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ÀS 14:30* 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 1 a 90, 

dispostas da seguinte maneira: 

a. as questões de número 01 a 45 são relativas à área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias; 

b. as questões de número 46 a 90 são relativas à área de Matemática e 

suas Tecnologias. 
 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de 

questões e se essas questões estão na ordem mencionada na instrução 

anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 

apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome 

as providências cabíveis. 
 

3. Escreva e assine seu nome nos espações próprios do CARTÃO-RESPOSTA 

com a caneta esferográfica de tinta preta.  
 

4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não 

poderá ser substituído. 
 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções 

identificadas com as letras     e . Apenas uma responde 

corretamente à questão.  
 

6. Use o código presente nesta capa para preencher o campo correspondente 

no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Com seu RA (Registro Acadêmico), preencha o campo correspondente ao 

código do aluno. Se o seu RA não apresentar 7 dígitos, preencha os 

primeiros espaços e deixe os demais em branco. 
 

8. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo espaço destinado à opção 

escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

9. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas. 
 

10. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO -RESPOSTA. 

As marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 

consideradas na avaliação. 
 

11. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue 

este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

12. 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 provas nos últimos 30 minutos que 

antecedem o término das provas. 
 

13. Você será excluído do Exame, a qualquer tempo, no caso de: 

a. prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das 

provas; 

c. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das 

provas, incorrendo em comportamento indevido durante a 

realização do Exame; 

d. se comunicar, durante as provas, com outro participante 

verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

e. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 

comunicação durante a realização do Exame; 

f. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio 

ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame; 

g. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do 

Exame; 

h. se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO-RESPOSTA 

a qualquer tempo. 

* de acordo com o horário de Brasília. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 01 a 45 

 
QUESTÃO 01  
Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos 
ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em 
uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz 
emitida. 
 
A cor observada é proveniente da emissão de radiação 
eletromagnética ao ocorrer a  

 mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.  

 combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de 
oxigênio da atmosfera. 

 diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita 
na eletrosfera atômica. 

 transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais 
interno na eletrosfera atômica. 

 promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental 
de energia para níveis mais energéticos.     

 
QUESTÃO 02  
O Brasil perdeu o certificado de eliminação de sarampo concedido 
pela Organização Pan Americana de Saúde da Organização Mundial de 
Saúde (OPAS/OMS). Em 2021, foram registrados 409 casos de 
sarampo confirmados pelos estados brasileiros. 
 
O aumento no número de casos de sarampo é explicado pela 

 diminuição na adesão à vacinação.  

 falta de saneamento básico. 

 ineficácia da vacina contra o sarampo. 

 necessidade de desenvolver novas vacinas a cada ano. 

 alta capacidade de mutação no DNA viral. 
 
QUESTÃO 03  

 

 
 
Um estudante inventou uma escala termométrica, denominada X, que 
registra o valor –10 °X para o ponto do gelo e 140 °X para o ponto do 
vapor. 
 
Qual dos gráficos pode representar a relação entre essa escala X e a 
escala Celsius? 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 
 
 

QUESTÃO 04  
 

Chuva que escureceu SP tinha fuligem tóxica de queimadas, 
mostra análise da USP 

Pesquisadores do Instituto de Química da USP estão analisando 
a água da chuva que atingiu São Paulo na segunda-feira (19) – que 
escureceu o céu da cidade no meio da tarde – e já concluíram 
preliminarmente que ela veio carregada de material tóxico oriundo 
de queimadas. 

“Achamos um composto que é encontrado só em queimadas, 
na queima de biomassa. Esse composto não é emitido em esquema 
de emissões industriais e não é emitido em emissões de carro. E nós 
o encontramos. É um composto chamado reteno”, afirmou ao 
jornal Folha de S. Paulo a doutora em química e professora Pérola de 
Castro Vasconcellos, responsável pela análise do material na 
Universidade. 

Segundo outro estudo da USP, publicado na revista Scientific 
Reports em 2017, a exposição ao reteno em altas concentrações 
pode provocar danos ao DNA e morte de células pulmonares – 
agravando problemas respiratórios e levando a doenças graves, 
como enfisema pulmonar. 

Desde segunda-feira, os institutos de meteorologia vêm 
associando a escuridão que se abateu sobre São Paulo à mistura de 
nuvens de chuva a fumaça de queimadas nas regiões do Pantanal e 
da Amazônia, trazidas por ventos intensos de noroeste. Além do 
céu, água também escureceu e tinha “forte cheiro de queimado”, 
conforme diversos relatos de moradores da cidade. 

São amostras dessa água “cor de café” que os pesquisadores 
estão analisando. 

“Tudo isso é fuligem de queimada, a composição é 
hipercomplexa e [a amostra] está cheia de coisas”, afirma Marcos 
Buckeridge, diretor do Instituto de Biociências da USP. 

“Toda essa fumaça ficou capturada na nuvem e coincidiu com a 
chuva, havendo uma poluição dessa água.  

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/08/21/chuva-que-escureceu-

sp-tinha-fuligem-toxica-de-queimadas-mostra-analise-da-usp. 

Acesso em: 14 de mar. 2022. 

 

 
Reteno 

 
Analisando a estrutura do Reteno, acima, pode-se inferir que  

 apresenta cadeia aromática, polinuclear condensada e ramificada.  

 apresenta 14 carbonos com hibridização sp3. 

 possui 7 elétrons Pi e 4 carbonos com a hibridização sp2. 

 possui 7 carbonos quaternários e três carbonos primários. 

 possui fórmula molecular C22H18. 
 
QUESTÃO 05  
A talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. 
Indivíduos homozigotos MM apresentam a forma mais grave, 
identificada como talassemia maior e os heterozigotos MN 
apresentam uma forma mais branda chamada de talassemia menor. 
Indivíduos homozigotos NN são normais. Todos os indivíduos com 
talassemia maior morrem antes da maturidade sexual. 
 
A fração de indivíduos adultos, descendentes do cruzamento de um 
homem e uma mulher portadores de talassemia menor, que serão 
anêmicos, é 

 1/2.  

 1/3. 

 1/4. 

 1/8. 

 2/3. 
 

(°C) 



 

3 

QUESTÃO 06  
 

Antes de me dirigir ao portão de embarque, fui até a lanchonete, 
tomar uma super Coca-Cola com muito gás e muito gelo e limão, 
para comemorar. Estava feliz, superfeliz. 

LACERDA, Rodrigo. O Fazedor de Velhos. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 27. 

 
Esse trecho menciona três componentes do refrigerante que podem 
ser descritos da seguinte forma: 

 
• 1º componente: gás, CO2 liberado pela bebida após decomposição 

do H2CO3, conforme a equação H2CO3(l)→ CO2(g) + H2O(l). 

• 2º componente: gelo, que, ao ser adicionado à bebida, sofre a 
seguinte transformação: H2O(s)→ H2O(l). 

• 3º componente: limão, que possui em sua constituição um ácido, 
chamado de ácido cítrico, cuja fórmula molecular é C6H8O7. 

 

Observando os três componentes citados, verificamos que  

 no 1º componente, há uma transformação química envolvendo 3 
óxidos.  

 no 2º componente, há uma transformação química endotérmica. 

 no 3º componente, um composto que, ao ser dissolvido em água, 
a 25 °C, resultará uma solução com pH > 7. 

 há presença de três substâncias binárias. 

 há presença de somente um composto tipicamente orgânico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 07  
Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, 
após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma 
mistura química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. 
 
Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química 
ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. 
 
Com relação à espécie química componente da munição desse exército, sabe-se: 
 
I. A representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos-terrosos da 

tabela periódica. 
II. O átomo da espécie responsável pela coloração do traço possui massa de 137 𝑢 e número de nêutrons 81. 
 
Sabe-se também que uma das espécies apresentadas na tabela do item III (que mostra a relação de cor emitida característica conforme a espécie 
química e sua distribuição eletrônica) é a responsável pela cor do traço da munição desse exército. 
 
III. Tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características: 
 

 
 
Considerando os dados contidos, nos itens I e II, atrelados às informações da tabela do item III, a munição traçante, descrita acima, empregada 
por esse exército possui traço de coloração  

 vermelho-alaranjada.     

 verde.    

 vermelha.    

 azul.    

 branca.    
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QUESTÃO 08  
Dois ciclistas partem de um mesmo ponto de uma pista circular de raio 
igual a 100 m, no mesmo instante e em sentidos contrários. Suas 
velocidades escalares valem 2 𝜋 m/s e 3 𝜋 m/s. Após quanto tempo 
eles se encontrarão pela primeira vez? 

 30 s  

 40 s 

 50 s 

 60 s 

 100 s 
 
QUESTÃO 09  
Para demonstrar a eletrização por indução eletrostática, um professor 
de Física reuniu alguns alunos no Laboratório de Ciências da Natureza 
e requisitou os seguintes materiais: 
 

• Uma esfera e um bastão metálicos. 
• Dois suportes de materiais isolantes. 

• Um pedaço de fio condutor para realizar um aterramento. 
 
A esfera, com suporte isolante, foi eletrizada positivamente e, em 
seguida, aproximada, sem tocar, de uma das extremidades do bastão, 
inicialmente neutro  e isolado da Terra pelo suporte isolante. O bastão 
ficou com uma extremidade negativa e a outra positiva (figura), mas a 
sua carga total ainda era igual a zero. 
 

 
(http://efisica.if.usp.br. Adaptado.) 

 
Para eletrizar o bastão, o professor ligou o fio-Terra a um dos pontos 
A, B ou C e explicou para a turma que, quando o fio-terra era 
conectado ao ponto 

 A, alguns elétrons do bastão se deslocavam para a Terra e o 
mesmo adquiria carga positiva.  

 A, alguns elétrons  se deslocavam  da Terra para o bastão e o 
mesmo adquiria carga negativa. 

 B, alguns nêutrons do bastão se deslocavam para a Terra e o 
mesmo não se eletrizava. 

 C, alguns elétrons do bastão se deslocavam para a Terra e o 
mesmo adquiria carga positiva. 

 A, alguns elétrons do bastão se deslocavam para a Terra e o  
mesmo adquiria carga negativa. 

 
QUESTÃO 10  
A vacina contra o papiloma vírus humano (Human Papilloma Virus, 
HPV) é constituída de um agente imunogênico que não é o vírus 
propriamente dito, mas, sim, o que os pesquisadores chamam de 
partículas semelhantes aos vírus (virus like particles, VLPs). Neste 
caso, os VLPs contêm a capa de proteína do vírus, mas não seu ácido 
nucleico. 
 
Com base nestas informações, conclui-se que o principal componente 
viral na vacina do HPV é o 

 DNA.  

 RNA. 

 capsídeo. 

 nucleocapsídeo. 

 envelope viral. 
 
 

QUESTÃO 11  
Três bolinhas de cobre, cujas dimensões são desprezíveis, A, B e C 
estão eletrizadas  com cargas elétricas  QA = +Q, QB = +4Q e QC = +9Q, 
respectivamente. Elas  encontram-se fixas, apoiadas em suportes 
isolantes e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura abaixo. 
 

 
 
                                               2D                               D 
 
Se a força eletrostática de repulsão entre as bolinhas A e B tem 
intensidade F, o módulo da força de repulsão elétrica entre as bolinhas 
A e C será igual a 
 

 F/9.  

 F/3. 

 F. 

 3F. 

 9F. 
 
QUESTÃO 12  
Em janeiro de 2018, a preocupação com a febre amarela aumentou 
drasticamente devido ao registro de novos casos da doença em 
diferentes estados do Brasil. Diversos artigos sobre a febre amarela 
foram publicados para informar a população sobre a doença. Um 
desses artigos trazia a seguinte informação: 
 

Qualquer repelente funciona contra o mosquito? 
Não. No Brasil, são mais de 120 com registro na Anvisa, mas 

somente os que contêm as seguintes substâncias têm garantida 
eficácia: DEET, IR3535 e icaridina. Vitamina do complexo B não tem 
efeito comprovado contra o mosquito. 

(https://veja.abril.com.br, 17 jan. 2018) 

 
Considere as fórmulas estruturais das substâncias DEET e IR3535 
apresentadas a seguir: 
 

 
 
A porcentagem em massa aproximada do elemento nitrogênio 
presente na substância de maior massa molar, dentre as  fórmulas 
dadas, é de: 

Dados: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14. 

 6,0 %  

 6,5 % 

 7,3 % 

 7,8 % 

 8,2 % 
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QUESTÃO 13  
 

A dupla café com leite não se complementa tanto assim. A 
cafeína pode atrapalhar o consumo do cálcio presente no leite, 
aumentando sua eliminação por meio da urina e prejudicando sua 
absorção no intestino. “O leite é a principal fonte de cálcio em nossa 
alimentação, mas não há evidências de que o consumo moderado 
de café, em adultos saudáveis, seja prejudicial. Estudos sugerem 
que a perda de cálcio é maior em pessoas que não têm uma ingestão 
diária adequada de cálcio. Mas é importante lembrar que os 
brasileiros muitas vezes utilizam o café como substituto do leite, 
sendo este o principal fator para a menor ingestão de cálcio”, 
explica a nutricionista Nádia Amore. 

CONTE, F. Disponível em: <www.blog.saude.gov.br>. 

 
Os hábitos alimentares descritos no texto favorecem disfunções 
relacionadas ao(à) 

 formação de hormônios sexuais.  

 cicatrização de tecido conjuntivo. 

 transporte de gases respiratórios. 

 cascata de coagulação sanguínea. 

 equilíbrio osmótico do meio extracelular. 
 
QUESTÃO 14  
Em uma cena de filme, um dublê move-se em direção perpendicular à 
trajetória de um trem, pois precisa alcançar o 5º vagão, medido a 
partir do centro dele. Sabe-se que o trem contém 20 vagões, cada um 
com 16 m de comprimento. Se no instante em que o dublê estiver a 
36 m de distância em relação ao centro do trem, ele mantiver uma 
velocidade constante, perpendicular ao trem, de 18 km/h, a 
velocidade constante máxima que o trem poderá manter para que a 
cena seja gravada de maneira esperada é de  

 10 km/h.  

 20 km/h. 

 30 km/h. 

 40 km/h. 

 50 km/h. 
 
QUESTÃO 15  
O haloperidol é um fármaco utilizado pelo corpo de saúde como 
neuroléptico, pertencente ao grupo das butirofenonas. Pode ser 
utilizado, também, para evitar enjoos e vômitos, para o controle de 
agitação, agressividade, estados maníacos, psicose esteroidea e para 
tratar a distúrbio de Gilles La Tourette. 
 

 
 
Analisando a estrutura acima, pode-se dizer que o composto 

 apresenta apenas 13 carbonos com a hibridização sp2.  

 possui três anéis benzênicos  e possui cadeia aromática. 

 apresenta cadeia alicíclica e saturada. 

 possui fórmula molecular C21H20O2NCl. 

 possui um carbono quaternário. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16  
Anabolismo e catabolismo são dois tipos de reação bioquímica que 
fazem parte do metabolismo humano. Enquanto o anabolismo é um 
processo construtivo, o catabolismo é um processo destrutivo. 
 

Reação anabólica                       Reação catabólica 

 
Disponível em: <www.diferenca.com>. Acesso em: 12 dez. 2020 (Adaptação) 

 
Nesse sentido, um exemplo do processo destrutivo descrito seria a 

 respiração celular.  

 produção de glicogênio. 

 formação da molécula de DNA. 

 atividade fotossintética. 

 formação das proteínas. 
 
QUESTÃO 17  
Duas pequenas esferas de alumínio possuem massas iguais e 
encontram-se eletrizadas, respectivamente, com cargas +2Q e – 6Q, 
de acordo com a figura. Inicialmente as esferas estão em repouso 
sobre uma superfície isolante, lisa e horizontal. 
 

 
Se as esferas forem abandonadas, a partir das posições mostradas, as 
forças elétricas atuantes nas mesmas provocam um encontro no 
ponto  

 A.  

 B. 

 C. 

 D. 

 E. 
 
QUESTÃO 18  
Numa ave doméstica, o gene C condiciona plumagem branca e o seu 
alelo recessivo, plumagem colorida; o gene P determina patas com 
plumas e o seu alelo recessivo, patas sem plumas. Esses pares de 
genes são autossômicos e segregam-se independentemente. Uma ave 
branca com patas com plumas, homozigota para os dois pares de 
genes, foi cruzada com uma colorida com patas sem plumas.  
 
Se os descendentes obtidos forem cruzados entre si, espera-se que a 
proporção de aves homozigotas para os dois pares de genes seja de 

 9/16.  

 6/16. 

 4/16. 

 3/16. 

 1/16. 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Butirofenona
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4mito
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Tourette
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QUESTÃO 19  
 

O total de água existente no corpo humano corresponde a 75% 
do peso na infância e a mais da metade na idade adulta. Como 
qualquer alimento, a quantidade de água que precisamos ingerir 
por dia é muito variável e depende de vários fatores. Para alguns, a 
ingestão de dois litros de água por dia pode ser suficiente; outros 
precisarão de três ou quatro litros ou mesmo mais. O importante é 
que os seres humanos são capazes de regular de maneira eficiente 
o balanço diário de água, de modo que, ao longo do dia, a 
quantidade ingerida corresponda à água que foi utilizada ou 
eliminada pelo corpo. 

Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde. 

 
Para manter o equilíbrio descrito no texto, essa substância deve ser 
ingerida em maiores quantidades por pessoas que 

 têm dieta rica em frutas e verduras.  

 apresentam taxa metabólica reduzida. 

 moram em locais de baixas temperaturas. 

 praticam atividade física de alta intensidade. 

 produzem urina de cor clara ou transparente. 
 
QUESTÃO 20  
 

Veja como a guerra na Ucrânia pode afetar os 
preços no Brasil 

Após dias de tensão, a Rússia invadiu a Ucrânia nesta quinta-
feira (24). O conflito entre os dois países pode trazer consequências 
indiretas para outras nações, inclusive o Brasil. 

No agronegócio brasileiro, o Brasil depende de fertilizantes 
importados e a Rússia é a maior  fornecedora do insumo. 

Considerando o Brasil, dos  41 milhões de toneladas do produto 
importadas em 2021, o país foi a origem de 23%, segundo 
levantamento do Comex Stat. 
 

 
Disponível em:  https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/02/24/veja-

como-o-agronegocio-brasileiro-pode-ser-impactado-pelo-conflito-entre-a-russia-e-a-

ucrania.ghtml. Adaptado - acessado em 07 mar. 2022 
 
O nitrato de amônio (NH4NO3) representa 84,84% da massa de 
fertilizantes importados pelo nosso País segundo o levantamento 
realizado pelo Comex Start em 2021. 
 
Pode-se afirmar que a quantidade aproximada, em bilhões de mols 
desse sal, adquiridos da Rússia, foi: 

Dados: H = 1; N = 14; O = 16. 

 1  

 10 

 100 

 435 

 512,5 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21  
 

O fósforo é um elemento fundamental no metabolismo celular, 
e sua homeostase é mantida pelo sistema digestivo, pela 
remodelação óssea e pela função renal. Uma das principais 
alterações no metabolismo do fósforo, a hiperfosfatemia – elevada 
concentração de fósforo no sangue – pode se tornar uma situação 
de grave morbidade para pacientes com doença renal crônica 
(DRC), sendo considerada uma responsável indireta pela alta taxa 
de mortalidade dessa população. Cerca de 60% dos pacientes em 
diálise apresentam níveis de fósforo elevados.  

CARVALHO, A.; CUPPARI, L. Dieta e Quelantes. J. Bras. Nefrol., v. 30, n. 1, mar. 2008 (Adaptação).  

 
Pacientes com essa doença devem evitar a ingestão de alimentos 
como  

 sal culinário.   

 frutas cítricas. 

 fígado bovino. 

 banana madura. 

 verdura folhosa. 
 
QUESTÃO 22  
Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z, e que estão nos 
seus estados fundamentais. 
 
Os átomos M e Z são isótopos, isto é, pertencem ao mesmo elemento 
químico; os átomos X e Z são isóbaros e os átomos M e X são isótonos. 
Sabendo que o átomo M tem 23 prótons e número de massa 45 e que 
o átomo Z tem 20 nêutrons, então os números quânticos do elétron 
mais energético (diferencial) do átomo X são: 
 

Observação: 
Adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um orbital 

possui o número quântico de spin igual a −
1

2
. 

  

 𝑛 = 3;  ℓ = 0;  𝑚 = 2;  𝑠 = −1/2     

 𝑛 = 3;  ℓ = 2;  𝑚 = 0;  𝑠 = −1/2    

 𝑛 = 3;  ℓ = 2;  𝑚 = −2;  𝑠 = −1/2    

 𝑛 = 3;  ℓ = 2;  𝑚 = −2;  𝑠 = 1/2    

 𝑛 = 4;  ℓ = 1;  𝑚 = 0;  𝑠 = −1/2    
 
QUESTÃO 23  
 

A agricultura sustentável é aquela que respeita o meio 
ambiente, é justa do ponto de vista social e consegue ser 
economicamente viável. A agricultura, para ser considerada 
sustentável deve garantir às gerações futuras a capacidade de 
suprir as necessidades de produção e qualidade de vida no planeta. 

Um dos princípios da agricultura sustentável é a diminuição de 
adubos químicos, como sulfato de amônio, ((NH4)2SO4) e cloreto de 

potássio ( ), assim como o aumento do uso da técnica da 

fixação biológica de nitrogênio. 
Disponível em: <https://tinyurl.com/y8fbtz6c>.  

Acesso em: 11 abr. 2018. Adaptado. 

 
Sobre as substâncias citadas no texto acima, pode-se dizer que 

 são simples e puras.  

 são quaternária e binária, respectivamente. 

 são sais derivados de ácidos e bases fortes. 

 são poliatômica e triatômica, respectivamente. 

 uma delas é um haleto de metal alcalino-terroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KC
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QUESTÃO 24  
As curvas ou gráficos de aquecimento representam uma ferramenta 
valiosa na análise de uma amostra em laboratório. O gráfico abaixo 
representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma 
amostra durante cerca de 80 minutos. 
 

 
 
A amostra em questão, citada acima, 

 representa uma mistura eutética.  

 a 20 °C apresenta-se somente no estado sólido. 

 poderia representar a água pura a 25 °C e 1 atm. 

 poderia representar uma mistura de água e sal de cozinha. 

 acima de 40 °C encontra se no estado gasoso. 
 
QUESTÃO 25  
O gráfico a seguir representa, a partir de dado instante, considerado 
como t = 0, as distâncias percorridas pela cabine de um elevador, em 
três intervalos consecutivos de tempo. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa a 
velocidade da cabine, nos mesmos intervalos de tempo. 

   

  
  

 
  

  

  

   
  

  
 
QUESTÃO 26  
Durante a década de 1950 e década de 1960, quando houve várias 
explosões nucleares atmosféricas, uma grande quantidade de Sr-90 
foi produzida, e dispersa pelo mundo todo. Desde então, o estrôncio 
vem decaindo, de forma que os níveis atuais decorrentes destes testes 
são baixos. O acidente nuclear de Chernobyl introduziu uma grande 
quantidade de Sr-90 no meio ambiente. A maior parte deste estrôncio 
ficou na União Soviética, com uma parte caindo no norte da Europa. 
O estrôncio-90 é um isótopo radioativo formado a partir de fissão 
nuclear, com aplicações na medicina e na indústria. O gráfico abaixo 
mostra como a massa deste isótopo em uma amostra varia em função 
do tempo. 
 

 
 
Baseando-se no gráfico acima, são necessários quantos anos para que, 
em uma amostra, a massa de estrôncio-90 reduza de 24,0 g para               
0,75 g? 

 5  

 25 

 50 

 100 

 125 
 
QUESTÃO 27  
 
Na embalagem de um certo cereal matinal, há a informação de que 
ele contém o elemento ferro (Fe). Uma pessoa que desejava 
confirmar essa informação fez o seguinte experimento: 
 

• Em um pilão, ela triturou finamente uma porção do cereal a ser 
testado; 

• então, ela transferiu o pó formado para a superfície de uma 
folha de papel, distribuindo-o em uma camada fina; 

• com a folha de papel estabilizada, ela passou um ímã potente 
embaixo do montinho de cereal macerado. 

 
Nesse experimento, a pessoa observou que as partículas no pó de 
cereal se movimentaram, sendo arrastadas conforme o movimento 
do ímã embaixo do papel. 

Disponível em: <www.invivo.fiocruz.br>. 

 
Com base nesse resultado, essa pessoa pode afirmar que o cereal 
testado contribui para a constituição de moléculas de 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Chernobyl
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_da_Europa
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 citocromo, carreadoras de elétrons nas reações fermentativas.  

 aminoácido, unidade mínima para a formação das proteínas. 

 ATP, moeda energética necessária aos processos celulares. 

 clorofila, responsável pelas reações da cadeia respiratória. 

 hemoglobina, importante no transporte de gases respiratórios. 
 
QUESTÃO 28  
A matéria é constituída por partículas extremamente pequenas 
chamadas átomos e moléculas. Quando a matéria é aquecida, a 
energia de agitação dessas partículas torna-se maior, provocando um 
maior distanciamento entre elas. Um posto recebeu 5000 L de 
gasolina em um dia muito frio, em que a temperatura era de 10 °C. No 
dia seguinte, a temperatura aumentou para 30 °C, situação que durou 
alguns dias, o suficiente para que a gasolina fosse totalmente vendida.  
 
Se o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é igual a                          
11 · 10–4 °C–1, qual é o lucro do proprietário do posto, em litros? 

 100 litros  

 110 litros 

 120 litros 

 130 litros 

 140 litros  
 
QUESTÃO 29  
 

O poema Quantificando, de Odonírio Abrahão Júnior do 
Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade do 
Triângulo Mineiro, faz uma breve alusão a um dos princípios mais 
intrigantes da Física Moderna – o da dualidade onda-partícula, e que 
foi fundamental para a consolidação do modelo atômico atual. 
 

QUANTIFICANDO 
Deixe sua porção partícula 
Nesse estado frio, 
Fundamental. 
E então assuma a tua função de onda. 
Assim, tudo é possível! 
Atravessar as barreiras vibrando, 
Viajar a toda velocidade 
E alcançar a luz. 
Para a existência eterna! 

Disponível em: https://pt.slideshare.net/OdonrioAbrahoJr/poesia-qumica.  

Acesso em: 2 set. 2019. (Adaptado.) 

 
Tal princípio foi enunciado no início do século XX por ___________, o 
que tornou possível uma compreensão mais abrangente a respeito da 
natureza dos átomos, bem como das ligações químicas por eles 
estabelecidas. 
 
O nome do cientista que preenche corretamente a lacuna acima é 

 de Broglie.     

 Planck. 

 Schrondinger. 

 Heisenberg.    

 Hund.    
 
QUESTÃO 30  
Antibióticos são drogas usadas para tratar infecções bacterianas. 
Alguns antibióticos têm ação bactericida, matando as bactérias, 
enquanto outros têm ação bacteriostática, impedindo sua 
multiplicação.  
 
Qual dos seguintes agentes infecciosos pode ser sujeito à ação de 
antibióticos? 

 Candida albicans  

 SARS-CoV-2 

 Vibrio cholerae 

 Trichomonas vaginalis 

 Plasmodium vivax 

QUESTÃO 31  
Ao abrir um semáforo, um veículo parte do repouso no instante em 
que a luz de 3 semáforos consecutivos fica verde. Sabe-se que a 
distância entre o primeiro e o terceiro semáforo é de 1200 m e que o 
2º semáforo fica amarelo 7,5 s antes de o 3º ficar. O veículo parte do 
repouso no 1º semáforo no instante t0 = 0 e, ao percorrer os primeiros 
200 metros, atinge uma velocidade máxima de 16 m/s, mantendo-a 
constante até a passagem pelo 3º semáforo. Se no instante da 
passagem do veículo pelo último semáforo, este fica amarelo, em que 
instante o 2º semáforo ficou amarelo? 

 80 s. 

 88 s.       

 70 s. 

 63 s. 

 54 s. 
 
QUESTÃO 32  
 

Entenda por que investimos em fertilizantes 
Fertilizantes nitrogenados são derivados da amônia – que é 

obtida a partir da transformação química do gás natural – e 
amplamente utilizados na agropecuária e na indústria. 

A amônia é usada na indústria alimentícia e na produção de 
desinfetantes, tinturas de cabelo, materiais plásticos, couro e 
explosivos, entre outros produtos, mas sua principal utilização é 
como matéria-prima para a produção de fertilizantes nitrogenados 
(ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio). 

Somos a maior produtora de fertilizantes nitrogenados do 
Brasil. Com a aquisição da Fafen-PR, reforçamos essa área em 
alinhamento com o Plano de Negócios e Gestão 2013-2017. 
Possuímos mais duas fábricas: a Fafen-SE, com capacidade de 
produção de 657 mil toneladas/ano de ureia e 456 mil toneladas/ano 
de amônia, e a Fafen-BA, com 474 mil toneladas/ano de ureia e 474 
mil toneladas/ano de amônia. 

Disponível em: https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/entenda-por-que-investimos-em-fertilizantes. 

Adaptado - acessado em 07 mar. 2022. 
 
Segundo as informações citadas pela Petrobras, o volume aproximado 
de gás amônia, em m3, fabricado na Bahia, em um ano é de: 

 Dado: Volume molar gasoso = 25L/mol. 
Dados: H = 1; N = 14. 

 

 6,70  108  

 6,97  108 

 6,70  1011 

 6,97  1011 

 9,66  1011 
 
QUESTÃO 33  
Dois grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas 
verdes foram colocados em ambientes diferentes: um claro e outro 
escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro 
estavam estioladas, ou seja, sem pigmento. 
 
Podemos afirmar que as plantas apresentam 

 o mesmo genótipo e fenótipos diferentes.   

 o mesmo fenótipo e genótipos diferentes. 

 genótipos e fenótipos iguais. 

 genótipos e fenótipos diferentes. 

 genótipos variados em cada grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/entenda-por-que-investimos-em-fertilizantes
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QUESTÃO 34  
A situação I, mostrada na figura, representa duas cargas elétricas de 
sinais opostos, QA e QB, interagindo com uma força eletrostática de 
módulo FAR, quando localizadas no ar. Imergindo-as em água, situação 
II,  a nova força de atração adquire módulo FÁGUA.. 

 
Situação I 

 
 

Situação II 

 
 

Analisando o comportamento da força de atração entre as cargas, em 
função da distância entre elas, um Físico obteve uma representação 
gráfica (fora de escala), melhor representada por: 

   

  
  

   
  

  
  

   
   

 
 

QUESTÃO 35  
O iodo radioativo I-131, também chamado de radioiodo I-131, símbolo 
131I é um isótopo radioativo do iodo. 
  
É utilizado em medicina nuclear como terapia de hipertireoidismo e 
também na ablação da tireoide em tratamentos de câncer, além de 
ser utilizado como radiotraçador em exames de cintilografia da 
tireoide. A administração do I-131 geralmente é complementar à 
remoção cirúrgica da glândula tireoide e acontece via oral na forma 
líquida ou em cápsula. O iodo-131, variedade radioativa do iodo, tem 
meia-vida de 8 dias e sua reação de decaimento é apresentada a 
seguir. 
 

𝐼53
131   →   𝛼2

4   +   𝑆51
127 𝑏 

 
Diante da reação acima, pode-se afirmar que 

 o número atômico do iodo é 131.  

 o decaimento do iodo-131 ocorre por bombardeio de partículas 
alfa. 

 após 24 dias, uma massa de 100 g de iodo-131 vai ser reduzida a 
12,5 g. 

 o elemento formado na reação de decaimento apresentada é o 
enxofre-127. 

 a reação acima é um exemplo de transmutação artificial. 
 
QUESTÃO 36  
A atividade ideal de uma celulase comercial está entre 50 e 60 °C, de 
acordo com o fabricante. Porém, para reduzir o consumo de energia 
empregada na hidrólise para aplicação industrial da produção de 
açúcar, seria desejável reduzir a temperatura do sistema em que 
ocorre a reação. Portanto, realizou-se um estudo de otimização de 
temperatura, no qual três valores – (A) temperatura ambiente 
(aproximadamente 25 °C), (B) 35 °C e (C) 55 °C – foram testados. Todos 
os demais fatores das reações foram mantidos idênticos entre si. 

 

 
 
O comportamento enzimático demonstrado no gráfico é explicado 
pela relação entre a(o) 

 diminuição do movimento molecular e a redução da energia de 
ativação.  

 diminuição da quantidade de substratos e a redução da 
velocidade da reação. 

 aumento do tempo de reação e a elevação da taxa de 
desnaturação enzimática. 

 aumento da temperatura ótima da enzima e a elevação da sua 
atividade catalítica. 

 aumento da temperatura e a elevação da taxa de encontro entre 
enzima e substrato. 
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QUESTÃO 37  
A figura abaixo representa as linhas de força do campo elétrico gerado 
por duas cargas puntuais QA e QB.  
 

 
 

Um jovem, ao ser questionado sobre a situação ilustrada, concluiu 
que: 

 QA  QB > 0     

 QA  QB = 0    

 QA + QB > 0    

 QA + QB < 0    

 QA + QB = 0    
 
QUESTÃO 38  
Em quatro tubos de ensaio, contendo um meio de cultura no qual o 
gás oxigênio não alcança a parte inferior do tubo, foram inoculados 
quatro tipos de bactéria, um tipo por tubo. A distribuição das bactérias 
nos tubos está representada pelos pontos na figura a seguir.  
 

 
                                    I            II      III      IV 

 
A bactéria anaeróbia facultativa e anaeróbia estrita estão, 
respectivamente, presentes nos tubos 

 I e II.  

 II e III. 

 III e I. 

 III e II. 

 IV e II. 
 
QUESTÃO 39  
O físico e matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-
1830) foi o primeiro a desenvolver estudos detalhados sobre a 
transmissão de calor por condução. Ele verificou que, no processo de 
condução térmica, o meio material é de fundamental importância. 
Cada material possui uma característica, que representa a quantidade 
calor conduzida por segundo, através de uma camada de 1 m de 
espessura por 1 m2 de área, para uma diferença de temperatura de 
1oC entre as extremidades da camada. Para resfriar um líquido, é 
comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com 
gelo, conforme a figura.  
 

 
Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha 
seja metálica, em vez de ser de vidro, porque o metal apresenta, em 
relação ao vidro, um maior valor de 

 condutividade térmica.  

 calor específico. 

 coeficiente de dilatação térmica. 

 energia interna. 

 calor latente de fusão. 
 
QUESTÃO 40  
Príons são proteínas anormais, “dobradas” de modo incorreto. A 
composição e a sequência de aminoácidos de um príon são idênticas 
à de uma proteína normal. Entretanto, seu formato tridimensional é 
diferente. O termo “príon”, criado por Stanley B. Prusiner, descobridor 
destas moléculas, significa proteinaceous infectious particle. Na figura 
a seguir, à direita (fig. B), está a representação de um príon, e à 
esquerda (fig. A), a proteína normal que deu origem a ele. 
 

 
 
Ao se tornar príon, a proteína originária passa por um processo de 

 transfiguração na sua estrutura primária.  

 separação entre aminoácidos consecutivos. 

 mutação na sua sequência gênica codificante. 

 conversão de trechos alfa-hélices em folhas-beta. 

 transição da sua estrutura secundária para terciária. 
 
QUESTÃO 41  
A figura a seguir ilustra o ciclo de replicação do SARS-CoV-2 
(coronavírus humano) no interior de uma célula hospedeira. 
 

 
 
Considerando o ciclo de replicação representado, verifica-se que o 
SARS-CoV-2 

 realiza a transcrição reversa ao sintetizar o RNA genômico.     

 utiliza as proteínas do capsídeo para penetrar na célula 
hospedeira.    

 realiza a tradução utilizando os RNA transportadores da célula 
hospedeira.    

 utiliza a enzima protease para acoplar o RNA viral no núcleo da 
célula hospedeira.    

 pode originar variantes se ocorrerem mutações nas traduções dos 
RNA ribossômicos.    
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QUESTÃO 42  
Dois móveis, A e B, ao percorrerem a mesma trajetória, tiveram seus 
espaços variando com o tempo, conforme as representações gráficas 
a seguir.  
 

 
 

A velocidade relativa entre A e B no instante 5 segundos é de 

 1,0 m/s.  

 1,5 m/s. 

 1,8 m/s. 

 2,2 m/s. 

 3,0 m/s. 
 
QUESTÃO 43  
Um dos grandes desafios enfrentados pela Química, como ciência, foi 
desvendar a estrutura da matéria. O assunto foi discutido desde a 
Grécia antiga, por filósofos como Leucipo e Demócrito, que 
apresentaram hipóteses sobre a constituição da matéria. No entanto, 
foi somente no ano de 1803 que o inglês John Dalton (1766-1844) 
retomou as ideias originais dos filósofos atomistas, no 
desenvolvimento do seu modelo atômico, baseado em resultados 
experimentais, que auxiliaram na comprovação de suas hipóteses. 
Porém, no método científico, cada modelo atômico proposto manteve 
a sua validade, até que alguma evidência experimental o 
contradissesse.  
 
Dessa forma, com relação ao modelo atômico de Dalton, o principal 
fato científico que o levou a ser abandonado foi a(o) 

 comprovação da natureza elétrica da matéria, com a descoberta 
do elétron.   

 espalhamento das partículas alfa, realizado por Ernest Rutherford. 

 explicação dos espectros de emissão atômica. 

 divisão do átomo em núcleo e eletrosfera.    

 descoberta da dualidade onda-partícula.    
  
QUESTÃO 44  
Duas pequenas esferas metálicas, A e B, com massas iguais (mA = mB = 
m) e eletrizadas com cargas positivas, são colocadas próximas uma da 
outra, no vácuo. Sabe-se que a carga elétrica da partícula A é dez vezes 
maior que a carga elétrica da partícula B (QA = 10 QB).  
 

 
 

Desprezando as forças gravitacionais sobre as esferas, quando as 
mesmas são abandonadas e sujeitas  apenas às forças de natureza 
eletrostática, de acordo com as leis de Coulomb e de Newton, 
inicialmente, elas se 

 repelem e a aceleração da esfera A é dez vezes maior  que a da 
esfera B.  

 repelem e a aceleração da esfera A  é dez vezes  menor que a da 
esfera  B. 

 repelem e a aceleração da esfera A tem o mesmo módulo que a 
aceleração da esfera B. 

 atraem e ficam sujeitas à mesma aceleração, em módulo, direção 
e sentido. 

 repelem e a aceleração da esfera A é 102 vezes maior que a 
aceleração da esfera B. 

 

QUESTÃO 45  
A velocidade com que os nervos do braço transmitem impulsos 
elétricos pode ser medida, empregando-se eletrodos adequados, por 
meio da estimulação de diferentes pontos do braço e do registro das 
respostas a esses estímulos. 
 
O esquema a seguir ilustra uma forma de medir a velocidade de um 
impulso elétrico em um nervo sensorial. 
 

 
(Adaptado de: CAMERON, J. R. et al. Physics of the Body. Madison: Medical Physics Publishing, 1999.)  

 
A velocidade de propagação do impulso elétrico no nervo sensorial, 
em m/s, entre os eletrodos 2 e 3, é de 

 25.  

 40. 

 50. 

 60. 

 80.  
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 46 a 90 
 
QUESTÃO 46  
Escolha um número natural de dois algarismos  quaisquer e siga as 
instruções abaixo. 
 

• Subtraia dele a soma dos seus algarismos. 

• Divida o resultado obtido acima pelo algarismo das dezenas do 
número que você pensou. 

• Do quociente obtido acima subtraia 7 unidades. 

• Troque o resultado acima por uma letra onde 1 = A, 2 = B, 3 = C e 
assim sucessivamente. 

 
Das alternativas abaixo, marque a contém o nome de um país 
começado pela letra que você encontrou. 
 
Se seguiu os passos anteriores corretamente, a resposta certa sempre 
será: 

 Alemanha 

 Brasil 

 Colômbia 

 Dinamarca 

 Etiópia 
 
QUESTÃO 47  
No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia, cerca de 18 milhões de pessoas são consideradas 
obesas. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais 
comumente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é o Índice de 
Massa Corporal (IMC). O IMC é a razão entre a massa corporal da 
pessoa e o quadrado de sua altura. O quadro a seguir traz a 
classificação do IMC. 
 

Categoria IMC 
Abaixo do peso < 18,5 

Peso normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25 a 29,9 

Obesidade  30 

 
Dessa forma, o IMC de uma pessoa que tem 1,60 m de altura e 51,2 
kg de massa corporal é 

 18,0.  

 19,2. 

 20,0. 

 21,0. 

 25,2. 
 
QUESTÃO 48  
Um novo quadro de um programa de auditório renomado fornece 
prêmios em dinheiro caso o participante realize determinados 
desafios. No início do programa, o participante gira uma roleta, 
conforme a figura a seguir, que corresponde à quantia em reais com 
que começará o jogo. 

 

 

Após girada a roleta, o jogador terá que responder a quatro perguntas 
sobre conhecimentos gerais. Para cada pergunta respondida, ele 
girará uma nova roleta, conforme figura a seguir: 
 

 
 
Se o participante responder corretamente à pergunta, o valor que ele 
possuir será multiplicado pelo valor obtido na roleta correspondente; 
se ele errar, o valor que ele possuir será dividido pelo obtido na roleta. 
Suponha que o jogador responda corretamente às perguntas 1, 3 e 4 
e erre a pergunta 2. Nesse caso, o valor máximo que ele poderá 
receber do programa é 

 R$ 96 000,00.  

 R$ 112 000,00. 

 R$ 273 000,00. 

 R$ 336 000,00. 

 R$ 4 032 000,00. 
 
QUESTÃO 49  
Sabemos as provas do processo seletivo da U.F.S.C.  se utiliza de vários 
itens para serem julgados como verdadeiros ou falsos e o gabarito 
final é a soma dos números dos itens verdadeiros, por exemplo, a 
questão abaixo da prova do 2º dia, número 22, de 2019, prova 
amarela, teve gabarito oficial igual a 28. 
 
01. (     ) O comprimento de onda da luz vermelha não pode ser 

expresso em polegadas. 
02. (     )  No Sistema Internacional (SI) não há uma unidade básica 

para área porque vivemos em um mundo tridimensional, e não 
bidimensional. 

04. (     ) O número de glóbulos brancos que caberiam em uma 
esfera de 2,0 cm de diâmetro é da ordem de 1010 . 

08. (     ) O número de hemácias que cobririam uma linha de 1,0 cm 
quando colocadas em fila, alinhadas pelo lado maior, é 1,25 x 103. 

16. (     ) O metro, unidade padrão de comprimento no SI, é 
baseado na velocidade da luz.  

32. (     ) A mitocôndria possui comprimento de 1,2 x 10−5 m.    
 
Então pode-se afirmar que os itens corretos nesta questão foram: 

 01, 04, 08 e 16.  

 02, 04, 08 e 16.  

 04, 08 e 16. 

 04, 08, 16, 32. 

 01, 02, 04, 08.  
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QUESTÃO 50  
Instituto Pet Brasil aponta que setor pet deve crescer 22,1% em 2021, 
segundo projeção. Puxado pelo faturamento do pet food, o setor de 
produtos e serviços para animais de estimação deve chegar a um 
faturamento de R$ 49,9 bilhões em 2021. O levantamento do Instituto 
Pet Brasil projeta o valor total do ano com base no 1º semestre, e 
representa uma alta de 22,1% em relação à movimentação do ano 
passado. O grande aumento do número de animais nas casas dos 
brasileiros faz com que o mercado continue em alta, mesmo em meio 
à crise do Corona vírus. Um pet shop, visando a qualidade de seus 
serviços, realizou uma pesquisa com 60 clientes a fim de avaliar 
seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados. As 
respostas dos clientes encontram-se expressas na tabela a 
seguir. 
 

 
 
A fração que indica a quantidade de clientes insatisfeitos com o 
serviço “banho”, em relação ao total de clientes entrevistados, 
é igual a: 

 1/3 

 1/6 

 1/10 

 3/10 

 7/10 
 
QUESTÃO 51  
A figura a seguir mostra Marília caminhando pela calçada B da Rua das 
Rosas (R), em direção à escola localizada na Rua Teodoro (T). Sabe-se 
que a Rua das Rosas (R) e a Rua Salomão (S) são paralelas entre si e 
que a Rua Teodoro (T) as corta transversalmente. 
 

 
Dessa forma, assim que Marília dobrar a esquina, passando da calçada 
B para a calçada E, a direção do seu movimento irá girar um ângulo de 

 70°.  

 80°. 

 94°. 

 110°. 

 190°. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 52  
Para melhorar o fluxo de turistas pelas ruas da cidade de Caldas Novas, 
uma obra será realizada nas imediações do centro da cidade. A 
empresa contratada fez uma previsão de todos os gastos com a 
execução dessa obra. O planejamento era executar a obra em 16 dias 
com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. 
 
Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da 
dificuldade prevista para a obra. A empresa, então, replanejou a 
execução e dobrou o número de operários para que trabalhassem 8 
horas por dia. 
 
Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa 
obra ficará pronta, em dias, será igual a  

 15.     

 16.    

 18.   

 20. 

 22.  
 
QUESTÃO 53  
O sistema sexagesimal, também conhecido como sistema de 
numeração babilônico, necessita de 60 algarismos diferentes de 0 a 
59. Para compor esses números, eles usam a base 10 (utilizada no 
sistema de numeração decimal, o utilizado atualmente), para associar 
símbolos que correspondiam aos 60 “algarismos” necessários. 
 

 
  

Com o auxílio da tabela acima e com seus conhecimentos de mudança 
de base em sistemas de numeração, pode-se entender, por exemplo, 
que 131 dividido por 60 dará quociente igual a 2 e resto igual a 11 que 
pode ser escrito assim: 2x60 +10 +1 ou em babilônico: 

 

 
 

Logo o número 

 
 
babilônico, se escrito em decimal, teremos: 

 12 x 10 + 14 = 134  

 12 x 10 + 34 = 154 

 12 x 60 + 14 = 734 

 12 x 60 + 34 = 754 

 62 + 34 = 96 
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QUESTÃO 54  
Depois de um ano de muito estudo e dedicação, doze amigas 
resolveram alugar uma casa de praia para passar um final de semana. 
O locatário exigiu o pagamento de metade do aluguel no dia da 
assinatura do contrato de aluguel, sendo o valor dividido igualmente 
entre as doze amigas. O restante deveria ser pago no dia em que 
chegassem à casa; porém, no dia do passeio, três amigas desistiram. 
O restante do valor do aluguel teve, então, de ser dividido igualmente 
entre aquelas que compareceram. A fração do valor total do aluguel 
pago por cada amiga que compareceu foi: 

 7/12  

 1/18 

 1/24 

 1/6 

 2/9 

 
QUESTÃO 55  
Sobre a superfície de uma parede plana, foram pintadas duas linhas 
retas, r e s, uma no alto da parede e a outra mais abaixo. Para 
assegurar que as linhas ficassem paralelas, o pintor traçou uma reta 
vertical interceptando as duas linhas já pintadas e mediu os ângulos 
colaterais internos, formados à direita da reta vertical. Então, 
confiando nos resultados de suas medições, concluiu, corretamente, 
que os prolongamentos das linhas r e s deveriam interceptar-se em 
um ponto situado à esquerda da reta vertical. 
 
Sendo x e y as medidas angulares encontradas pelo pintor, pode-se 
concluir que: 

 x + y = 180°  

 x + y < 180° 

 x + y > 180° 

 x > 90° e y > 90° 

 x < 90° e y < 90° 
 
QUESTÃO 56  
As tecnologias automotivas melhoram a inteligência dos carros. 
Carros elétricos, sensores de fadiga, carros que andam sozinhos são 
exemplos de tecnologia que auxiliam os motoristas. Uma fábrica de 
automóveis produz um modelo de carro que é vendido em quatro 
versões, de acordo com as tecnologias escolhidas pelo cliente, nas 
versões: básica, clássica, esportiva e elegante. Dependendo da versão 
escolhida, o veículo do cliente pode vir com pacotes de segurança 
e/ou estilo. 
 
A tabela mostra quais pacotes estão presentes em cada versão. 
 

Versão Pacote de segurança Pacote de estilo 
Básica Não Não 

Clássica Não Sim 

Esportiva Sim Não 

Elegante Sim Sim 

 
Em determinado mês, foram vendidos 1.200 veículos, dos quais a 
versão básica correspondeu a 30% das unidades vendidas. Dos 
veículos vendidos, 640 unidades tinham o pacote de segurança, 
enquanto 520 saíram com o pacote de estilo. A quantidade de carros 
da versão elegante vendidos durante esse mês foi de: 

 40   

 280 

 300 

 320 

 1 160 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 57  
Uma pesquisa foi realizada em um colégio com 800 alunos a respeito 
da preferência sobre três esportes, futebol, judô e voleibol. O quadro 
a seguir indica a quantidade de matrículas nos três esportes. 
 

Esporte escolhido Quantidade de alunos 
Futebol 390 

Voleibol 310 

Judô 250 

Futebol e voleibol 95 

Futebol e judô 125 

Voleibol e judô 95 

Futebol, voleibol e judô 80 

 
O aluno não é obrigado a matricular-se em algum esporte e pode 
matricular-se em mais de um. De acordo com as informações, a 
quantidade de alunos que não estão matriculados no judô é 

 465.   

 550. 

 585. 

 690. 

 795. 
 
QUESTÃO 58  
Na fase final de um tratamento, um médico receitou a seu paciente 
um medicamento de 210 ml que deverá ser administrado ao longo de 
três dias, de tal forma que as dosagens diárias a serem administradas 
sejam diretamente proporcionais a 2, 5 e 7, nessa ordem. 
 
Assim, as dosagens diárias, em ml, a serem administradas são 

 2,0; 5,0; 7,0     

 2,0; 8,0; 11,0    

 3,0; 7,5; 10,5    

 30,0; 75,0; 105,0    

 3,5; 7,5; 10,0    
 
QUESTÃO 59  
É dito que o Vaticano é o menor país do mundo, cujo território 
conhecido como a sede da Igreja Católica é independente e apresenta 
uma área de 0,44 km2, que em hectares corresponde a:  

Obs.: 1 hectare = 1 ha equivale a 10.000 m2. 
 

 4,40 ha  

 440 ha 

 44000 ha 

 440000 ha 

 44 ha  
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QUESTÃO 60  
Duas árvores caíram sobre as margens de um rio. Para que sejam 
retiradas, deve-se encontrar a soma dos ângulos que as duas árvores 
fazem com uma das margens. Considere a figura a seguir, em que r e 
s são duas retas paralelas que representam as margens e as 
transversais t e u que as cortam representam as árvores caídas. 
 

 
 
Na situação apresentada, qual é o valor da soma dos ângulos x e y que 
as árvores formam com a margens do rio? 

 50°   

 100° 

 180° 

 230° 

 360° 
 
QUESTÃO 61  
Um  exame de seleção foi realizado em uma escola para a admissão 
dos alunos em seu curso e a prova era constituída por questões de 
matemática, português e inglês. Entre os candidatos, 20 obtiveram 
nota mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, sabe-se 
que: 
 
14 não obtiveram nota mínima em matemática; 
16 não obtiveram nota mínima em português; 
12 não obtiveram nota mínima em inglês; 
5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português; 
3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês; 
7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês; 
2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês. 
 
A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi: 

 44  

 46 

 47 

 48 

 49 
 
QUESTÃO 62  
Os dados são do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, 
do Ministério das Cidades. O montante é 44 litros maior do que a 
quantidade que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera 
necessária por pessoa, um total de 110 litros ao dia. Por ano, o 
consumo médio dos brasileiros está na casa dos 56.210 litros.  
 
Considerando que a média de consumo mundial de água por pessoa 
por ano é de 50.000 litros,  e que o planeta oferece 9000 km cúbicos 
de água para o consumo por ano, pode-se afirmar que a capacidade 
máxima de habitantes que o planeta suporta, considerando-se apenas 
a disponibilidade de água para consumo, é aproximadamente 

 1,8 bilhões.  

 1,8 milhões. 

 18 milhões. 

 180 bilhões. 

 18 bilhões.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 63  
Em um condomínio localizado no interior paranaense, a Rua Rosa é 
paralela à Rua Violeta, e a Avenida das Flores é transversal às duas. A 
figura a seguir representa a parte da planta desse condomínio na qual 
se veem a disposição das ruas e da avenida e os ângulos formados 
entre elas. 

 
Com base nas medidas dos ângulos destacados na planta, sabe-se que 
o valor de x é: 

 120°  

 130° 

 140° 

 150° 

 160° 
 
QUESTÃO 64  
Após se deliciarem com a leitura de Viagem ao centro da terra, do 
francês Júlio Verne, alguns alunos notaram que foi citada a existência 
de um mapa da Islândia. O mapa havia sido publicado pela Sociedade 
Literária Islandesa e a escala utilizada no mapa era de 1: 180.000.  
 
Junto ao professor, esses alunos calcularam a distância entre duas 
cidades A e B no mapa em questão, obtendo como resultado 3,5 cm. 
 
Qual a distância real, em quilômetros, entre as cidades A e B?  

 6.300     

 630    

 63    

 6,3    

 0,63    
 
QUESTÃO 65  
Uma caixa d’água, inicialmente vazia, com capacidade para 6000 
litros, recebe água à razão de 1200 cm³ por segundo. 
 
O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de:  

 1h 23min 20s  

 1h 21min 30s 

 1h 22min 

 1h 20min 40s 

 1h e 46 min 
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QUESTÃO 66  
Plataforma Nove e Três Quartos é uma plataforma da Estação King’s 
Cross em Londres. Magicamente escondida atrás da barreira entre as 
plataformas trouxas Nove e Dez, esta plataforma é onde os alunos 
da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts abordam o Expresso de 
Hogwarts no dia 1º de setembro para chegarem à escola.  

 

 
 

Na matemática, a plataforma é a representação de um número 
“misto”, pois é formado por uma parte inteira e por uma parte 

fracionária. O número 9
3

4
, por exemplo, é misto e pode ser lido como 

“Nove inteiros e três quartos”. Todo número misto pode ser escrito 
como uma fração imprópria, e a recíproca é verdadeira. Observe as 
figuras as seguir, em que estão representados cinco números 
racionais. 
 

 
A figura que pode ser associada a um número misto é 

 I, que representa 2
1

2
.  

 II, que representa 1
1

2
. 

 III, que representa 1
1

2
. 

 IV, que representa 2
1

2
. 

 V, que representa 2
1

2
. 

 
QUESTÃO 67  
Davi e Pedro são irmãos gêmeos e muito bons em matemática. Um 
certo dia, após uma aula de Jiu-jitsu, Davi lançou o seguinte desafio 
para o seu irmão: 
 
“Um ângulo, o seu complemento e o dobro do seu complemento são 
os ângulos internos de um triângulo. Que triângulo é esse?” 
 
Sem pestanejar, Pedro respondeu: 

 Escaleno  

 Isósceles 

 Equilátero 

 Acutângulo 

 Obtusângulo 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 68  
Em função da pandemia, infelizmente nem todos prestaram provas do 
ENEM. Em determinada escola pública, havia 520 candidatos inscritos. 
No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, a 
porcentagem dos candidatos que faltaram a prova foi de: 

 10%  

 20% 

 27% 

 30% 

 40%  
 
QUESTÃO 69  
Um aluno perguntou para seu professor PC qual era a sua data de 
aniversário. Ele, muito enigmático, respondeu com algumas dicas: 

 
• O número que representa o dia é um múltiplo de 3 cujo algarismo 

das unidades é um número primo.  

• O número que corresponde ao mês é um múltiplo de 5.  

• A soma dos números que representam o dia e o mês é um 
número primo maior que 30.  

 
De acordo com as dicas, a data de aniversário do professor é  

 12 de maio.   

 27 de maio. 

 15 de outubro. 

 21 de outubro. 

 27 de outubro. 
 
QUESTÃO 70  
Dois amigos brincando simultaneamente conseguem montar um 
quebra-cabeça de 5000 peças em 36 dias. Sozinho, um deles monta a 
mesma quantidade de peças do quebra-cabeça em 90 dias.  
 
Brincando sozinho, para montar a mesma quantidade de peças, o 
outro amigo gastaria 

 48 dias.   

 54 dias.    

 60 dias.    

 72 dias. 

 80 dias.    
 
QUESTÃO 71  
A palavra Pleno deriva de uma raiz Indo-Europeia ple-, “estar cheio”. 
Esta deixou numerosa descendência nos idiomas europeus derivados 
do Latim, em que plenus significava “cheio, repleto, aquilo cujo espaço 
interior se encontra ocupado, o que se apresenta em toda sua 
potência”. Outras palavras derivaram desta, como: 
 

• SUPLEMENTO  – do Latim supplementum, “aquilo que enche um 
recipiente”, de supplere, “suprir”, de sub, “de baixo”, mais plere. 

• Em Geometria, designa o ângulo que, somado a outro, completa 
os 180°. 

• COMPLEMENTO  –  do Latim complere, de com-, “junto”, mais 
plere. 

• Na Geometria refere-se ao ângulo que, somado a outro, forma 
90°. 

• REPLEMENTO  –  de replere, o mesmo verbo que originou 
repleto. Usa-se em Geometria para o ângulo que forma 360° 
somado a outro. 

 
Sabe-se que o suplemento do complemento de um certo ângulo é 
igual ao replemento desse mesmo ângulo. Qual é a medida do ângulo 
em questão? 

 0°  

 45° 

 135° 

 225° 

 315° 
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QUESTÃO 72  
Em uma loja, uma Televisão ultramoderna custava R$ 6.300,00 e seu 
preço sofreu um aumento de 5%. Percebendo a queda nas vendas, o 
gerente, logo após o aumento, resolveu fazer uma promoção 
oferecendo um desconto de 5% no mesmo produto. Então  o valor do 
produto após o aumento e após o desconto será de 

 R$ 6.615,00 com aumento e R$ 6.498,65 com desconto.  

 R$ 6.615,00 com aumento e R$ 6.284,25 com desconto. 

 R$ 6.545,00 com aumento e R$ 6.284,25 com desconto. 

 R$ 6.555,00 com aumento e R$ 6.500,00 com desconto. 

 R$ 6.615,00 com aumento  e R$ 6.300,00 com desconto 
 
QUESTÃO 73  
Um aluno, após saber de sua aprovação, promove uma festa de 
confraternização para seus familiares e amigos para comemorar sua 
aprovação. Na festa, haverá um churrasco para 50 pessoas, sendo 
estimado que cada pessoa deverá consumir o equivalente a 450 g de 
carne e 500 mL de refrigerante. No pedido de compras para a festa, o 
aluno solicitará uma quantidade inteira de quilos de carne, e o 
refrigerante será pedido em garrafas de dois litros. Para garantir que 
os “comes e bebes” sejam suficientes para todos, o aluno deve 
comprar, no mínimo,  

 23 kg de carne e 25 garrafas de refrigerante.   

 23 kg de carne e 13 garrafas de refrigerante. 

 23 kg de carne e 12 garrafas de refrigerante. 

 22 kg de carne e 13 garrafas de refrigerante. 

 22 kg de carne e 12 garrafas de refrigerante. 
 
QUESTÃO 74  

Considere um ângulo obtuso 𝐴Ô𝐵 de medida desconhecida. 

Primeiramente, traça-se a bissetriz 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ esse ângulo. Em seguida, são 

traçadas as bissetrizes 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  e 𝑂𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ dos ângulos 𝐶Ô𝐵 e 𝐶Ô𝐴, 

respectivamente. Por fim, é traçada a bissetriz 𝑂𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ do ângulo 𝐶Ô𝐸. 
 

Sabe-se que o ângulo 𝐴Ô𝐸 tem medida igual a 40°. Desse modo, o 

ângulo 𝐷Ô𝐹  tem medida igual a 

 20°.  

 40°. 

 60°. 

 80°. 

 100°. 
 
QUESTÃO 75  
Uma loja comercializa três tipos de peças: A, B e C. O quadro a seguir 
resume o número de vendas de cada tipo de peça e os respectivos 
faturamentos nos meses de abril, maio e junho. 
 

 
 

O preço de venda da peça A, em real, é igual a  

 6 000.   

 8 000. 

 9 000. 

 11 000. 

 14 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 76  
Com o aumento do número de casos de dengue na capital, hidratação 
é fundamental. O Ministério da Saúde está prescrevendo doses de 
500ml de soro fisiológico para cada 10 kg do paciente (criança), em 12 
horas de tratamento. Uma criança com peso de 23 kg foi internada 
com quadro de desidratação, devido à dengue. O médico prescreveu 
uso do soro fisiológico, sendo uma dose a cada 12 horas. 
 
A dose que deve ser prescrita, por dia, em litro, é de 

 0,50.     

 1,00.    

 1,15.    

 2,30.    

 4,60.   
 
QUESTÃO 77  
O Sr. Pedro ficou muito feliz em saber que seus recursos financeiros 
aumentaram em 25% , mas dirigindo seu automóvel, ouviu no rádio 
que na naquele mesmo período a inflação foi de 12%.  Gênio que é, o 
Sr. Pedro calculou o seu poder de compra, ou seja, o número de 
objetos que comprava antes e o número de objetos que compra 
agora. Logo percebeu que seu aumento real em porcentagem foi de: 

 10,8%  

 11% 

 11,6% 

 12,1% 

 13% 
 
QUESTÃO 78  
 

Preço de pedágio entre Anápolis e Goiânia tem novo valor 
O preço da praça do pedágio localizado em Goianápolis, na BR-

060, entre Anápolis e Goiânia tem um novo valor. A tarifa agora é 
de R$ 2,20 para automóveis, caminhonete e furgão. Para 
motocicletas, fica R$ 1,10. Os valores foram reajustados nesta 
quinta-feira (03), em todas as rodovias administradas pela Triunfo 
Concebra no Estado. Para justificar o aumento, a concessionária fez 
um projeto para a instalação de postos de combustíveis ao longo de 
toda extensão de cada rodovia de modo que a distância entre eles 
seja sempre a mesma nas três rodovias. O custo estimado na 
instalação de cada posto é de R$ 500 000,00. Em Goiás, a 
concessionária administra três grandes rodovias, que medem 360 
km, 270 km e 210 km.  
 
Sabendo que haverá um posto no início e no fim de cada rodovia, o 
menor custo possível na instalação de todos eles, será, em milhões de 
reais, igual a  

 14.   

 15. 

 15,5. 

 17. 

 31,5. 
 
QUESTÃO 79  
Três ângulos não nulos, de medidas positivas e distintas, são tais que 
dois deles são complementares e dois deles são suplementares. Com 
base nessas afirmações, pode-se afirmar que 

 um deles é um ângulo reto.  

 os três ângulos são agudos. 

 nenhum dos três ângulos é obtuso. 

 apenas um dos ângulos é agudo. 

 apenas um dos ângulos é obtuso. 
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QUESTÃO 80  
O Sr. Eduardo comprou um apartamento e precisou financiar                    
R$ 220.000,00, a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de 
juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após 
a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 700,00 
mais juro de 1% sobre o saldo devedor (valor devido antes do 
pagamento). Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se 
reduz em R$ 700,00 e considere que não há prestação em atraso.  
 
Efetuando o pagamento dessa forma, o valor, em reais, a ser pago ao 
banco na sexta prestação é de:  

 R$ 2.736,00   

 R$ 2.858,00      

 R$ 2.865,00       

 R$ 2.872,00        

 R$ 2.890,00      
 
QUESTÃO 81  
Durante uma cobrança de pênalti, o ângulo formado entre a base da 

trave esquerda, a bola e o goleiro mede  
𝑥

2
+ 46°, e o ângulo formado 

entre a base da trave direita, a bola e o goleiro mede 3𝑥 –  84°. 
Considere que ambos os ângulos citados encontram-se no plano do 
gramado. 
 

 
Disponível em: <https://www.footballitalianews.it>. Acesso em: 12 nov. 2019. (Adaptado) 

 
Qual é a medida do ângulo delimitado pelas traves e com vértice na 
marca do pênalti, sabendo que a semirreta que passa pela bola e pelo 
goleiro é sua bissetriz? 

 52°  

 72° 

 104° 

 130° 

 144° 
 
QUESTÃO 82  
Uma constante de proporcionalidade adimensional k é gerada a partir 
de uma comparação entre grandezas proporcionais, o módulo 
volumétrico de fluido (F) que é diretamente proporcional ao quadrado 
da velocidade do som em metro por segundo (v) e à sua densidade em 
quilograma por metro cúbico (d).  
 
Nessa relação, a expressão adequada para o módulo volumétrico é: 

 F =
k.v2

𝑑²
  

 F = k. v2. d    

 F = k. v. d²    

 F² = k. v. d   

 F =
k.v2

d
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 83  
 

 
 

Como os movimentos são variados e realizados em alta intensidade, a 
prática de crossfit promove melhora do condicionamento físico, 
ganho de massa muscular e garante mais força, resistência e definição 
muscular, além de também promover a saúde do corpo e da mente, 
já que há constante produção e liberação de hormônios. Um treino de 
CrossFit denominado Murph consiste na realização sequencial de 1,6 
km de corrida, 100 elevações na barra (pull-up), 200 flexões de braço 
(push-up), 300 agachamentos livres (air squat) e mais 1,6 km de 
corrida. A tabela exibe o gasto energético de cada exercício que faz 
parte desse treino. 
 

 
 
Admita que a perda de 1 kg de massa corporal requer um gasto 
energético de 3 500 kcal. A quantidade de massa corporal, em grama, 
perdida após a realização do Murph é mais próxima de  

 450.   

 490. 

 990. 

 1 020. 

 1 060. 
 
QUESTÃO 84  
A Senhorita Maria percebeu que, em uma loja de sua preferência, o 
produto que custava R$ 120,00 subiu 16%  e o produto que custava 
R$ 250 subiu 8%. Esperta Maria calculou o acréscimo total e 
encontrou aproximadamente: 

 9,4%  

 9,7% 

 10,1% 

 10,6% 

 11,6%  
 
QUESTÃO 85   
A maquete de um clube possui uma piscina no formato de 
paralelepípedo reto retângulo, com dimensões 2 cm x 3,51 cm x 4 cm. 
A figura real dessa piscina possui volume igual a 28080 litros. Cada 1 
dm³ equivale a 1 litro.  
 
A escala usada pelo arquiteto foi: 

 1: 10     

 1: 100    

 1: 1000    

 1: 10000    

 1: 100000    
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QUESTÃO 86  
Um professor organizará a feira de ciências da escola na quadra. Os 
estandes dos alunos serão colocados em uma região limitada por 
cones, já estabelecidas pelo professor. A quadra tem formato 
retangular e é delimitada pelas grades da arquibancada, como mostra 
a figura.   

 

 
 
Os cones serão enfileirados em cima das linhas de quadra e na região 
delimitada por elas, em um arranjo retangular, de modo que a 
distância entre dois cones consecutivos, em uma mesma linha ou 
coluna, seja sempre igual a três metros. A distância entre uma grade 
e a linha de quadra paralela mais próxima também mede três metros.  
 
Nessas condições, quantos cones esportivos o professor deverá 
utilizar? 

 21   

 32 

 45 

 60 

 77 
 
QUESTÃO 87  
A partir de observações experimentais, em 1932, Max Kleiber 
formulou empiricamente uma lei relacionando a taxa metabólica 
basal B de um animal, em quilocalorias por dia (kcal por dia), e sua 
massa M, em quilogramas (kg). Tal lei foi formulada de forma que B é 
diretamente proporcional à raiz quarta de M elevado à terceira 
potência. 
 
Sendo k, uma constante de proporcionalidade positiva, a lei proposta 
por Max Kleiber pode ser escrita na forma: 

 𝐵4 = 𝑘.𝑀3  

 𝐵3 = 𝑘.𝑀4 

 𝐵 = 𝑘.𝑀3/4 

 𝐵 = 𝑘.𝑀4/3 

 𝐵 =
𝑘 

𝑀3 

 
QUESTÃO 88  
Outra das tantas propriedades que tem o triângulo de Pascal é que 
cada linha também é uma potência ordenada de 11; assim, a primeira 
linha será 110, a segunda linha 111, a terceira linha 112 e assim 
sucessivamente como se vê em parte do triângulo de pascal abaixo. 
 

1     

1 1    

1 2 1   

1 3 3 1  

1 4 6 4 1 

 
Usando esse fato, calcule o valor dos juros compostos de um capital 
de R$ 20.000,00 aplicados a uma taxa de 10% ao mês durante 4 meses. 

 R$ 29.8222,00  

 R$ 29.282,00 

 R$ 22.982,00 

 R$ 9.282,00  

 R$ 9.200,00 
 

QUESTÃO 89  
Uma barraquinha de venda de água de coco fez um banner com os 
benefícios da água de coco para a saúde do ser humano. 

 

 
 

Para estimular as vendas, ela oferece aos seus clientes 5 opções de 
compra, conforme a tabela a seguir. 
 

 
 
A opção que possui a melhor relação de custo por mL de água de coco 
para o cliente é a 

 1.   

 2. 

 3.   

 4. 

 5. 
 
QUESTÃO 90  
 

 
 
Jordana ganhou um hamster (Phodopus campbelli) e, para monitorar 
seu comprimento, mediu e encontrou 10 cm. Do primeiro para o 
segundo mês de vida, sua taxa de crescimento foi o dobro da anterior, 
atingindo assim 11,55 cm. 
 
Qual foi a taxa de crescimento no 2º dia?      

 5%  

 8% 

 10% 

 13% 

 18% 


