

Concentrag6es mais elevadas dos compostos citados
sao encontradas em

6 esponjas.

0 golfinhos.

O fitoplandon.

0 peixes herbivoros.

@ algas macrosc6picas.

Duas esferas canegadas com cargas iguais em

m6dulo e sinais contrarios estao ligadas por uma

haste rigida isolante na forma de haltere. O sistema se

movimenta sob ageo da gravidade numa regiao. que

tem um campo magn6tico horizontal uniforme (B), da

esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema

visto de cima para baixo, no mesmo sentidoda aceleragao

da gravidade (7) que atua na regi6o.

a?

Questao 121

Visto de cima, o diagrama esquematico das forgas
magneticas que atuam no sistema, no momento inicial em
que as €rgas penetram na regiao de campo magnetico,
esta representado em

O A-J

0

0

0

CN - 2' dia I Cademo 5 - AMARELO - 1. Aplicag6o enerTr

↓
３



oⅨyn2(ファ ‖||||||||||||||||||||||‖ ||||||||||||

Exame Nacionaldo Ensino M6dio

０

　

０

Questi。 122
Uma escola iniciou o processo educativo para

implanta€o da coleta seletiva e destino de materiais
recidaveis. Para atingir seus objetivos, a instituigSo planeiou:

1) sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo
atividades em sala e extraclasse de maneira
conlinua;

2l @pacilar o pessoal responsavel pela limpeza da
escola quanto aos novos procedimenlos adotados
com a coleta seletiva: e

3) distdbuir coletores de materiais reciclaveis
especificos nas salas, patio e outros ambientes
para acondicionamento dos residuos.

Para completar a a€o proposta no ambiente escolar, o que
fatta ser inserido no plane.iamento?

@ Realizar campanhas educativas de sensibilizageo em
bainos vizinhos para fortalecer a coleta seletiva.

@ Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de
catadores para recolhimento dos materiais recicleveis
e destinagao apropriada.

O Organizar visitas ao lixao ou ateno local para
identificar aspectos importantes sobre a disposigao
final do lixo.
Divulgar na radio local, no.iornal impresso e nas redes
sociais que a escola esta realizando a coleta seletiva.
Colocar recipientes coletores de lixo recicl6vel fora da
escola para entrega volunt6ria pela popula€o.

Questう 。123 cr、ョn■2c●′

Os bufalos sao animais considerados rusticos pelos

criadores e, por isso, sao deixados no campo sem
controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criaFo,
a consanguinidade 6 favorecida, proporcionando o
aparecimento de enfermidades, como o albinismo, defeitos
cardiacos, entre oulros. Separar os animais de forma
adequada minimizaria a oconencia desses problemas.

oAME. M C. F; R|ET€ORREA. F:SCHILO.A L P..q. V.! 8r.... n 7.2013 (adapl6&r)

Qual procedimento biotecnol6gico pr6vio 6 recomendado
nessa situageo?

@ Transgenia.

O Terapia genica.

O Vacina de DNA.

O Clonagem terapCutica.

O Mapeamento gen6tico.

Questao 124 ∞ ¨

O ciclo do cobre 6 um experimento did6tico em que

o cobre metelico 6 utilizado como reagente de partida.

Ap6s uma sequCncia de reag6es (1, ll, lll, lV e V)' o cobre
retoma ao seu estado inicial ao linal do ciclo.

cu_蝉 年

CuS°4(上 :摯≧L cu0

Cu(No,), f+5
|

A rea€o de redu€o do cobre ocorre na elapa

@t.
O ll.

O ttt.

@tv
OV
Questio 125 

-qztw

Um dos exames clinicos mais tradicionais para medir
a capacidade reflexa dos individuos 6 o exame do reflexo
patelar. Esse exame consiste naestimula€oda patela, um
pequeno osso localizado na parte anterior da articulagao
do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa
ao estimulo e caracleizada pelo levanlamento da perna
em que o estimulo foi aplicado.

Qual regiao especifica do sistema nervoso coordena
essa resposta?

6 Ponte.

@ Medula.

O Cerebelo.
O Hipotalamo.

O Neuro-hip6fise.

Questao 126

Na montagem de uma cozinha para um reslaurante, a
escolha do material correto para as panelas 6 importante,
pois a panela que conduz mais calor 6 capaz de ?f.zinhat
os alimentos mais rapidamente e, com isso, he economia
de gAs. A taxa de conduqao do calor dep€nde da
condutividade k do material, de sua 6rea A, da diferenga
de temperatura af e da espessura d do material, sendo

AO LT
dada pela rela€o f = r o; .Em panelas com dois

materiais, a taxa de condugSo 6 dada po , 
o* 

= o 

"+i*E
em que d1 e d2 sao as espessuras dos dois materiais,
e k., e k, sao as condutividades de cada material.

Os materieis mais @muns no mercado para panelas sao

o aluminio (k = 20 Wm K), o feno (k = I W/m K) e o ago
(k = 5 W/m K) combinado com o cobre (k = 40 W/m K).

Compara-se uma panela de ferro, uma de aluminio

e uma @mposla de 1da espessura em cobre e ] da'22
espessura em ago, todas com a mesma espessura total e

com a mesma 6rea de fundo.

A ordem crescente da mais economica para a menos
econdmica 6

cobre-ago, aluminio e ferro.

aluminio, cobre-ago e ferro.

cobre-ago, feno e alumlnio.

aluminio, feno e cobre-ago.

ferro, aluminio e cobre-ago.

０

０

０

０

０
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tradicionais pilhas. A ilustragao apresenta uma montagem que faz funcionar um cronometro digital.

Utilizando a representa€o de projetos el6tricos, o circuito equivalenle a esse sistema 6

Questao 127

Ё possivel ‖gar aparelhos elёtr cos de baixa corrente ut‖ izando materiais comuns de laborabrio no lugar das

-\;,,(.*il-l;

CUSol(aq) ZnSOr(aq) CuS°4(aq) ZnS04(aq)

Papel umedecido
com NarSQ(aq)

Voltimetro
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Questう o128

A figura foi extraida de um antigo jogo para
computadores, chamado Bang! Bang!

No jogo, dois competidores controlam os canhoes
A e B, disparando balas alternadamente com o ob.ietivo
de atlngir o canhao do adversario; para isso, atribuem
valores estimados para o m6dulo da velocidade inicial de
disparo (l4l) e para o angulo de disparo (0).

Em determinado momento de uma partida, o
competidorB deve disparar; ele sabe que a bala disparada
anteriormente, 0 = 53', passou tangenciando o ponto P.

No jogo, lll6 iguala 10 m/s'z. Considere sen 53'= 0,8,
cos 53"= 0,6 e desprezivel a ageo de forgas dissipativas.

OBponiwlem: ht$://mbdov'mlo3ds.butAe.net br Acesso em: 18 abr 20r5 (adaptado)

Com base nas distincias dadas e mantendo o Ultimo
angulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente,
o menor valor de l4l que permitiria ao disparo efetuado

pelo canhao B atingir o canhao A?

030m/s
035m/s
040m/s
045m/s
050m′s

Questao 129

Os pesticidas organoclorados foram amplamente
empregados na a9ricultura,contudo,em razao das suas

elevadas toxicidades e persistё ncias no meio ambiente,

eles foram banidos Considere a ap‖ ca90o de 500 g de

um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em
∞ tas condi90es,o tempo de meiawida do pesticida no

solo sela de 5 anos

A massa do pesticida no decorrer de 35 anos sera mais
prOxima de

03,99
031,29
0 62,59
0 125,Og
0 250,Og

Questao 130 

-egruo2l

A sequCncia de nucleotideos do RNA mensageiro
presentes em um gene de um fungo, constituida de sete
c6dons, este escrita a seguir.

Pesquisadores submeteram a sequencia a mutagoes
independentes. Sabe-se que os c6dons UAG e UAA sao
terminais, ou seja, indicam a interrupQao da tradugao.

Qual mutagao produzira a menor proteina?

O Delegao de G no c6don 3.

@ Substituigio de C por U no c6don 4.

O Substituigao de G por C no c6don 6.

O Substituigao de A por G no c6don 7.

G, DelegSo dos dois primeiros nucleotideos no c6don 5.

Questio 131 

-drrnrra

A simples atitude de nao jogar direto no lixo ou no
ralo da pia o 6leo de cozinha usado pode contribuir para
a redugeo da poluigao ambiental. Mas o que fazet com
o 6leo vegetal que nao sere mais usado? Nao existe um
modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples
lem sido reaproveit6-lo para fazer sabao. Para isso, sao
necessarios, al6m do pr6prio 6leo, egua e soda c5ustica.

LoBo r s.b.o r.ito cm 6r.0 de @i.h.. Dsponiverem lyi,ff;lliTjfilji
Com base no texto, a reageo quimica que permite o
reaproveitamento do 6leo vegetal 6 denominada

O redugao.

O epoxidageo.

O substituigeo.

O esterificagao.

O saponificagSo.

Questao 132 

-qanwr

Durante o desenvolvimento embrionario humano
ocorre uma comunic€lgao entre os atdos direito e
esquerdo atrav6s do forame oval (ou forame de Bolal).
Essa comunicagao nao causa prejuizos a circulagao
do bebe em formageo, exceto se ela perdurar ap6s
o nascimento.

Os prejuizos no periodo embrionario sao evitados porque
a circulagao fetal se assemelha a dos(as)

@ aves, porque a pequena circulageo e a grande
circulagao estao presentes.

@ r6pteis, porque a mistura de sangue 6 minimizada por
um metabolismo lento.

O crocodilianos, porque a separagao dos ventriculos
impede a mistura sanguinea.

O peixes, porque a circulagao e simples, ocorrendo
uma passagem unica pelo coragao.

O anfibios, porque press6es diferenciais isolam
temporalmente o sangue venoso do arterial.

erlernll CN‐ 2° dia l Caderno 5‐ AMARELO-la Ap‖ ca“o
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Questao 133 

-sanarz

No cultivo por hidroponia, sao utilizadas solugoes
nutritivas contendo macronutrienles e micronutrientes
essenciais. Al6m dos nutrientes, o pH 6 um parametro de
extrema importancia, uma vez que ele afeta a preparaqeo
da soluqeo nutritiva e a absorgeo dos nutrientes pelas
plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre
5,5 e 6,5 sao ideais para o seu desenvolvimento.
As corregdes de pH sao feitas pela adi€o de mmpostos
6cidos ou b6sicos, mas nao devem introduzir elementos
nocivos as plantas. Na tabela, seo apresentados alguns
dados da composiQeo da solugao nutritiva de referCncia
para esse cultivo. Tamb6m 6 apresentada a composigao
de uma solugSo preparada por um produtor de cultivo
hidrop6nico.

ヒENZl ElFAVERO L O BILuCHESE E B I― dul● ●●qu“n‐ daうgua:● On●ぃ

"8 e sobrevNencE Rb de」
ane ro:LTC 2012(adaptado)

Para core9うo do pH da solu,ao nutrltiva preparada,esse

prOdutor pode empregar uma solu"o de

o acidO fOsb‖ ∞,H3P° 4

0 sulfato de“ lcio,CaS04

0 0xido de a:uminio,A12° 3

0 cloretO de ferroぐ |),FeCリ

O hidЮ xido de pOtassiO,KOH

Questao 134 -

O sino dos ventos 6 mmposto por verias barras
metalicas de mesmo material e espessura, mas de
comprimentos diferentes, conforme a figura.

０
，

８

一

‐

，

０

一

３
，

５

一

３

．

０

一

１
，

０

4.5X103

Considere f1 e vI respeclivamente, como a frequencia
fundamental e a velocidade de propagaQao do som emitido
pela barra de menor comprimento, e f2 e v, sao essas
mesmas grandezas para o som emitido pela barra de
maior comprimento.

As relagoes entre as frequCncias fundamentais e entre as
velocidades de propagageo sao, respectivamente,

0 f,.! e v1 <v2.

O t.! e v1 =v2.

O f,.L e v1 >v2.

@ f.,rl, e vl - v2.

O f,rL e v1>v2.

Questao 135 

-sawt

O polvo mimetico apresenta padr6es cromaticos e

comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda

a orientageo de seus tenteculos, assemelhando-se a
alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos

mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado (2),

um peixe-leao (4) e uma serpente-marinha (6).

NORMAN M DiFINN 」;TREGENZA T Dynam c mimicryin an[劇 oMa ay30 0dOpus
lnl Proceedin98 0ithe RoyaI Society● :Blo o9ical SCiences n 268 out 2001

DsFon vd em:― 佗ま狛fCh9ate nel AMso em[15 mar 2014(ac aplado)

Do ponto de vista evolutivo,a capacidade apresentada se

estabeleceu pOrque os polvos

O oHginaram―se do mesmo ancestral que esses
anima:s

O passarampo「 muta∝たs sim‖aresaessesorganismos

O observaram esses animais em seus nichos
eco16gicos

O resu:taram de∞nvergoncia bdaptaiva∞ m essas
especles

O sobrevⅣeram as pressoes seletivas ∞m esses
∞ mportamentos

CN - 2" dia ICademo 5 -AMARELO - 1'Aplicageo ellern

Esp6cies quimicas

Concentraqao, mmol/L
[_

de refe“ ncta

い くpHく 噛

preparada

(pH E4,3)

N(NH4・ )

P(H2P°4)

K・ 6,0

ca2● 40

S°
42-

2,0

Fe2・ 90x10-3 70X10~3

C「
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indicageo de capitulos e volumes de livros, na designa€o
de s6culos e, em ordem cronol6gica, de papas e ieis de
mesmo nome. Seo utilizadas sete letras do alfabeto:

MATEMAT:CA E SUAS TECNOLOGIAS
QuestOes de 136 a 180

Questao 136 

- 

egruoa
O sistema de numeragao romano ainda 6 utilizado na

Ouatro fundamentais: I (vale 1); X (vale 10); C (vale 100) e
M (vale I 000).
TrCs secunderias: V (vale 5); L (vale 50) e D (vale 500).

As regras pala escrever n0meros romanos seo:

1. Nao existe simbolo conespondenle ao zero;

2. Os simbolos fundarnentiais podem ser repetidos at6 tres
vezes e seus valores sao adkjonados. Exemplo: X)(X = 30;

3. Uma letra po$a a esquerda de outra de maior valor indica
subtra€o dos respedir/os valores. Exemplo: lX= 10- 1=9;

4. Uma letra posta a direita de ouha de maior valor indica
adiFo dos respectivos valores. Exemplo: Xl = 10 + 1 = 11 .

Em uma cidade europeia he uma placa indicando o
ano de sua tundaqao: MCDLXIX.

Ouanlos ano6 de funda€o essa cidade comernorare em
2050?

Questiio 137 

-eurwt

Uma das bases mais utilizadas para representar um
nlmero 6 a base decimal. Entretanto, os computadores
trabalham com nomeros na base bin6ria. Nessa base,
qualquer nUmero natural 6 representado usando apenas
os algarismos 0 e '1. Por exemplo, as representagoes
dos n0meros I e 12, na base bin6ria, sao 1001 e 1'100,
respectivamente. A operaqao de adi€o, na base binaria,
segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal,
como detalhado no quadro:

９

１

９

１

１

７

８

７

８

０

３

３

５

５

６

０

０

０

０

０

a

0

0

1

1

b    a+b
0        0
1        1

0        1

1    1
Por exemplo,na base bin`na,a sOma dos n6meros

10e106100,como apresentado:
10

+10

100

Considerando as inforrna9●es do texto, o resunadO da

adi9a。 9+12 se"箋 representado,na base binana,p。「

0101
01101
01111
0 10101
0 11001

Questao 138
Uma unidadedemedida∞ mum usada paraexpressar

areas de terrenos de grandes dimens6es ё o hectare,
que equivale a 10 000 m2 um faZendeiro decide fazer

um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda,dos
quais O,9 hectare se“ usado para a constn」98o de ruas e
ca19adas e o restante se“ dividido em terenos com area
de 300 m2 cada um Os 20 pttmeiros terenos vendidos
tetto pre9os promOciOnais de RS 20 000,00 cada,e os
demais,RS 30 000,00 cada

Nas condi96eS estabelecidas, o valo「  totaL em real,

obtido pelo fazendeiro∞ m a venda de todos osterenos
seぬ igual a

0 700000
0 1600000
0 1900000
0 2200000
0 2800000
Questう o139

Uma pessoa produzira uma fantasia utilizando
como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos
distintos de pedras omamentais. Essa pessoa lem a sua
disposigeo 6 tecidos diferenles e '15 pedras omamentais
distintas.

A quantidade de fantasias com materiais diferentes que
podem ser produzidas 6 representada pela expresseo

6! 15!o nrzr 
'rorsr

6! 15!
@ +z 

* 
ron-

6! 15!or*5r
6! 15!or's!
211

0而
Ques饉o140

Os diretores de uma escola precisam @nslruir um
laborat6rio para uso dos alunos. HA duas possibilidades:

(i) um laborat6rio do tipo A, com capacidade para
'100 usuarios, a um custo de 180 mil reais e gastos de
60 mil reais por ano para manutengao:

(ii) um laborat6rio do tipo B, com capacidade para
80 usuarios, a um custo de 120 mil reais e gastos com
manutenQao de 16 mil reais por ano.

Considera-se que, em qualquer caso, o laboratorio
implantadoserautilizadonatotalidadedesuacaPacidade.
A economia da escola, na utilizageo de um laborat6rio
tipo B, em vez de um laborat6rio tipo A, num periodo de
4 anos, por usu6rio, sere de

6 1,31 mil reais.

G) I,90 mil reais.

O 2.30 mil reais.

O 2,36 mil reais.

O 2,95 mil reais.

erlerYl. MT‐ 2・ dial Cademo 5-AMARELO‐ la Ap‖cas洛o
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Questao 141 

-eg\w

Um ciclista amador de 6'1 anos de idade utilizou
um monilor cardiaco para medir suas frequCncias
cardiacas em qualro diferentes tipos de lrechos do
percurso. os resultados das frequencias cardiacas
maximas alcanqadas nesses lrechos foram:

Sabe-se que a faixa aer6bica ideal para o ganho

de condicionamento fisico 6 entre 65% e 85% da
frequencia cardiaca mexima (Fc max.), que, por sua vez,

e determinada pela f6rmula:

Fc mAx. -- 220 - idade,
em que a idade 6 dada em ano e Fc m6x. 6 dada em bpm
(batimento por minuto).

Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantem
dentro de sua faixa aer6bica ideal, para o ganho de
condicionamento fisico, sao
@ leve no plano, forte no plano. subida moderada e

subida forte.
@ leve no plano, forte no plano e subida moderada.
O forte no plano, subida moderada e subida forte.

O forte no plano e subida moderada.
O leve no plano e subida fo(e.
Questao 142

Um lava-rapido oferece dois tipos de lavagem de
veiculos: lavagem simples, ao prego de R$ 20,00, e
lavagem completa, ao prego de R$ 35,00. Para cobrir
as despesas com produtos e funcionArios, e nao ter
preiuizos, o lava-repido deve ter uma receita dieria de,
pelo menos, R$ 300,00.

Para nao ter prejuizo, o menor n0mero de lavagens
diarias que o lava-rApido deve efetuar e

Questilo 143 

-csru@I

Apos consulta medica, um paciente deve seguir um
lratamento composlo por tres medicamentos: X, Y e Z.
O paciente, para adquirir os tres medicamentos, faz
um orgamenlo em tres farmacias diferentes, conforme
o quadro.

５

０

６

８

９

１

２

０
０
０
０
０

ヾ
Dessas farmacias, algumas oferecem des@ntos:

. na compra dos medicamentos x e Y na

Farmecia 2, recebe-se um desconto de 20% em
ambos os produtos, independentemente da compra
do medicamento Z, e neo ha desconto para o
medicamento Z;

. na @mpra dos 3 medicamentos na Farmacia 3'
recebe-se 20% de desconto no valor total da
compra.

O paciente deseja efetuar a compra de modo a

minimizar sua despesa com os medicamentos.

De acordo com as informaQ6es fomecidas, o paciente

deve comprar os medicamentos da seguinte forma:

O x, Y e Z na Farmecia 1.

@ X e Y na Farmecia 1, e Z na Farmacia 3.

O X e Y na Farmacia 2, ezna Farmacia 3.

O X na Farmecia 2,eY eZna FarmAcia 3.

G) X, Y e Z na FarmAcia 3.

Questう o144

Muitos brinquedos que frequentemente sgo
encontrados em pragas e parques plblicos apresentam
formatos de figuras geometricas bidimensionais e
tridimensionais. Uma empresa foi contratrada para
desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta
apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada
apenas por hastes metalicas, conectadas umas as
outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma
tonalidade e espessura sao congruentes.

Com base na proposta apresentada, quantas liguras
geom6tricas planas de cada tipo sao formadas pela
uniao das hastes?

O 12 trap6zios is6sceles e 12 quadrados.

O 24 trapezios is6sceles e 12 quadrados.

@ 12 paralelogramos e '12 quadrados.

O 8 trap6zios is6sceles e 12 quadrados.

@ t2 trapezios escalenos e 12 retangulos.

MT‐ 2° dia l Cademo 6‐ AMARELO‐ 13 Aplica∞ o ellern

Trechos do percurso FrequCncias cardiacas
meximas (bpm)

Leve no plano 90

Forte no plano 120

Subida moderada 130

Subida forte 140

X Y Z

Farlnacia l RS 45,00 RS 40.00 RS 50,00

Farmacla 2 RS 50,00 RS 50.00 RS 40,00

Farm6cia 3 RS 65,00 RS 45.00 RS 35.00

＼
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Questao 145 

-dgrpll

Num octaedro regular, duas faces sao consideradas
opostas quando neo tCm nem arestas, nem v6rtices em
comum. Na figura, observa-se um oclaedro regular e uma
de suas planificag6es, na qual ha uma face colorida na
cor cinza escuro e outras quatro faces numeradas.

QuJ(b)face(S)lCa略●。)。posta● )a face de∞ r dnza
escuro, quando o oclaedro for re∞ nstnJido a partir da

plannca9ao dada?

0 1,2,3e4
01e3
01
02
04
Questao 146

O instrumento de percussao conhecido como Mangulo
e composto por uma bana fina de ago, dobrada em um
formato que se assemelha a um fiangulo, com uma abertura
e uma haste, conforme ilustra a Figura 1.

h=8cm

Uma empresa de brindes promocionais @ntrata uma
fundigeo para a produgeo de miniaturas de instrumentos
desse tipo. A fundigeo produz, inicialmente, pegas com o
formato de um triangulo equilatero de altura h, @nforme
ilustra a Figura 2. Apos esse processo, cada pega e
aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos
v6rtices, dando origem a miniatura. Assuma que nao
oconam perdas de material no processo de prcdugao, de
forma que o comprimento da bana utilizada seja igual ao
perimetro do Mangulo equilatero representado na Figura 2.

Considere 1,7 como valor aproximado para .,/5.

Nessas condigoes, o valor que mais se aproxima da
medida do comprimento da barra, em centimetro, 6

O e,07.

@ 13,60.
o 20.40.
@ 27,18.
@ ga,zc.

Figwa 2

０

０

０

０

０

Questao 147
Uma pessoa @mprou uma canecn para tomar sopa,

conforme ilustra€o.

Sabe-se que 1 cm3 = 1 mL e que o topo da caneca
6 uma circunferCncia de diametro (D) medindo 10 cm,
e a base 6 um circulo de diameto (d) medindo 8 cm.
Al6m disso, sabe-se que a altura (h) dessa caneca mede
12 cm (distancia enlre o centro das circunferencias do
topo e da base).

Utilize 3 como aproximagao para 7t.

Qual 6 a capacidade volum6frica, em mililitro, dessa caneca?

216

408

732

2196
2928

Questilo 148 

-qgreol

O dono de uma loja pretende usar cartoes imanlados
para a divulga€o de sua loja. A empresa que fornecera
o servigo lhe informa que o custo de fabricag5o do cartao
e de R$ 0,01 por centimetro quadrado e que disponibiliza
modelos tendo como faces Uteis para impressao:

. um triangulo equilatero de lado 12 cm;

. um quadrado de lado 8 cm:

. um retangulo de lados 11 cm e I cm;

. um hexagono regular de lado 6 cm:

. um circulo de diametro 10 cm.

O dono da loja este disposto a pagar, no m6ximo,
R$ 0,80 por cadao. Ele escolhere, dentro desse limite de
prego, o modelo que liver maior 6rea de impresseo.

Use 3 como aproximaqao parc 17 e use 1,7 como
aproximag6o para /5.
Nessas condig6es, o modelo que devere ser escolhido
tem como face fiil para impressao um

O triangulo.

O quadrado.

O retAngulo.

@ hexiigono.

@ circulo.

■__d.___=

erern MT - 2' dia I Cademo 5 - AI,IARELO - 1'Aplic€95o
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Questilo 149 

-'atw

A rela€o de Newton-Laplace estabelece que o m6dulo

volumetrico de um fluido e diretamente proporcional ao
quadrado da velocidade do som (em metro por segundo) no

fluido e a sua densidade (em quilograma por metro c0bico),

com uma constante de proporcionalidade adimensional.

Nessa relaqeo, a unidade de medida adequada para o
m6dulo volumetrico 6

6 kg.m-z.s-'

@ kg m-' 5'
O kg.m-u 5'

o kg'.m'.s'?

@ 1g-' 6s t-z

Questao 150 -
Uma pessoa pretende viajar por uma companhia

a6rea que despacha gratuitamente uma mala com at6
'10 kg.

Em duas viagens que realizou, essa pessoa utilizou

a mesma mala e conseguiu 10 kg com as seguintes
combinag6es de itens:

Para ter certeza de que sua bagagem ter6 massa de
10 kg, ela decide levar essa mala com duas calgas, um

sapato e o maximo de camisetas, admitindo que itens do
mesmo tipo tem a mesma massa.

Oual a quantidade maxima de camisetas que essa
pessoa podera levar?

@22
@24
O26
O33
O39
Questao 151 

-tEt@

Um autom6vel apresenta um desempenho medio de
16 km/L. Um engenheiro desenvolveu um novo motor
a combustao que economiza, em relageo ao consumo
do motor anterior, 0,1 L de mmbustivel a cada 20 km
p€rcorridos.

O valor do desempenho m6dio do autom6vel com o novo
motor, em quilometro por litro, expresso com uma casa
decimal, e

０

０

０

０

０

15,9.

16,1.
't6,4.

17 ,4.

18,0.

Ques饉0152
O projeto de um conteiner, em forma de paralelepipedo

reto retangular, previa a pintuttl dos dois lados (intemo e
extemo) de cada uma das quato paredes com tinta acrilica
e a pintura do piso intemo com tjnta ep6xi. O construtor
havia pedido, a cinco fomecedores diferentes, orqamentos
das tintas necess6rias, mas, antes de iniciara obra, resolveu
mudaro projeto original, alterando o comprimento e a largura
para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada
a altura. Ao pedir novos orgamentos aos fomecedores, para

as novas dimensoes, cada um deu uma resposta diferente
sobre as novas quantidades de tinta necesserias.

Em relageo ao previsto para o Pro.ieto original, as
novas quantidades de tinta necesserias informadas pelos

fomecedores foram as seguintes:
. Fornecedor l: "O dobro, tanto para as paredes

quanto para o piso."

Fomecedor ll: 'O dobro para as paredes e quatro
vezes para o piso."

Fomecedor lll: "Quatro vezes, tanto para as paredes
quanto para o piso."

Fomecedor lV: "Ouatro vezes para as paredes e o
dobro para o piso.'

Fomecedor V: "Oilo vezes para as paredes e quatro
vezes para o piso.'

Analisando as informag6es dos fomecedores, o
@nstrutor providenciara a quantidade adequada de
material. Considere a porta de acesso do conteiner como
parte de uma das paredes.

Qual dos fomecedores prestou as informa@es adequadas,
devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisigao
do material?

ouesuto 153 --,i --i5l'-- !!'i'---r--
Um povoado com 100 habitantes est6 passando por

uma situaqeo de seca prolongada e os responsaveis
pela administra€o prlblica local decidem contratar a
construgeo de um reservat6rio. Ele deverA ter a forma
de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros
de diametro intemo, e atender a demanda de 6gua da
popuhgao por um periodo de exatamente sete dias
consecutivos. No oitavo dia, o reservat6rio vazio 6
completamente reabastecido por carros-pipa.

Considere que o consumo m6dio diario por habitante
6 de 120 litros de agua. Use 3 como aproxima€o para ,I.
Nas condi(Fes ap(esenEdas, o reservat6rio de\rere ser
consfuido coan uma alhJra interM minima, em meto, igual a

@ 1,12.
@ s,to.
O +,ss.
@ q,qe.

@ s,oo.

―
＝
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

０
０
０
０
０
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uagem lcamisetas I catgas I sapatos

| 12 4 3

18 13 う
‘
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Ques崎o154
O quadro represenla a rela€o entre o prego de um produto (R) e seu respectivo imposto devido (l).

R≦ 5000 isenlo

5000く R≦ 10000 10%de(R-5000)
10000く R≦ 15000 500+30%de(R-10000)

O grefico que melhor representa essa relagSo 6

0  ′
2000 ---------O<

5000 1000015000

00

′

000

500

1 1

5000 10000 15000

′

000

500

0

5000 10000 15000

′

1 000

500

5000 10000 15000

5000 10000 15000

enem,(を 1 MT- 2' dia I Cademo 5 -AMARELO - 1'AplicaCSo

Prego do produto (O I lmposto devido (I)

0  ′
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QuestS0 155 -i '""T'r'
O adminislrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evenlo a R$ 20,00, um show conseguia atrair

2OO pessoas e que, a cada R$ 1,00 de reduqao no prego do ingresso, o n0mero de pessoas aumenlava em 40.

Ele sabe que os donos do tealro s6 admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade
de disponibilizar lroco, e pretende convencC-los a diminuir o prego do ingresso. Assim, apresentar6 um grafico

da arrecadaQao em fungao do valor do desconto no preQo atual do ingresso.

O grefico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador 6
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QuesE。 160

Um atleta produz sua pr6p"a refei9う o com custo lxo de RS 10,00 Ela 6 composta por400 g de frango,600 g de

batataく oce e uma hoね lica Atualmente,os pre9os doS produtos para essa refei9ao sう o:

Em rela"o a esSes pre9os,have“ um aumento de 50%no pre9o do qu‖ ograma de batata‐doce,e os out縣

pre90s nる o serao alterados O atleta de菊 a manter o custo da refeicaO,a quantidade de batata可 oce e a horta!igョ

Portanto,tett que reduz:ra quan」 dade de frango

Qual deve ser a reducao percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo?

0 12,5

0 28,0

0 30,0

0 50,0

0 70,0

Ques饉o161願■目顧口■目熙■闘順甲田鴨籟口■慮豪田日嘘爵鐵■壼翼理醸郎口朧鰯鯛■寝議田■函驚議腱郵■臨膠

UIIla mola 6 sob da― dlstendda∞ nfomea n3ura.Attura a direb represenla o g触 価 da pos19o P(em α■)

da mtt m em ttneO dOtempOflem segundo)em um mlema de coordenadas carteslanas Fs― m― en・●区漁知lco

O desA pOruma ettЖヽまわ doupOP10=± ス cOS(ω f1 0u Plll=士 A Sen(ωrl,eln queス >0 0 a ampltlde de deslocamento

ぬ 而 eω ёa“ ¨ ,que∞ relaoona orn o画面 Tpela ttub ω =争

Considere a ausencia de quaisquer fbr9as dissipativas

Grafico

Posigeo
de equilibrio

A expres●o alg6bHca que representa as posi90es Plll da massa“ ,ao longo do tempo,no 9ぬ nco,ё
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RS 12,50 RS 5,00 RS 2,00
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Questao 156 gηru″ ′

Uma construtora, pretendendo investir na construgSo

de im6veis em uma metr6pole com cinco grandes

regi6es, fez uma pesquisa sobre a quantidade de familias

que mudaram de uma regiao para outra, de modo a

determinar qual regiao foi o destino do maior fluxo de

familias, sem levar em consideragSo o nomero de familias

que deixaram a regiao. Os valores da pesquisa estao

dispostos em uma matriz A = laijl, i,ie{1,2,3,4,5),
em que o elemento ail corresponde ao total de familias

(em dezena) que se mudaram da regiao i pa.a a rcgieo j
durante um certo periodo, e o elemenlo a/ e considerado

nulo, uma vez que somenle sao consideradas mudangas

entre regioes distintas. A seguir, este apresentada a

matriz com os dados da pesquisa.

５

３

０

４

０

０

　
０

　
２

　
１

　
１

〓ハ

4  2 2

0  6  2

2  0  3

0  2  0

2  0  4

Qual regiう o
construtora?

01
02
03
04
05
Ques饉o157

foi selecionada para o investimento da

Para realizar um voo entre duas cidades que distam
2 000 km uma da outra, uma companhia a6rea utilizava
um modelo de aeronave A, capaz de transportar ate
200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves esta
lotada de passageiros, o consumo de combustivel
6 de 0,02 litro por quilometro e por passageiro. Essa
companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A
pelo modelo de aeronave B, que 6 capaz de transportar
10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas
consumindo 10% menos combustivel por quil6metro e
por passageiro.

A quantidade de combustivel consumida pelo modelo
de aeronave B, em relagao a do modelo de aeronave A,
em um voo lotado entre as duas cidades. 6

6 10% menor.

@ 1% menor

O igual.

@ 1% maior.

G) 1'l % maior.

…

2C2′

Questao 158
Em uma conida autornobilistiu, 06 carGs @em fazer

paradas nos boxes para efefuar trocas de pneus. Nessas
uocas, o trabalho 6 feito por um grupo de t'es pessoas em
cada pneu. Consklere que os grupos inidam o babalho no
mesmo inslante, trabalham a rnesma velocidade e cada grupo
habalha em um lnico pneu. Com os quatro grupos completos,
sao necessarios 4 segundos para que a t oca seja efietuada. O
ternpo gasto por um grupo para hocar um pneu 6 inversarnente
proporcional ao nimero de pessoas trabalhando nele. Em
uma dessas paradas, um do6 trabalhadores passou mal, nao

@e participar da troca e nem foi substituido, de forma que

um dos quato grupos de troca fimu reduzitlo.

Nessa parada especifica, com um dos grupos reduzido, qual

fci o tempo gasto, em segundo, para Eocar os quatro pneus?

o 6.0
O 5.7
O 5,0
O 4,s
@ 4.4

Questう o159

Um nutricionista verificou, na dieta diaria do seu cliente,

a falta de 800 mg do mineral A, de 1 000 mg do mineral
B e de I 200 mg do mineral C. Por isso, recomendou a
compra de suplementos alimentares que fomegam os
minerais faltantes e informou que nao haveria problema se
mnsumisse mais desses minerais do que o recomendado.

O cliente en@ntrou cinco suplementos, vendidos
em sachCs unitarios, cujos pregos e as quantidades dos
minerais estao apresentados a seguir:

. Suplemento l: contem 50 mg do mineral A, 100 mg
do mineral B e 200 mg do mineral C e custa R$ 2,00;

. Suplemento ll: contem 800 mg do mineralA, 250 mg
do mineral B e 200 mg do mineral C e custa Rg 3,00;

. Suplemento lll: contem 250 nE do mineralA, 1 000 nE
do mineral B e 300 mg do mineral C e custa Rg 5,00;

. Suplemento lV: cont6m 600 mg do mineralA, 500 mg
do mineral B e 1 000 nE do mineral C e qrsta Rg 6,00;

. Suplemento V: contem 400 mg do mineralA, 800 mg
do mineral B e 1 200 mg do mineral C e custa Rg 8,00.

O cliente decidiu comprar sach6s de um 0nico suplernento
no qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a fatta de
minerais indicada pelo nutricionista, mesmo que @nsumisse
alguns deles al6m de sua ne@ssidade.

Nessas condigoes, o cliente deverA comprar sachCs do
suplemento

０

０

０

０

０
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Questao 162                            -

Para a comunicagao entre dois navios 6 utilizado
um sislema de codificaqao com base em valores
num6ricos. Para isso, s5o consideradas as operagoes
triangulo A e estrela ., definidas sobre o conjunto dos
n0meros reais porxAy= x2+ xy- f ex' y=xy+ x.

O navio que deseja enviar uma mensagem deve
fornecer um valor de entrada b, que ird gerar um valor
de saida, a ser enviado ao navio receptor, dado pela
soma das duas maiores solugoes da equagao
(a^b) -(b^a) = 0. Cada valor possivel de entrada e saida
representa uma mensagem diferente ja conhecida
pelos dois navios.

Um navio deseja enviar ao outro a mensagem
"ATENQAO!". Para isso, deve utilizar o valor de entrada
b--1.

Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor sera

oJ5
oJ5
OJT

-1 +J5o,
3+J5o2

Questao 163                          -

Um parque tematico brasileiro construiu uma r6plica em

miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original,

representado na imagem, est6 situado na Alemanha e foi

reconstruido entre os anos de 1840 e '1842, ap6s duas

destruiqoes causadas por gueras.

O castelo possui uma ponte de 38,4 m de comprimento

e 1,68 m de largura. O anesao que trabalhou para o

parque produziu a r6plica do castelo, em escala. Nessa

obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte

eram, respectivamente, 160 cm e 7 ctn.

A escala utilizada pata tazet a teplica e

576

240

24

4,2

2,4

O1
@t
O1
@t
@t
Questう o164                            。はコ嘔Юタ

A demografia m6dica 6 o estudo da popula€o de

medicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo,

sendo um dos seus objetivos fazer projegoes sobre

a necessidade da formagao de novos m6dicos. Um

desses estudos gerou um coniunto de dados que aborda

a evolugao do numero de medicos e da populagao

brasileira por varias d6cadas. O quadro apresenta parte

desses dados.

Segundo uma projegeo estatistica, a varia€o do

numero de m6dicos e o da populagSo brasileira de 2010

para 2o2O ser6 a m6dia entre a variageo de 1990 para

2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa

projegeo, determina-se o n0mero de medicos por mil

habitantes no ano de 2020.
Oisponivel m: www c.!trEsp.ory.br tu€sso ehr24iun 2015(ad€ptado)

O n0mero, com duas casas na parte decimal, mais

pr6ximo do nUmero de m6dicos por mil habitantes no ano

de 2020 seria de

0,17.

0,49.

1,71.

z6.
3,32.

０

０

０

０

０

Ano i M6dicos I Populageo brasileira (em milhar)

1990 219000 147000

2000 292000 170000

2010 365000 191000
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Questao 165 

-€lEtpoz

A receita R de uma empresa ao flnal de um mes 6 o
dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a
prestagao de servigos nesse m6s, e a despesa D 6 todo o
dinheiro utilizado para pagamento de saldrios, contas de
egua e luz, impostos, entre oulros. O lucro mensal obtido
ao final do mes 6 a diferenga enlre a receita e a despesa
registradas no mCs. O grafico apresenta as receitas e
despesas, em milhao de real, de uma empresa ao linal
dos cinco primeiros meses de um dado ano.

janeiro fevereiro margo abril maio

Receita 

- 

Despesa - - -
Aprevisao para os pr6ximos meses e que o luclo mensal

nao seja inferior ao maior lucro obtido ate o mCs de maio.

Nessas condig6es, o lucro mensal para os pr6ximos
meses deve ser maior ou igual ao do mes de

6 janeiro.
@ fevereiro.
O marqo.
@ abril.
G) maio.

Questao 166 

-eET202t

A depressao caracteriza-se por um desequilibrio na
quimica cerebral. Os neuronios de um deprimido nao
respondem bem aos estimulos dos neurotransmissores.
Os remalios que combatem a depressao tCm o objetivo de
restabelecer a quimica cerebral. Com o aumento gradativo
de casos de depressao, a venda desses medicamentos
esta em crescente evolugeo, conforme ilustra o grefico.

1519,2
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Vela 10 fer 2010(“ aplado〉

No periodo de 2005 a 2009, o aumento percenlual no
volume de vendas foi de

6 45,4.

O 54,5.

A Po.

O 220.

@ 283,2.

Questao 167 

-qsttm

Um casal esta planejando comprar um apartamento
de dois quartos num bairro de uma cidade e consullou
a p6gina de uma corretora de im6veis, encontrando
'105 apartamentos de dois quartos a venda no bairro
desejado. Eles usaram um aplicativo da correlora para
gerar a distribuigao dos preQos do conjunto de imoveis
selecionados.

O gr6lico ilustra a distribuigao de frequCncias dos
pregos de venda dos apartamentos dessa lista (em
mil reais), no qual as faixas de prego sao dadas por

I300, 4001, 1400, 5001, 1500, 6001, 1600, 7001, 1700, 8001,

1800, 9001, 1900, I 0001, 11 000, 1 1001, l1 100, 1 2001 e

11 200, 1 3001.

A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos
apartamentos de dois quartos nesse bairro, publicados
em sua pagina, tCm prego de venda inferior a 550 mil reais.
No entanto, o casal achou que essa 0ltima informagSo
nao era compativel com o grefico obtido.

Pre9● (em m‖ reais)

Com base nOgMb obudO,O Itlenor pЮ ∞,plem m‖ 爬ais),

para o qual peb menos 5Cl%dos aparぬ nlentos apresenta

pre9o infenOr a ρ 6

0 600

0 700

0 800

C) 900

0 1000

０
一
　
　
　
　
　
　
　
　
０

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

ｏ
Ｏ
＞
Ｏ
Ｅ
一
ｏ
０
９
ｏ
Ｅ
う
Ｚ

80091111,aX11llx1l m0 1

MT - 2" dia I Cademo 5 - AMARELO - 1a AplicaqSo erlern



… "ア

||||||||■ 11日|
Exame Nacionaldo Ensino ir6dio

Questao 168 szwl
A Cifra de C6sar 6 um exemplo de um metodo de codificageo de mensagens usado por Jolio C6sar para se

comunicar com seus generais.

No m6todo, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto um n(rmero fixo de casas adiante (ou atras)

de forma ciclica. A seguir temos um exemplo em que cada letra 6 substituida pela que vem tres posig6es a frente.

para quebrar um c6digo como esse, a analise de frequCncias das letras de um texto 6 uma ferramenta importante.

Uma analise do texto do romance O guanni, de Jose de Alencar, que 6 composto por 491 631 letras, gerou o

seguinte grafico de frequCncias:

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

D spOnive em:― dOm nbpubico gOv oi Aces∞ em1 7fev 2015

Ap6s codilcar esse texto com a regra do exemplo fornecido,faz― se nova an`‖se de frequOncia no texto codincado

As quatro letras mais frequentes,em ordem decrescente de frequOncia,do texto∞ dincadO sう o

OA,E,OeS
OD,E,FeG
OD,H,ReV
OR,L,BeX
OX,B,Le P
QueStう 0169

Oisgonivel em: hnps://€adhquak€ usgs gd/eartquakeslbose/m7_*orld.php. Aceslo €mr 13 ago 2012 (adaplado)'

Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o nimero anual tipico de terremotos em um periodo.

segundo esse pesquisador, o numero anual tipico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 6

O tt.
O 15.

O 15,5.

O 1s,7.

o 175.

０
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A B C D E F G H l 」 K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z

D E F G H l 」 K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z A B C

O quadro apresenta o nfmero de terremotos de magnitude maior ou igual a 7, na escala Richter, ocorridos

em nosso planeta nos anos de 2000 a 201'l .
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Questiio 170 

-ergruoz

O grafico apresenta o nivel de ocupageo dos cinco
reservat6rios de 6gua que abasteciam uma cidade em
2 de fevereiro de 20'15.

Nivel dos reservat6rios em 2 fev. 2015
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Reservat6rio

Nessa data, o reservat6rio mm o maior volume de egua
e]a o

@t.
O ll.

O lll.
O rv.

Ov.
Questlo 171 

--'Er"'rtnff 

-''3*.:*"..-

Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns
alunosde uma es@la, coletando suas idades, e organizou
ess6s dados no grAfico.

Qual 6 a m6dia das idades, em ano, desses alunos?

Oe
@tz
O18
O1e
@zt

２

　

　

９

　

　

６

9   18  27
1dade(ano)

Questao 172 ++rw
Em um estudo realizado pelo IBGE em quatro

estados e no Distrito Federal, com mais de 5 mil pessoas
com '10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa,
em m6dia, apenas seis minutos do dia de cada pessoa.
Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a media diaria e de
trCs minutos. No entanlo, no grupo de idades entre
24 e 60 anos, o lempo m6dio di6rio dedicado a
leitura e de 5 minutos. Entre os mais velhos, com
60 anos ou mais, a m6dia e de '12 minutos.

A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa
de idade seguiu a distribuigao percentual descrita no

D6ponivelem ww.ogioLE.globo.@m. A@s em 16ago 2013 (adaptado).

Os valores de x e y do quadro sao, respeclivamente, iguais a

O 10 e 80.

@ toego.
O zo e oo.

@ zo e so.

€ 25 e 50.

Questao
Um zootecnista pretende testar se uma nova ragao

para coelhos e mais eflciente do que a que ele vem
utilizando atualmente. A rageo atual proporciona uma
massa media de 10 kg por coelho, com um desvio padrao
de 1 kg, alimentado com essa rageo durante um per[odo
de trCs meses.

O zootecnista selecionou uma amostra de melhos e
os alimentou com a nova raQao pelo mesmo periodo de
tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo
um desvio padrao de 1,5 kg para a distribuigao das
massas dos coelhos dessa amostra.

Para avaliar a eficiCncia dessa ra€o, ele utilizare
o coeficiente de variageo (Cy) que 6 uma medida de
dispersao definida por CV - 9, em que s representa o
desvio padrao e x. a media dat massas dos coelhos que
foram alimentados mm uma determinada ra€o.

O zootecnisla substituira a rageo que vinha utilizando
pela nova, caso o coeficiente de variagao da distribui€o
das massas dos coelhos que foram alimentados mm a
nova ragao for meno[ do que o coeficiente de variageo
da distribuigao das massas dos coelhos que foram
alimentados com a rageo atual.

Asubstituigao da ragao ocorrera se a m6dia da diskibuigeo
das massas dos coelhos da amostra, em quilograma, for
superior a

O 5,0.
O e,s.
o 10,0.
o 10.5.
O 1s,0.

De 10 a 24 anos

Entre 24 e 60 anos
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Questao 174

Uma rede de hamburgueria tem tres franquias em

cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche

no card6pio, o gerente de marketing da rede sugeriu que

fossem colocados a venda cinco novos tipos de lanche'

em edigoes especiais. Os lanches foram oferecidos pelo

mesmo periodo de tempo em todos os ftanqueados.

O tipo que apresentasse a maior m6dia por franquia

seria incluido definitivamente no cardapio. Terminado o

periodo de experiCncia, a ger6ncia recebeu um relat6rio

descrevendo as quantidades vendidas, em unidade, de

cada um dos cinco tipos de lanche nas trcs franquias.

Com base nessas informaq6es, a gerCncia decidiu incluir

no cardipio o lanche de tipo

Ol.
O ll.

O lll.
O lv.
ev.
Questao fis #qEt@a

Uma grande rede de supermercados adota um

sistema de avaliaqeo dos faturamentos de suas filiais,

considerando a media de faturamento mensal em

milhao. A matriz da rede paga uma comissao para os

representantes dos supermercados que atingirem uma

media de faturamento mensal (M), conforme apresentado

no quadro.

1≦ Mく 2

2≦ ん′く4

4≦ Mく 5

5≦ ル′く6

Um supermercado da rede obteve os faturamentos

num dado ano, conforme apresentado no quadro'

Nas condigoes apresentadas, os representantes desse

supermercado avaliam que receberao, no ano seguinte,

a comissao de tipo

|

||

!ll

lV

V

0
0
0
0
●

Questao 176
Aplicativos que gerenciam servigos de hospedagem

tem ganhado espago no Brasil e no mundo por ofere@r

opgoes diferenciadas em termos de localizaqao e valores

de hospedagem. Em um desses aplicativos, o prego P a

ser pago pela hospedagem e cabulado considerando um

prego por diSria d, acrescido de uma taxa fixa de limpeza L

e de uma taxa de servigo. Essa taxa de servigo 6 um valor

percentual s calculado sobre o valor pago pelo total das

diarias.

Nessa situa€o, o prego a ser pago ao aplicativo para uma

hospedagem de n diarias pode ser obtido pela expresseo

O P=d.n+L+d.n.s
@ P=d.n+L+d.s
O P=d+L+s
@ P=dn.s+L
G) P=d.n+L+s
QueStao 177

::肥 ::ri潤 胤 ∬ ぶ 1冒 ‖ 輩 ∴ ‖
鞘

電 斑

isso,decide aumentar a quantidade de dardos a serem

lancados em cada rodada

Com base nos valores COnsiderados pe10 0rganizador da

塁F::脇ふ「」l£翼T:∬胤::::1°1器fぷ
mais atrativo ё

02

04

06

09

010

Comissao I u6oia de taturamento mensal (^,)

|

IV

V M≧ 6

毬柵 混葛
:I Qmttd,de“ meses

3,5 3

2,5 2

一５
つ
４

3 4

7,5

ILaThelLalFhelLatthe
LatthelLaThe

Franquia I 415 395 425 430 435

F6nquia ll 415 445 370 370 425

415 390 425 433 420

MT‐ 2° dial Cademo 5‐ AMARELO‐ 1'Aplcaφ o



‖||||||||||||||||||||||||||||||||‖ |||

…

027
Exame Nacionaido Ensino M6dio

Questao 178
A Copa do Brasil teve, ate a ediqSo de 2018, '15 times diferentes como campeoes da competigao, conforme

apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campe6es, a Confederageo Brasileira de Futebol
(CBF) pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e, em cada uma delas, 5 placas, referentes
a cada edigeo da competigeo, com o nome do time vencedor, o brasao e o ano do titulo. O painel deve ser fabricado
de modo que a primeira linha s6 tenha clubes garlchos (lnternacional, Gr6mio e Juventude); a segunda, apenas times
cariocas (Flamengo, Vasco e Fluminense); a terceira, somente times mineiros (Cruzeiro eAfletico Mineiro); a quarta,
exclusivamenle clubes paulistas (Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista FC, Santo Andre), e as duas Ultimas sem
nenhuma restrigeo.

Gttmio

(Rio Crande do suり
05 Titulos

め

Cruzelro

(Minas Gerais)
06 Titulos

Co‖ nthians

(Sう。Pau10)

03 Titulos

Flamenoo

(Rio de」 aneiro)

03 Titulos

Palmeiras

(sao Paul。 )

03 Titulos

麒
CRIC:UMA E.C.

internacional

(Rio Grande do Sul)
01 Titulo

CHci`ma

(Santa catanna)
01 Titulo

Vasco da Gama

(RIo de」 aneiro)

01 Titulo

A‖ёl∞ Mineiro

(Minas Gerais)
01 Titulo

Santos

(sao Paul。 )

01 Titulo

Fluminense

(Rio de」 aneiro)

01 Tlulo

Soort

(Pemambu∞ )

01 Titulo

Paunsta FC

(sao Paul。 )

ol Tnu10

Santo Andrё

(sao Paul。 )

01 Titulo

」uventude

(Rio Grande dO Suり
01 Tlulo

Disponivetem: hrip://c.mFoes.,oturebot co.n.br Acssso 6nr 1 n@. 2oi8 (adapiado)

Qual expressao determina a quantidade de paineis diferentes que a cBF podera montar?

計]=鳥硼

7!5!7!9卜 10!

0 301

0

0

0

0

71   7!   9!

5!5! 5!2! 514!

;J]景 4創
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Questao 179

Um segmento de reta esta dividido em duas partes

na propor€o eurea quando o todo este para uma das

partes na mesma razao em que essa parte est6 para a

outra. Essa constante de proporcionalidade e comumente

representada pela letra grega 9, e seu valor 6 dado pela

solugao positiva da equa€o 9' = I + 1 .

Assim como a potencia f, as potancias suPeriores

de g podem ser expressas da forma aQ + b, em que a e b

seo inteiros positivos, como apresentado no quadro.

。
2

93 94 95 9。 97

9+1 29+1 39+2 59+3 89+5

A pOtoncia 97,eSCnta na fonna ap+b(a e b Sao inteiros

pOsitlvos),ё

O"+3

0 79+2

099+6

0 119+7

0 139+8

QueStao 180 -
O Atomium, representado na imagem, 6 um

dos principais pontos turisticos de Bruxelas. Ele foi

construido em '1958 para a primeira grande exposigao

mundial depois da Segunda Guerra Mundial' a Feira

Mundial de Bruxelas.

Trata-se de uma estrutura met6lica construida no

formato de um cubo. Essa estrutura esta apoiada por um

dos v6rtices sobre uma base paralela ao plano do solo,

e a diagonal do cubo, contendo esse v6rtice, 6 ortogonal

ao plano da base. Centradas nos v6rtices desse cubo,

foram construidas oito esferas metelicas, e uma outra

esfera foi construida centrada no ponto de interseqao das

diagonais do cubo. As oito esferas sobre os vertices sao

interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se

conecla a elas pelas diagonais do cubo'

Todas essas interligagoes sao feitas por tubos

cilindricos que possuem escadas em seu interior,

permitindo o deslocamento de pessoas pela parte

intema da estrutura. Na diagonal ortogonal a base' o

deslocamento 6 feito por um elevador, que Permite o

deslocamento entre as esferas da base e a esfera do

ponto mais alto, passando pela esfera central'

Considere um visitante que se deslocou pelo interior
do Atomium sempre em linha reta e seguindo o menor
tra.ieto entre dois v6rtices, passando por todas as arestas
e todas as diagonais do cubo.

O spon Vd emi http:arupedalnp eα m A‐∞帥:25 ou1 2019

A proleφ o ortOgonal sobre o plano dO Solo dO traleto

percorrido por esse visitante ё representada  po「

00

00

0
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