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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS  
 
Questões de 91 a 135 
 
QUESTÃO 91 
 
Cientistas criam cubo de gelo à prova de mofo que não derrete. 
 
Luxin Wang se impressionou com a grande quantidade de gelo usado em plantas industriais de fábricas de peixes. Sabendo que a água 
residual pode causar contaminação cruzada por microrganismos, ele decidiu resolver o problema. Wang, que é professor da Universidade 
da Califórnia em Davis (UC Davis), desenvolveu um cubo de gelo que não derrete. A nova tecnologia promete revolucionar a forma na 
qual armazenamos alimentos congelados. O material é capaz de se manter inteiro em temperaturas maiores que o gelo comum. Composto 
de cerca de 90% de água, também recebe aditivos que garantem a estabilidade da estrutura. 

Disponível em: (https://www.tecmundo.com.br/ciencia-cientistas-criam-cubo-gelo-prova-mofo-nao-derrete.htm Acesso em 15/02/2022 

 
Química é o estudo da matéria e das transformações pelas quais a matéria passa. Tomando como base essa premissa, o gelo a prova 
de mofo que não derrete é 
 

A uma substância simples. 

B um composto. 

C uma mistura. 

D um átomo. 

E uma partícula. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
O gelo não deve ser formado apenas por água, visto que não derrete, sendo portanto classificado como uma mistura. 
 
QUESTÃO 92 
 

O segundo maior acidente radioativo da história 
  

Um ano após o acidente radioativo de Chernobyl, o mundo se deparou com uma nova tragédia radioativa, a do césio-137. No 
dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo encontraram um aparelho abandonado no terreno da antiga Santa Casa de Misericórdia 
de Goiânia, o desmontaram para vender suas partes aproveitáveis. Venderam o aparelho para o dono de um ferro-velho, este acabou 
encontrando a cápsula que continha 20 g de césio-137. Ficou impressionado com o pó que havia dentro daquela cápsula, pois este emitia 
uma luz azul intensa quando colocada no escuro. Acreditava que se tratava de algo sobrenatural, e a partir daí passou a expor o pó para 
outras pessoas, aquele pozinho de aparência inofensiva foi passado de mão em mão, contaminando as pessoas, o solo e o ar de boa 
parte da cidade de Goiânia, Goiás. Passada mais de três décadas, os resíduos já perderam mais da metade da radiação. No entanto, os 
riscos completos de radiação só devem desaparecer em pelo menos 270 anos.  

Disponível em:  https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/cesio-137.htm Acesso em 23/02/2022 

  
A massa final da amostra após o risco de radiação ter sido completamente extinto é de, aproximadamente,  
Dado: Meia-Vida do césio-137 = 30 anos. 
 

A 0,015. 

B 0,028. 

C 0,039. 

D 0,083. 

E 0,210. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Como o tempo de risco de contaminação é de 270 anos e a massa inicial de césio é de 20g, tem-se que após 30 anos a massa final 
será 0,039.  
 
 20g →10g →5g →2,5g →1,25g  →0,625g →0,31g →0,15g →0,07 →0,039 
 
  

https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/cesio-137.htm
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QUESTÃO 93 
 
Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor 
o átomo e a sua composição. Com base nos dados experimentais disponíveis, os cientistas faziam proposições a respeito da estrutura 
atômica. Cada nova teoria atômica tornava mais clara a compreensão da estrutura do átomo, no quadro a seguir, a alternativa que 
apresenta associação entre o nome do cientista e a fundamentação de sua proposição e a estrutura atômica que propôs e: 
  

  Cientista Fundamentação Estrutura atômica 

A  John Dalton 

Experimentos com raios catódicos que 
foram interpretados como um feixe de 
partículas carregadas negativamente 
denominadas elétrons, os quais deviam 
fazer parte de todos os átomos. 

O átomo deve ser um fluído homogêneo e quase 
esférico, com carga positiva, no qual estão dispersos 
uniformemente os elétrons. 

B  Niels Bohr 
Leis ponderais que relacionavam entre si 
as massas de substâncias participantes 
de reações. 

Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo 
central positivo em órbitas específicas com níveis 
energéticos bem definidos. 

C  Ernest Rutherford 
Experimentos envolvendo o fenômeno 
da radioatividade. 

O átomo é constituído por um núcleo central 
positivo, muito pequeno em relação ao tamanho 
total do átomo, porém com grande massa, ao 
redor do qual orbitam os elétrons com carga 
negativa. 

D  Joseph Thomson Princípios da teoria da mecânica quântica. 
A matéria é descontínua e formada por minúsculas 
partículas indivisíveis denominadas átomos. 

E  Demócrito 
Experimentos sobre condução de corrente 
elétrica em meio aquoso. 

Os átomos são as unidades elementares da matéria 
e comportam-se como se fossem esferas maciças, 
indivisíveis e sem cargas. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Em 1909, Ernest Rutherford, Hans Geiger e Ernest Marsden realizaram, no próprio laboratório do professor Ernest Rutherford, uma 
série de experiências que envolveram a interação de partículas alfa com diversos materiais como papel, mica e ouro. Eles perceberam 
que algumas partículas sofriam diversos tipos de desvio em suas trajetórias quando atravessavam as amostras, ou seja, as partículas 
sofriam espalhamento. 
 
Eles usaram um aparelho no qual as partículas alfa podiam se detectadas em um anteparo móvel revestido de sulfeto de zinco (ZnS). 
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QUESTÃO 94   
 

É comum vermos garotos brincando perto de ferrovias antigas, onde os trens chegam a velocidades máximas de 108km/h. Ouvir o apito 
do trem, emitindo sons que viajem a 330m/s, ver aquele gigante de rodas de aço passear sobre trilhos é uma experiência única, embora 
perigosa, quando se está muito próximo. Suponha que o maquinista faça o trem apitar durante 3,0 s. Durante quanto tempo, 
aproximadamente, uma criança ouve o apito do trem que está em velocidade máxima e, de longe, se aproxima? 
 

 

A 0,27. 

B 1,27. 

C 2,72. 

D 3,72. 

E 4,27. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Observe que: 

 
 
Subtraindo (ii) de (i): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 5 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 2º DIA 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 95 
 

Cabeleira do Zezé! Sabe-se que o cabelo de uma pessoa 
cresce em média 3cm a cada dois meses. Suponha que um 
homem de muita fé “raspe a cabeça” e faça uma promessa para 
cortá-lo somente depois de 10 anos. Considerando que o cabelo 
não seja cortado e nem caia, qual o comprimento total, após o 
período prometido? 
 

 

A 0,7m. 

B 1,6m. 

C 1,8m. 

D 2,0m. 

E 2,4m. 
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Considerando L o comprimento do cabelo, V a velocidade de 
crescimento e T sendo o tempo total. Usando unidades 
compatíveis, tem-se: 
 
L=V.T=(1,5cm/mês).10anos=(1,5cm/mês).120meses=180cm = 
1,8m 
 
QUESTÃO 96 
 
O jornal francês Le Figaro divulgou que Kylian Mbappé é o 
jogador de futebol mais rápido do mundo atingindo incríveis 36 
km/h em um jogo da França e Argentina. Nesse jogo o jogador 
percorreu 64 metros do gramado. O lance motivou diversas 
comparações entre Mbappé e o velocista jamaicano Usain Bolt.   

Disponível em: <https://www.metropoles.com/esportes/futebol>. 

Acesso em: 17 dez. 2022 (Adaptação). 

 
Considerando que o jogador parte do repouso e que só atinge a 
velocidade máxima no final do trajeto. O valor da aceleração do 
jogador permaneceu constante durante todo o percurso. Nesse 
caso, a aceleração em m/s², é mais próximo de: 

 

A 0,6 

B 0,8 

C 1,6 

D 3,2 

E 10,0 
 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Converte 36 km/h para 10 m/s e aplica a equação de Torricelli 
com velocidade inicial igual a zero, temos: 
 

𝑎 =  
𝑣2

2 ∗ 𝛥𝑆
 =

102

2 ∗ 65
 = 0,78 ≃ 0,8  

 
 
 

QUESTÃO 97 
 

Os íons cálcio e ferro estão presentes no corpo humano com 
diferentes funções, sendo fundamentais em atividades do dia-a-
dia, como uma simples caminhada ou o ato de falar. São 
importantes, ainda, na hemostasia e podem aparecer como co-
responsáveis por patologias. 
  
São locais de atuação desses íons na ordem em que aparecem 
no texto, respectivamente: 
 

A Membrana pré-sináptica com a abertura de canais para 
liberação de neurotransmissores e membrana interna 
das mitocôndrias, nos citocromos durante a produção 
de ATP pela cadeia respiratória. 

B Membrana pós-sináptica com a produção e liberação de 
neurotransmissores e nos citocromos do Ciclo de Krebs na 
produção de ATP. 

C Fibras de miosina musculares com a produção de ATP e 
formando a estrutura primária da proteína hemoglobina. 

D Etapa final do processo de coagulação sanguínea na 
formação das fibrinas e na molécula de hemoglobina 
compondo a estrutura secundária da proteína. 

E Nas sinapses nervosas, produzindo neurotransmissores e 
nas mitocôndrias ativando o ciclo de Krebs. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
São funções do Cálcio participar do processo de contração 
muscular, de coagulação sanguínea e na liberação de 
neurotransmissores nas sinapses nervosas. O Ferro, além de 
compor a molécula de hemoglobina, atua no metabolismo 
energético compondo as enzimas citocromos, presentes na 
cadeia respiratória, etapa de maior produção de ATP. 
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QUESTÃO 98 
 
Em um laboratório da Universidade Federal da Paraíba, um 
biólogo realizou um seguinte experimento em duas etapas: 
 
PRIMEIRA ETAPA 
Procedimento: Em dois tubos de ensaio, numerados como I e 
II, acrescentam-se: 
 
TUBO I - água oxigenada + suco gástrico a 37°C 
TUBO II - água oxigenada + fígado a 37°C 
 
Resultado obtido: formação de borbulhas apenas no tubo II. 
Conclusão: desprendimento de gás oxigênio proveniente da 
decomposição da água oxigenada devido a presença de alguma 
substância liberada pelo fígado (Tubo II). 
 
SEGUNDA ETAPA 
Procedimento: adição de nova quantidade de água oxigenada 
nos mesmos dois tubos da primeira etapa desta experiência. 
Resultado obtido: liberação de gás oxigênio apenas no Tubo II. 
  
Conclusão: A substância liberada pelo fígado (Tubo II) não foi 
consumida nas reações da primeira etapa da experiência. 
 
Com base nesta experiência, conclui-se que a substância 
liberada pelo fígado é um(a) 
 

A biocatalizador, que, em temperaturas altas trabalha mais 
rapidamente. 

B enzima, que é desnaturada após ser consumida. 

C glicolipídio, que, em altas concentrações, acelera as reações 
de decomposição.  

D vitamina que funciona como um cofator, ativando enzimas 
locais. 

E biocatalizador, altamente específico e que não é 
consumido após a reação. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
Enzimas são moléculas de ação específica, atuam apenas em 
seus respectivos substratos, além disso, elas não são 
consumidas após a reação, podendo atuar novamente com 
adição de novos reagentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 99 
 
A enzima 3CLpro do coronavírus é uma protease responsável por 
quebrar uma cadeia de proteínas virais (poliproteína) em suas 
subunidades funcionais, e permitir a replicação viral e a 
montagem de novas partículas virais que infectarão outras 
células. A hipótese é que, ao inibir a 3CLpro, ela não consiga 
exercer a sua função e o vírus deixe de se replicar e proliferar, 
diminuindo a dose viral e a gravidade da doença. Trata-se de um 
alvo diferente de outros estudos, que costumam focar na 
proteína Spike, que fica na superfície do vírus e é responsável 
pela interação do vírus com a célula receptora. “Para inibir a 
enzima, não basta só alta afinidade, é preciso que a molécula 
consiga se manter ligada a ela. Se não, a função da enzima é 
reativada” explicam os pesquisadores. 
Disponível em https://ww3.icb.usp.br/noticia-icb-usp-identifica-sete-potenciais-farmacos-contra-

a-covid-19/ acesso em março de 2022. 

 
Para ser eficaz, esse possível fármaco deverá ser um inibidor do 
tipo 
 

A lipídico.   

B inespecífico.   

C irreversível.    

D lipoproteico. 

E reversível competitivo.   
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
Inibidores enzimáticos são substâncias que interferem ou 
bloqueiam a ação de enzimas, podendo agir de forma reversível 
ou não. Para que o fármaco entregue os resultados esperados, 
ele precisa interagir com a enzima e não permitir que a mesma 
volte a funcionar. 
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QUESTÃO 100 
 
Uma liga de 64% de estanho (Sn) e 36% de chumbo (Pb) é um eutético usado para soldar circuitos. Um químico ao analisar 2 cm3 dessa 
liga, usa como parâmetro as massas específicas dos metais e suas temperaturas de fusão. Estes valores estão apresentados na tabela 
a seguir. 
 

Metal 
Temperatura 
de fusão (oC) 

Massa específica 
(g/cm3) 

Pb 327 11,4 

Sn 232 7,3 

 

De posse apenas desses dados, o químico chegará à conclusão que 
 

A a temperatura de fusão da liga é aproximadamente igual a 279,5 oC. 

B a temperatura de fusão da liga é aproximadamente igual a 266,2 oC. 

C a densidade da liga é aproximadamente igual a 8,8 g/cm3. 

D a massa de estanho nessa liga é igual a 6,34 g. 

E a massa de chumbo nessa liga é igual a 11,26 g. 
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
De posse dos dados apresentados observa-se que a temperatura é uma propriedade intensiva que, para ser medida, não depende da 
extensão do material, logo com os dados apresentados não é possível calcular a temperatura de fusão da liga eutética. Porém a densidade 
da liga é uma propriedade intensiva calculada a partir da razão entre duas propriedades extensivas, dessa forma poderemos calcular a 
densidade da liga usando a composição apresentada. 
D = 0,64 x 7,3 + 0,36 x 11,4 
 
Como 1 m3 = 106 cm3 à V = 2 cm3 

 
Assim a massa da liga: 
 
m = d x V = 8,8 g/cm3 x 2 cm3 = 17,6 g ( 0,64 x 17,6 = 11,26 g de Sn e 6,34 g de Pb) 
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QUESTÃO 101 
 

Após ter parte de seu território devastado por um terremoto seguido de tsunami, japoneses enfrentam vazamento de radiação 
em uma usina nuclear afetada. O terremoto de 8,9 graus na escala Richter e o tsunami que abalaram o Japão provocaram danos na usina 
nuclear de Fukushima, localizada na região nordeste da ilha. Vazamentos radioativos foram registrados e um iminente desastre nuclear 
mobilizou a comunidade internacional.  No momento do terremoto, 11 usinas localizadas na região entraram em processo de 
desligamento. Como parte do procedimento, os reatores precisam ser resfriados, uma vez que a fissão nuclear permanece ocorrendo 
mesmo após a interrupção na geração da energia. Cerca de uma hora depois do tremor, a usina de Fukushima foi atingida pelo tsunami. 
Os técnicos japoneses passaram a adotar medidas, como a injeção de água do mar nos reatores. Mesmo assim, três explosões se 
sucederam. O esquema a seguir mostra, resumidamente, o funcionamento dos reatores da usina termonuclear, onde, em 2011, houve 
um dos maiores acidentes nucleares da história. 
 

 
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/261/entenda-o-acidente-nuclear-em-fukushima-no-japao Acesso em 05/03/2022 

 
O principal fator que desencadeou o acidente na usina nuclear de Fukushima foi o(a) 
  

A tipo de reator utilizado nessa usina, desenvolvido por meio de uma tecnologia bastante ultrapassada. 

B tamanho do tanque de estocagem de urânio, tendo em vista que o volume de urânio estocado foi insuficiente para evitar a tragédia.  

C escolha do concreto utilizado na construção das paredes do reator, visto que não era o recomendado para este tipo de construção. 

D uso inadequado do gerador de vapor, que deveria ter sido desligado no momento do acidente, evitando assim o aquecimento dos 
reatores. 

E falta de resfriamento de reator provocada pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionando o aumento da 
pressão e temperatura no reator. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
O principal fator que desencadeou esse acidente foi a falta de resfriamento do reator, provocada por falta de energia elétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/261/entenda-o-acidente-nuclear-em-fukushima-no-japao


 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 9 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 2º DIA 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 102 

 
A presença de um novo planeta nos limites do Sistema Solar 
poderia explicar o movimento estranho de alguns corpos. 
Cientistas ao explorar um planeta descoberto em uma nova 
galáxia, descobriram que o mesmo possui sua própria tabela 
periódica e que a mesma apresenta as mesmas propriedades 
periódicas da tabela utilizada na Terra. Uma parte desta tabela 
está  representada abaixo.  

 
Com base nas informações citadas no texto e analisando a o 
trecho da tabela do planeta, infere-se que 
  

A O elemento X é mais eletronegativo que T 

B O elemento Z possui raio atômico maior que Q 

C O elemento L possui uma eletronegatividade maior que T. 

D A ordem de eletronegatividade no segundo período é 
Z<A<D 

E O menor raio atômico, nessa parte da tabela periódica, é o 
de Q 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Incorreta. O elemento mais eletronegativo é o pelo seu 
posicionamento na tabela. 

B Incorreto. O elemento de maior raio é o Q. 

C Incorreta. O elemento mais eletronegativo é o pelo seu 
posicionamento na tabela. 

D Correta. A ordem de eletronegatividade no segundo 
período será: 

E Incorreto. O elemento de maior raio é o Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 103 
 

Um carro de corrida, com massa total m = 800 kg, parte do 
repouso, sendo acelerado com aceleração constante. O 
velocímetro dos carros são instrumentos de medida da 
velocidade para que o motorista tenha uma boa noção da 
rapidez de seu movimento. A figura abaixo representa o 
velocímetro, que indica as velocidades instantâneas desse carro 
de corrida, com o ponteiro medidor girando com velocidade 
angular média de 𝝅/𝟐𝟎 rad/s. 

 
Qual o módulo da aceleração média desenvolvida pelo carro de 
corrida no intervalo de tempo entre t= 0 e t = 10 s? 
 

A 3,3 m/s² 

B 4,0 m/s² 

C 5,0 m/s² 

D 6,7 m/s² 

E 10,0 m/s² 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
Observe que: 
 

 
 
Neste intervalo angular a velocidade varia 180km/h=50m/s. 
Assim: 
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QUESTÃO 104 
 
As aeronaves no momento do pouso apresentam algumas 
dificuldades. Ao tentar realizar o procedimento de aterrissagem 
podem surgir ventos perpendiculares à pista. Esse vento 
cruzado pode mudar a rota do avião e comprometer o pouso. 
Para reagir ao vetor do vento cruzado, o piloto guia o avião para 
fora da reta (movimento chamado de "caranguejo") e, 
dependendo do ângulo do vento, ajusta a velocidade para que o 
movimento resultante do avião ocorra em linha reta com a pista 
como mostrado na figura.   

Disponível em: <https://www.gizmodo.uol.com.br/>. 

Acesso em: 17 dez. 2022 (Adaptação). 

 

 
 
O avião aterriza com uma velocidade constante de 250 km/h. 
Sabendo que a velocidade do vento cruzado era de 85 km/h e 
constante. Afirma-se que a velocidade resultante, em km/h, é o 
valor maior próximo de:  
 

A 85 

B 250 

C 235 

D 264 

E 335 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO 
 
Usar o teorema de Pitágoras para encontrar a velocidade 
resultante. 

 

QUESTÃO 105 
 
Um arame de aço, dobrado conforme a figura, está engastado 
no teto, no ponto A. 
Aumentando a sua temperatura de maneira homogênea, a 
extremidade B terá um 
deslocamento que será melhor representado por qual dos 
vetores? 

 
 

A  

 

B  
 

C  
 

D  

 

E   
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
Como a dilatação é proporcional ao comprimento, cada 
comprimento “a” dilata metade do comprimento “2a”. Vide figura 
com as respectivas dilatações e, ao lado, o deslocamento 
resultante (em vermelho). 
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QUESTÃO 106 
 
A tecnologia utilizada para produzir a vacina de Oxford é 
baseada em vetores virais. Nesse tipo de vacina, um adenovírus 
é utilizado para carregar um DNA com a informação genética de 
como produzir a proteína Spike do SARS-CoV-2(vírus causador 
da COVID-19). Esta é uma proteína chave no processo de 
infecção do vírus nas células humanas. A versão do adenovírus 
utilizada é de tal forma modificada que este é capaz de adentrar 
a célula, mas não é capaz de replicar-se dentro dela.  

https://www.sanarmed.com/saiba-em-detalhes-como-funciona-a-vacina-de-oxford(modificado) 

 
A ação do adenovírus de invadir a célula humana como vetor da 
informação genética depende essencialmente 
 

A da resposta imune gerada pelo indivíduo vacinado 

B do reconhecimento antígeno-anticorpo entre o adenovírus e 
a célula alvo. 

C da compatibilidade entre as proteínas do adenovírus e de 
células humanas. 

D da capacidade de replicação do adenovírus vetor da 
informação genética do SARS-COV-2. 

E da especificidade entre as proteínas de reconhecimento do 
vírus e os anticorpos produzidos.  

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Os vírus são agentes de alta especificidade. 
Invadindo/infectando apenas as células para com as quais 
apresenta compatibilidade glicoproteica. Sendo esta fruto de 
período de coevolução. Para que o adenovírus seja utilizado 
como vetor da informação genética vacinal, o mesmo precisa ter 
antígenos (proteínas de reconhecimento) compatíveis para com 
as células humanas alvo da vacina. 
 
QUESTÃO 107 
 

Quase metade da população do Brasil continua sem acesso a 
sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 
100 milhões de pessoas, ou 47% dos brasileiros, utilizam 
medidas alternativas para lidar com os dejetos – seja através de 
uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. Além 
disso, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de 
pessoas, não têm acesso à água tratada, e apenas 46% dos 
esgotos gerados nos país são tratados. Os números são do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/raio-x-do-saneamento-no-brasil-16percent-

nao-tem-agua-tratada-e-47percent-nao-tem-acesso-a-rede-de-esgoto.ghtml 

 
Os dados apresentados na matéria podem estar relacionados a 
novos surtos de qual virose? 
 

A Gripe 

B Cólera 

C Varíola 

D Sarampo 

E Poliomielite 
 

LETRA E 
 

COMENTÁRIO: 
 
Falhas de saneamento básico contribuem para maior incidência 
de doenças de contaminação fecal-oral. Sendo, dentre as 
citadas, apenas a poliomielite de origem viral com tal forma de 
infecção. 

QUESTÃO 108 
 
De acordo com a pesquisadora Maria Cristina Pessolani, chefe 
do Laboratório de Microbiologia Celular do  Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz)  e também coordenadora de estudos com 
portadores de hanseníase (doença causada pela bactéria 
Mycobacterium leprae), “as principais medidas para reduzir o 
risco de adoecimento entre os contatos domiciliares são o 
tratamento do paciente diagnosticado e a imunização do mesmo 
com vacina BCG preventiva à Tuberculose (doença causada 
pela bactéria Mycobacterium tuberculosis). Na pesquisa, 
percebeu-se que os anticorpos produzidos em resposta à vacina 
têm nível de eficácia para com a bactéria causadora da 
hanseníase. 

https://portal.fiocruz.br/noticia/importancia-dupla-do-tratamento-contra-hanseniase 

 
O que justificaria o uso da vacina BCG em prevenção/auxílio no 
tratamento à hanseníase? 
 

A Hanseníase e tuberculose são causadas por 
microorganismos de transmissão semelhante. 

B Os agentes etiológicos das duas doenças pertencem a 
um mesmo gênero e, portanto, compartilham 
características. 

C Tuberculose e hanseníase são causadas por bactérias que 
acometem os mesmos tecidos. 

D Os agentes etiológicos das duas doenças pertencem a 
subespécies de uma mesma espécie. 

E As duas bactérias pertencem a diferentes gêneros de uma 
mesma espécie, sendo assim, possivelmente há muitas 
semelhanças entre elas.  

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Organismos pertencentes a um mesmo gênero são muito 
intimamente aparentados e, portanto, compartilham muitas 
características. Tratando-se de microrganismo, tais 
semelhanças traduzem-se em revestimentos e antígenos, o que 
permite que a imunidade adquirida à tuberculose pelo uso da 
vacina BCG tenha alguma valia em combate à hanseníase, visto 
que estas duas doenças são causadas por diferentes parasitas 
de um mesmo gênero. 
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QUESTÃO 109 
 

Um químico e perito da polícia científica, ao analisar massas iguais de diferentes substâncias, observou que uma anfetamina de 
menor massa molar fazia parte da composição de uma mistura que foi usada para dopar uma pessoa. A droga é um estimulante cerebral 
que, quando usada de forma prolongada, pode causar ansiedade excessiva e transtorno de personalidade. A seguir são mostradas 
algumas anfetaminas.  
 

 
 
A mistura analisada pelo perito era composta de  
Dado massas molares: C = 12; H = 1; O = 16 e N = 14 
 

A metanfetamina. 

B heroína. 

C cocaína. 

D cafeína. 

E efedrina. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
No enunciado deixa-se claro que a substância (droga) é de menor massa molar. 
 
Das fórmulas pode-se obter as seguintes fórmulas moleculares e suas respectivas massas molares. 
 
Efedrina: C10H15NO = 165 g/mol 
Cafeína: C8H10N4O2 = 194 g/mol 
Cocaína: C17H21NO4 = 303 g/mol 
Heroína: C21H23NO5 = 369 g/mol 
Metanfetamina: C10H15N = 149 g/mol 
 
Logo a de menor massa molar é a metanfetamina. 
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QUESTÃO 110 
 

Série (ou família) de desintegração radioativa natural é o conjunto de elementos com núcleos instáveis, que segue uma sequência 
ordenada de desintegrações espontâneas, isto é, emitem partículas alfa e beta, até que se origine um núcleo estável de chumbo. Isso 
significa que todos os isótopos radioativos naturais que se desintegram espontaneamente na natureza são provenientes de três elementos 
radioativos, que são: tório 232 (90

232Th), urânio 238 (92
238U), urânio 235 (92

235U). Ao iniciar a desintegração do urânio, forma-se o nuclídeo 
A Th z (processo I), e este, por sua vez, inicia desintegrações nucleares em sequências laterais, formando os nuclídeos A Pa Z (processo 
II) e A U z (processo III), conforme o diagrama apresentado a seguir: 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/series-radioativas.htm Acesso em 24/02/2022 

 
 
As partículas liberadas nos processos de desintegração I, II e III são respectivamente, 
 

A α, β e β. 

B α, β e α. 

C α, α e β. 

D β, β e α. 

E β, α e β. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO 

 
A  imagem mostra que o U-238 de desintegra e produz o elemento Th-234, liberando uma partícula alfa de número de massa 4, que é a 
diferença entre o número de massa do urânio e do tório. O Th-234 se desintegra e produz o elemento Pa-234, como o número de massa  
permanece constante,há liberação de partícula beta, que não tem massa. O Pa-234 libera uma partícula beta e produz o U-234. 
 
QUESTÃO 111 
 

Com a pandemia de Covid-19 os jogos olímpicos de Tóquio que seriam realizados em 2020 foram realizados em 2021. Mesmo com todo 
o clima de insegurança, todos os atletas foram a Tóquio, em busca da medalha de ouro. Mas o que poucas pessoas sabem é que a 
medalha olímpica não é feita inteiramente de ouro: ela possui apenas 1,34% do metal dourado em sua composição. Além do alto valor 
de mercado, a propriedade do metal ouro que determina a que a medalha não seja produzida do metal puro e   
 

A a alta maleabilidade 

B a alta densidade    

C a baixa reatividade    

D a alta eletronegatividade    

E a alta condutividade térmica   
 
LETRA A 

 
COMENTÁRIO: 
 
O ouro é um metal bastante maleável o que dificulta manter uma forma definida, caso a medalha fosse inteiramente de ouro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/series-radioativas.htm%20Acesso%20em%2024/02/2022
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QUESTÃO 112  
 

Um aluno encontra um velho termômetro com a escala 
totalmente apagada e, na tentativa de recalibrá-lo, o coloca em 
equilíbrio térmico, primeiro, com gelo fundente e, depois, com 
água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada 
caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio: 10,0 
cm e 30,0 cm, respectivamente, medida sempre a partir do 
centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em 
equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que, nesta 
situação, a altura da coluna de mercúrio é de 18,0cm. Qual a 
temperatura do laboratório na escala Celsius deste termômetro? 

 

A 20°C 

B 25°C 

C 30°C 

D 35°C 

E 40°C 
 

LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
Como, sob pressão normal (1atm), os pontos de fusão e ebulição 
da água são 0°C e 100°C, fazendo a correspondência entre as 
escalas observa-se que: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 113 
 
Um professor perguntou à turma se haveria possibilidade de 
existir um balão de borracha (bexiga) à prova de fogo. 
Após discutir a ideia com os alunos, o professor realizou junto 
com eles o seguinte experimento: encheu dois balões iguais, um 
com ar (1) e o outro com um pouco de água (2). Em seguida, 
aproximou cada um dos balões da chama de uma vela, conforme 
a figura. 
 

 
 
O balão contendo ar (1) estourou rapidamente, enquanto o balão 
contendo água (2), não. 
 
Esse experimento permite concluir que: 
 

A a água possui calor específico menor que o ar, assim o calor 
absorvido pelo balão se dispersa rapidamente pela água em 
seu interior e impede o aquecimento do ar dentro da bexiga. 

B o ar é um excelente condutor de calor, por isso o ar no interior 
do balão absorve o calor da chama através da borracha, se 
dilata e ocasiona o rompimento. 

C a água, tendo capacidade térmica maior que a do ar, 
melhor absorve o calor da chama o que evita que a 
temperatura da borracha aumente muito. 

D o ar aquecido dilatou, tornando a pressão interna sobre as 
paredes do balão menor que a pressão atmosférica externa, 
o que leva ao rompimento do balão. 

E a água não conduz calor, assim a borracha do balão se 
aquece, mas a água em seu interior não, mantendo seu 
volume inicial. 

 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Devido à presença da água, o sistema balão+água tem grande 
capacidade térmica e, ao absorver o calor da chama, não sofre 
variação apreciável de temperatura, não promovendo o “NÃO 
ESTOURO” do balão. 
  



 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 15 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 2º DIA 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 114 
 

“Marte é o quarto planeta partindo do Sol e é normalmente 
referido como o Planeta Vermelho. As rochas, solo e céu têm 
uma tonalidade vermelha ou rosa. A cor vermelha característica 
foi observada por astrônomos ao longo da história. Os romanos 
atribuíram-lhe este nome, em honra ao deus da guerra. Outras 
civilizações deram-lhe nomes semelhantes. Os antigos egípcios 
chamavam-lhe Her Descher que significa o vermelho. 
 

A atmosfera de Marte é bastante diferente da atmosfera da 
Terra.[…] 
 

[…] A temperatura média registrada em Marte é de -63° C com 
uma temperatura máxima de 20° C e mínima de -140° C.” 

Fonte: https://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/mars.htm 

 

 
Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS 

 

Caso a humanidade passe a habitar em Marte, todos os nossos 
hábitos e condições de vida deverão estar adaptados às 
características do Planeta Vermelho. 
 

Se criarmos uma escala, chamada Escala Marciana, com 
unidades em Graus Marcianos (ºM), onde 0 ºM equivale à 
temperatura Mínima registrada em Marte e 320 ºM equivalem à 
temperatura Máxima registrada em Marte. 
 
A relação de conversão entre a escala de Graus Marcianos e 
Graus Celcius será: 
 

A M = 1,57.C + 160 

B M = 2,6.C - 140 

C M = 2,6.C + 140 

D M = 2.C - 280 

E M = 2.C + 280 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 

Devido à presença da água, o sistema balão+água tem grande 
capacidade térmica e, ao absorver o calor da chama, não sofre 
variação apreciável de temperatura, não promovendo o “NÃO 
ESTOURO” do balão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 115 
 

Em um experimento, um segmento de DNA que contém a região 
codificadora de uma proteína humana foi introduzido em um 
plasmídeo e passou a ser expresso em uma bactéria. Considere 
que o 50º códon do RNA mensageiro (RNAm) produzido na 
bactéria a partir desse segmento seja um códon de parada da 
tradução.  
 

Nesse caso, o peptídio resultante da tradução desse RNA 
mensageiro será constituído por 
 

A 50 aminoácidos.  

B 49 aminoácidos.  

C 45 aminoácidos.  

D 43 aminoácidos.  

E 40 aminoácidos. 
 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
Cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro (RNAm) 
constituem uma unidade denominada códon, que uma vez 
traduzida, codifica um certo aminoácido no peptídeo. Existem, 
no entanto, códons nonsense ou sem sentido, que não codificam 
aminoácidos e determinam o fim da tradução, de modo que 
nenhum novo aminoácido será acrescentado ao peptídeo em 
formação. Se o 50º códon do RNA mensageiro é um códon de 
parada da tradução, é correto afirmar que o peptídeo resultante 
da tradução desse RNA mensageiro foi codificado por 49 códons 
com sentido, possuindo 49 aminoácidos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/mars.htm
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QUESTÃO 116  
 

Uma funcionária de um hospital ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios X em funcionamento. 
Posteriormente, ficou grávida e seu filho nasceu com grave anemia. Foi percebido que a criança apresentava a doença devido à exposição 
anterior da mãe à radiação.  
 

O que fundamenta, nesse caso, o aparecimento da anemia no filho seria que 
 

A a célula-ovo sofreu uma alteração genética.  

B as células somáticas da mãe sofreram uma mutação.  

C as hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais.  

D as células hematopoiéticas sofreram alteração do número de cromossomos. 

E a célula reprodutiva materna que participou da fecundação sofreu uma mutação. 
 

LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
Mutações são alterações acidentais na sequência de nucleotídeos do material genético de organismos vivos, podendo ser desencadeados 
por fatores como radiação. Uma vez que as mutações sempre têm efeito aleatório e os seres vivos são muito bem adaptados ao ambiente 
em que vivem, a maioria das mutações tem efeito deletério (prejudicial), podendo acarretar doenças. No caso mencionado, a exposição 
aos raios X durante a gravidez da mulher pode ter tido o efeito de promover mutação em alguma célula do embrião em desenvolvimento, 
resultando na anemia descrita.   
A mutação pode até ter ocorrido na célula-ovo ou zigoto, mas, nesse caso, não teria sido desencadeada pelos raios X, pois a mulher foi 
exposta a radiação e, posteriormente, engravidou (item A: falso).  
Células somáticas são aquelas que compõem o corpo, não tendo ação direta no processo reprodutivo, sendo que mutações de células 
somáticas não são hereditárias, uma vez que somente os genes dos gametas são transferidos à descendência, de modo que somente 
mutações de células sexuais ou gametas seriam transferidos à descendência (item B: falso). 
Não há transferência significativa de células maternas para o embrião em desenvolvimento, uma vez que não há contato entre o sangue 
de mãe e filho através da placenta, a não ser por rupturas na placenta, o que transfere um número desprezível de células (item D: falso). 
Células hematopoiéticas são aquelas produtoras de células sanguíneas, e, provavelmente, são aquelas que manifestam a mutação para 
que a criança desenvolva a anemia, podendo, inclusive, essa mutação está relacionada a uma alteração no número de cromossomos, o 
que é pouco provável, porque a maioria das doenças genéticas são mutações gênicas, que alteram os genes, mas não o número de 
cromossomos (item C: falso). 

 
QUESTÃO 117  
 

Um cachorro poodle de pêlo branco foi cruzado com uma fêmea poodle de pêlo preto obtendo-se uma descendência de 6 filhotes, sendo 
3 de pêlos brancos e 3 de pêlos pretos. O mesmo macho foi cruzado com outra fêmea poodle, essa de pêlo branco, de onde nasceram 4 
filhotes: 3 de pêlos brancos e 1 de pêlo preto.  
 

Admitindo-se que essa característica fenotípica seja determinada por dois alelos de um mesmo locus, afirma-se que o macho é  
 

A heterozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é homozigota.  

B homozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é heterozigota.  

C heterozigoto, como a fêmea preta. A fêmea branca é homozigota.  

D homozigoto e as duas fêmeas são heterozigotas. 

E heterozigoto e as duas fêmeas são homozigotas.  
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
O macho é heterozigoto, assim como a fêmea branca. A fêmea preta é homozigota.  
 
Verifica-se que no segundo cruzamento, ocorre o nascimento de um descendente com fenótipo diferente dos pais (casal de pelos brancos 
geram um filhote de pelo preto). Nesse caso, remete-se que essa possibilidade só ocorre quando os parentais são heterozigotos. Assim, 
o caráter pelo branco é determinado por alelo dominante, enquanto a característica pelo preto é condicionada por alelo recessivo.  
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QUESTÃO 118  
 

Um cilindro portátil de oxigênio medicinal foi regulado para liberar esse gás na vazão de 100 ml por minuto, com volume medido nas CATP 
(Condições Ambientes de Temperatura e Pressão). Considerando a Constante de Avogadro igual a 6,0 x 1023 /mol e sabendo que o 
volume molar de um gás nas CATP é igual a 25 L/mol, estima se que, após 1 hora de uso, o número de moléculas O2 liberadas pelo 
cilindro foi, aproximadamente, 
  

A 2,55 x 1023 

B 1,45 x 1020 

C 2,55 x 1024 

D 1,45 x 1024 

E 1,45 .1023 
 

LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
100ml ----- 1 min                      25 L ------ 6.10 23 moléculas 
X    ------ 60 min                     6L ------- X              
X = 6.000 ml = 6 L                               X = 1,45 .10 23 

 
QUESTÃO 119 
 
Dois recordes mundiais foram quebrados pela Nasa em um experimento com pimentas. Um desses experimentos consistia em alimentar 
mais astronautas com uma safra de pimentas cultivadas no espaço.  
De acordo com a astronauta Kayla Barron, o nível de picância das pimentas frescas "não era brincadeira".  

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/experimento-da-nasa-com-pimentas-quebra-dois-recordes-mundiais/ Acesso em: 07/03/2022 

 
O nível de picância depende tanto da sensibilidade individual aos componentes da pimenta, quanto do tipo de pimenta e de sua 
preparação.  A capsaicina é o composto orgânico que confere picância às pimentas do gênero Capsicum. Esse composto orgânico, que 
apresenta em cadeia mista, insaturada, heterogênea e com um anel aromático, pode ser representado pela molécula 
 

A  

 

B  

 

C  

 

D  

 

E  

 

  

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
A cadeia mista apresenta uma parte aberta e outra fechada, a cadeia insaturada apresenta ligações duplas (ou triplas) entre átomos de 
carbono, a cadeia heterogênea apresenta heteroátomo (átomo de O, N, S ou P entre átomos de carbono) e o anel aromático é 
relacionado ao benzeno (C6H6). 
  

https://super.abril.com.br/ciencia/experimento-da-nasa-com-pimentas-quebra-dois-recordes-mundiais/
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QUESTÃO 120 

 

Na parede de seu laboratório um químico milionário, morador do bairro da Penha em João Pessoa, tem relógios com o horário de 
diferentes países.  Nos relógios mostrados a seguir, as posições, que são originalmente ocupadas por números, foram substituídas por 
símbolos de elementos químicos, cujos números atômicos correspondem ao numeral original do relógio. Considere que o ponteiro menor 
(das horas) aponta para o ânion mais estável do elemento e o ponteiro maior (dos minutos) aponta para o cátion mais estável do elemento: 

 
 
As substâncias neutras formadas a partir da leitura das horas marcadas nos relógios I, II e III são, respectivamente:  
Dados:  Número atômico(Z) Li = 3, F = 9, Mg = 12, O = 8. 
 

A LiF – MgO – MgF2     

B LiF– Mg2O – MgF    

C LiF – MgO – Mg2F     

D Li2F– MgO – MgF2    

E Li2F –Mg2O – MgF    

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 121 
 
“A cidade mais alta do mundo, a cidade mais populosa, a cidade mais poluída: Steeve Iuncker, fotógrafo de Genebra, foi à procura delas. 
Para o projeto que batizou com o nome de “Villes Extrêmes” ou Cidades Extremas, Steeve queria fotografar o cotidiano em cidades que 
detêm registros extraordinários ou superlativos fortes. Foi desta forma que chegou a Yakutsk, na Rússia. 
 
Capital da vasta região da Siberia, Yakutsk é amplamente conhecida como a cidade mais fria do mundo. “Nenhum outro lugar na Terra 
registra esta temperatura extrema”, diz. Embora as temperaturas durante o breve Verão possam chegar a 29ºC, no Inverno caem 
abruptamente para os -40ºC. A temperatura mais baixa aqui registrada atingiu -64ºC.” 
 
Vivem cerca de trinta mil pessoas em Yakutsk, conhecida como a cidade mais fria do mundo. O seu porto no rio Lena é a fonte do peixe 
que se empilha nos mercados e que se mantém rigidamente “fresco” durante o Inverno. 
 

 
Crédito da Imagem: Steeve Iuncker, Agence VU/Redux Pictures. 

Fonte: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/explore-yakutsk-russia-coldest-city 

 
A variação brusca de temperatura que pode acontecer em Yakutsk do verão para o inverno em escala Kelvin é de:  
 

A -233 K 

B -302 K 

C -349 K 

D -69 K 

E -11 K 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
A variação de temperatura de 20°C para -40°C é feito reduzindo -69°C de 20°C. Como a variação de temperatura em Celsius é igual a 
variação de temperatura em Kelvin, então a variação de -69°C corresponde a uma variação de -69K na escala Kelvin. 
  

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/explore-yakutsk-russia-coldest-city
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QUESTÃO 122  
 
Tassia, uma garota muito charmosa, penteia os cabelos com um pente de plástico, porém, ao fazer isso com os cabelos secos, eles ficam 
volumosos e armados. Para resolver esse problema, ela utiliza um alisador conhecido como chapinha, que esquenta duas chapas 
metálicas, e os fios de cabelo passam entre elas. Esse modelo de chapinha é dito ionizante, porque, quando o cabelo passa pelas placas 
metálicas, ele libera partículas eletricamente carregadas, que são absorvidas pelos fios.  
 
A função dos íons liberados pela chapinha é deixar os fios de cabelo  
 

A positivamente carregados, para que eles possam atrair uns aos outros. 

B negativamente carregados, para que eles possam atrair uns aos outros. 

C eletricamente neutros, para que eles não possam repelir uns aos outros. 

D eletricamente neutros, para que eles possam atrair uns aos outros. 

E negativamente carregados, para que eles possam repelir uns aos outros. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
Quando os cabelos são penteados com um pente de plástico, ocorre eletrização por atrito, então os fios de cabelo adquirem cargas 
elétricas de mesmo sinal, causando uma repulsão eletrostática entre eles. Ao passar a chapinha, ocorre transferência de cargas elétricas 
de sinal oposto, deixando o cabelo eletricamente neutro. 
 

QUESTÃO 123  
 

Como ocorre o raio? 
 

O fenômeno é causado por uma descarga elétrica entre duas nuvens (o que é mais comum) ou entre uma nuvem e o solo. Essas nuvens 
são normalmente do tipo cúmulo-nimbo – verticalmente mais extensas, com a face inferior lisa. Elas se formam a cerca de 2 quilômetros 
de altura do solo e se estendem por até 18 quilômetros acima. O choque entre as partículas de gelo dentro da nuvem causa uma separação 
de cargas elétricas positivas e negativas. Quando a diferença de cargas é muito grande, uma carga elétrica, geralmente negativa, 
chamada condutor, fraca e invisível, deixa a nuvem e ziguezagueia para baixo, entre 30 e 50 metros de altitude. 
 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-ocorre-o-raio/. Acesso em: 20 mar. 2022. 

 

A grandeza física responsável pelo surgimento de um raio saindo de uma nuvem e atingindo o solo é 
 

A a condutividade elétrica do ar, que deve ser alta para que ocorra a descarga elétrica. 

B a carga elétrica, que deve ter um valor líquido não nulo no solo para que ocorra a descarga elétrica. 

C o campo elétrico, que deve ser intenso o suficiente para provocar o movimento ordenado de cargas elétricas pelo ar. 

D o potencial elétrico entre a nuvem e o solo, devendo haver uma superfície equipotencial paralela ao solo. 

E a densidade superficial de cargas elétricas no solo, que deve ser positiva. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
O raio surge devido ao campo elétrico; porém, para que ocorram as descargas elétricas na atmosfera, é preciso que esse campo tenha 
uma intensidade muito grande para que o ar se torne um condutor elétrico. 
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QUESTÃO 124 

 

O produto chamado Água de injeção é indicado na diluição ou dissolução de medicamentos compatíveis. Não deve ser administrada 
diretamente por via endovenosa. Sua administração na circulação sistêmica causa hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos) e 
desordens eletrolíticas. Trata-se de uma água sem substâncias adicionadas, caracterizada por líquido límpido, estéril e apirogênico (sem 
produtos do metabolismo de organismos, como bactérias e fungos, que podem causar febre). Seu uso não é recomendável em 
procedimentos cirúrgicos.  

 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2951567/agua+p+injecao.pdf/c76f9006-d69c-4c95-8ff0-1f71c72c78>. Acesso em: 11/10/2017.  

  

A hemólise ocorre, pois a água de injeção é 
 

A isotônica, em relação ao sangue humano. 

B isotônica, em relação ao líquido extracelular. 

C hipotônica, em relação ao plasma sanguíneo. 

D hipotônica, em relação ao líquido intracelular. 

E hipertônica, em relação ao plasma sanguíneo. 
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
A hemólise é a ruptura da membrana celular das hemácias, causada pela entrada em excesso de água na célula. Isso ocorre quando ela 
está num ambiente hipotônico em relação à concentração do meio intracelular. 
 
QUESTÃO 125 
 

Desde a década de 1940, os cientistas sabem que a anemia falciforme, uma doença hereditária que causa mutação nos glóbulos 
vermelhos do sangue, protege seus portadores contra a malária. Porém, só nesta semana, com uma pesquisa publicada pela revista 
“Science”, ficou claro como funciona o processo. 
Normalmente o protozoário Plasmodium sp usa uma proteína chamada adesina para chegar à parte externa dos glóbulos vermelhos, de 
onde chegam às paredes dos vasos sanguíneos. A partir daí, provocam os problemas neurológicos e circulatórios ligados à malária. 
Nas pessoas que têm anemia falciforme, esse mecanismo é bloqueado. O Plasmodium sp não acessa a parte externa dos glóbulos 
vermelhos e, por isso, não há infecção. 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/11/grupo-descobre-como-anemia-falciforme-protege-contra-malaria.html 

 

Mesmo a condição restrita da anemia falciforme sendo potencialmente letal, o traço falcêmico (condição parcial por heterozigose) permite 
que 
 

A o indivíduo portador não sofra danos hepáticos. 

B o indivíduo portador não se contamine pela malária. 

C o indivíduo contaminado não transmita a outras pessoas. 

D o indivíduo contaminado não evolua durante a fase eritrocítica. 

E o indivíduo portador não passe da fase eritrocítica para a fase hepática 

 
LETRA D 

 
COMENTÁRIO: 

 
A Malária, doença endêmica da região norte do Brasil, é uma protozoose transmitida pela picada do inseto Anopheles sp. Em indivíduos 
com traço falciforme de anemia, esta doença possui uma evolução mais benigna, em função de uma alteração nos glóbulos vermelhos, 
que acabam não sendo, em grande número, acometidos pelo parasita. 
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QUESTÃO 126  
 

Em raças de cães chamadas de Greyhound, latir ou não latir durante a corrida são características definidas por um par de genes alélicos. 
O mesmo ocorre para os caracteres orelhas eretas ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características 
dominantes, enquanto não latir durante a corrida e possuir orelhas caídas são recessivas. Sabendo que os genes envolvidos com as duas 
características têm segregação independente, considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para ambos os pares de 
alelos.   
 

Neste caso, a probabilidade de nascerem filhotes que latem enquanto correm e que possuem orelhas caídas é, aproximadamente, de: 
 

A 6,2%. 

B 18,7%. 

C 31,2%. 

D 43,7%. 

E 33,3% 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 

Chamando de “L” o alelo dominante para latir durante a corrida e de “l” o alelo recessivo para não latir durante a corrida, e de “E” o alelo 
dominante para possuir orelhas eretas e de “e” o alelo recessivo possuir orelhas caídas, temos que, no cruzamento de cães heterozigotos 
para ambos os pares de alelos (LlEe x LlEe), para calcular a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm e que 
possuem orelhas caídas (L_ee), pode-se analisar um par de genes de cada vez:  
(1) Probabilidade de filhote que late durante a corrida (L_) no cruzamento Ll x Ll:  
Ll x Ll  
↓  
25% indivíduos LL : 50% indivíduos Ll : 25% indivíduos ll  
↓  
P(L_) = 75% = 3/4.  
(2) Probabilidade de filhote que possui orelhas caídas (ee) no cruzamento Ee x Ee:  
Ee x Ee  
↓  
25% indivíduos EE : 50% indivíduos Ee : 25% indivíduos ee  
↓  
P(ee) = 25% = 1/4.  
 
Assim, a probabilidade de nascimento de filhote L_ee é: P(L_) x P(ee) = 3/4 x 1/4 = 3/16 = 0,1875 = 18,75%. 
 

QUESTÃO 127 
 

Nos últimos jogos olímpicos, uma das principais jogadoras da seleção brasileira de vôlei testou positivo para uma substância que imita a 
testosterona e provoca aumento de massa muscular. Segundo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a atleta Tandara Caixeta 
usou a substância ostarina, C19H14F3N3O3, que é proibida no exame antidoping. O atleta que faz uso dessa substância tem ganho de 
massa muscular e melhor desempenho na competição. Em relação a outro esportista que não utiliza, cria-se uma superioridade artificial. 
Segundo os fabricantes, por não oferecer efeitos androgênicos, esse anabolizante é seguro para administração em mulheres com doses 
de 15,56 mg/dia. 
 

Uma atleta, ao ler na internet uma bula qualquer, viu que nela havia a indicação para uso de 0,04 mol de ostarina. Essa atleta ingeriu 
essa dose em um dia e foi subitamente encaminhada ao hospital pois apresentou aumento na pressão arterial e elevação dos batimentos 
cardíacos. 
 

A dose ingerida pela atleta foi aproximadamente quantas vezes maior do que a dose segura para mulheres? 
Dados MM(C19H14F3N3O3  = 389 g/mol ) 
 

A 15 

B 25 

C 380 

D 1000 

E 8100 
 

LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 

Tomando como base a fórmula molecular da ostarina, C19H14F3N3O3, pode-se calcular a massa ingerida dessa substância pela atleta 
em um dia. 
MM = 19x12+14x1+3x19+3x14+3x16 = 389 g/mol  
389 . 0,04 = 15,56g = 15560 mg 
Logo: 15560/ 15,56 = 1000 
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QUESTÃO 128 
 
As Leis Ponderais são as leis experimentais que regem as reações químicas em geral e são relativas às massas dos componentes dessas 
reações. São basicamente leis que relacionam as massas dos reagentes e produtos em uma reação química qualquer. As Leis Ponderais 
surgiram no final do Século XVIII, e vários químicos e estudiosos da época possuem participação ativa na elaboração das mesmas. Com 
base nas Leis ponderais de Lavoisier e de Proust, os valores das letras que completam a tabela são, para a reação a seguir. 
 

N2 + 3 H2 → 2 NH3 

EXPERIMENTO NITROGÊNIO HIDROGÊNIO AMÔNIA EXCESSO 

I 28,0 g a 34,0 g 0,0 

II b 12,0 g c 0,0 

III 57,0 g 12,0 g d e 

 
Dado massas molares: N = 14; H = 1. 
 

A a= 3,0; b= 56; c =68; d = 68, e=1,0 

B a= 6,0; b= 34; c =48; d = 69, e=0,0 

C a= 3,0; b= 14; c =17; d = 69, e=0,0 

D a= 6,0; b= 56; c =68; d = 68, e=1,0 

E a= 6,0; b= 34; c =69; d = 69, e=1,0 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 129 
 
As algas pardas do gênero Fucus se reproduzem por fecundação externa e produzem durante este processo um hidrocarboneto conhecido 
popularmente como fucosserrateno. Esse hidrocarboneto, cuja estrutura está apresentada abaixo, auxilia na liberação dos 
espermatozóides e orienta-os na direção dos gametas femininos.  
 

 
 
O nome oficial regulamentado pela IUPAC do fucosserrateno é 
 

A octa-1,3,5-trieno 

B octa-2,4,6-trieno. 

C octa-3,5,7-trieno. 

D octa-1,3,5-triino. 

E octa-3,5,7-triano. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
A cadeia apresenta oito átomos de carbono. A numeração da cadeia deve iniciar no carbono mais próximo da ligação dupla, sendo o 
carbono da esquerda o carbono 1, dessa forma tem-se três ligações duplas (trien) nos carbonos 1, 3 e 5. 
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QUESTÃO 130 
 

Este é o menor drone robô capaz de pousar em superfícies 
 

Pássaros, morcegos e insetos não voam para sempre, e isso também vale para drones robóticos minúsculos. Um novo sistema usa o 
poder da eletricidade estática – o mesmo princípio que permite que um balão seja grudado em uma parede – para permitir que robôs 
insetos pousem e grudem em superfícies, aumentando a extensão de suas vidas operacionais. [...] O microdrone, que lembra uma abelha, 
é equipado com uma espécie de adesivo eletrostático que distribui uniformemente a carga elétrica. O robô decola e voa normalmente, 
mas quando o adesivo estático é acionado, ele pode grudar quase em qualquer superfície, incluindo vidro, madeira e até mesmo uma 
folha. Uma espuma o ajuda a absorver o impacto da aterrissagem e previne solavancos. 
 

 

Disponível em: http://gizmodo.uol.com.br/menor-drone-robo-pousarsuperficies/. 

Acesso em: 20 mai. 2022. 

 

Supondo que o adesivo seja feito de material condutor, para o drone conseguir pousar e se grudar por algum tempo em determinadas 
superfícies, conforme mencionado no texto, é necessário que 
 

A a superfície seja uma equipotencial elétrica. 

B a superfície seja feita de bom isolante elétrico. 

C a superfície seja feita de bom condutor elétrico. 

D haja corrente elétrica e que ela flua pela superfície. 

E o campo elétrico entre o drone e a superfície seja nulo. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
No processo de eletrização por contato, se um dos corpos for um condutor e o outro um isolante, durante o contato, haverá atração entre 
eles. 
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QUESTÃO 131 
 

Texto Base 
 

Por que o pólen adere à abelha? 
E por que ele salta para o estigma? 
 

 
 

Quando uma abelha visita uma flor, em busca do néctar, grãos 
de pólen desprendem-se da superfície da antera e aderem às 
cerdas da superfície do corpo do inseto, especialmente nas 
pernas. Ao visitar outra flor, esses grãos desprendem-se e 
aderem à superfície do estigma, propiciando a polinização. O 
pólen foi atraído pela abelha? Caso tenha sido, como ele se 
desprende quando ela pousa em outra flor? Que força atrativa 
está envolvida? 

Extraído de Ciências Naturais, aprendendo com o cotidiano, Eduardo Canto Editora Moderna. 

 

Sobre as forças envolvidas na polinização, um estudante bem 
preparado justifica o fenômeno descrito inferindo que 
 

A quando a abelha se aproxima do pólen após o voo, não 
exerce   forças eletrostáticas de atração nem de repulsão. 

B na indução causada pela carga elétrica adquirida pela abelha 
após o voo, a distribuição de cargas no pólen é regular. 

C as forças elétricas exercidas pela carga da abelha nos 
lados opostos do pólen têm intensidades diferentes. 

D as forças elétricas exercidas pela abelha sobre o pólen são 
inversamente proporcionais à distância. 

E as forças elétricas exercidas pela abelha sobre o pólen são 
diretamente proporcionais à distância. 

 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
As forças elétricas de atração e de repulsão nos lados opostos 
do pólen têm intensidades diferentes pois as distâncias aos 
lados opostos são diferentes, isto confere uma atração, apesar 
do pólen ser neutro. 
 
QUESTÃO 132 
 

Pintura Eletrostática 
 

Usualmente essa pintura é mais aplicada em superfícies 
metálicas, mas pode ser utilizada em qualquer material 
carregado eletricamente. A tinta utilizada é em pó e se subdivide 
em três tipos: Poliéster: com ótima aderência e dificilmente fica 
amarelada, utilizada bastante em ambientes externos. Epóxi: 
com grande resistência à corrosão. Híbrido: que é a combinação 
das duas anteriores. 
Para realizar esse serviço é utilizada uma pistola de pintura, nela 
há um compartimento para a tinta em pó e antes do pó ser 
esguichado para fora, é carregado eletricamente com cargas 
positivas ou negativas e a superfície onde será aplicado será 
carregado eletricamente com cargas opostas às da tinta. Depois 
desse processo, o material é levado a uma estufa para ganhar 

perfeita uniformidade na superfície do material. 
As principais vantagens são que a tinta é totalmente ecológica, 
pois não tem solvente, é de fácil aplicação e o resultado de 
aderência é incrível. 
Este tipo de pintura oferece um acabamento liso espelhado, sem 
manchas, escorridos, bolhas ou gotejamentos, falhas que 
ocorrem normalmente nos métodos tradicionais de pintura. 
 
As vantagens da pintura eletrostática são diversas: 
 

• Resistência à abrasão, corrosão, produtos químicos e 
manchas; 

• Excelente aderência e flexibilidade; 

• Resistência química e mecânica; 

• Resistência ao clima extremo, como os efeitos do sol, raios 
UV, calor, frio e umidade; 

• Acabamento e aspecto visual durável; 

• Não agride o meio ambiente, já que não utiliza solvente; 
 

No processo de pintura eletrostática de uma peça metálica, 
 

A quando a tinta se aproxima da superfície a ser pintada, 
ocorre a força elétrica de atração entre as cargas 
opostas, fazendo a tinta fixar na superfície. 

B durante a eletrização da tinta em pó que ocorre na pistola de 
aplicação, há o acréscimo de prótons ou de elétrons às 
partículas de pó. 

C o campo elétrico gerado pela carga elétrica da superfície a 
ser pintada não interage com as partículas de tinta em pó, 
pois estas estão carregadas com sinais contrários. 

D os potenciais elétricos gerados pelas cargas das partículas 
de tinta em pó e pelas cargas da superfície a ser pintada são 
de mesmo valor e sinal. 

E as cargas elétricas na peça a ser pintada distribuem-se 
uniformemente por toda a superfície externa 
independentemente do formato da peça. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
O particulado da tinta e a superfície metálica a ser pintada têm 
cargas de sinais opostos, conforme o próprio texto, havendo 
atração entre eles e melhor aderência. 
 
QUESTÃO 133 

 
A dineína é uma importante proteína presente nos flagelos e 
cílios. Sua ausência tem consequências graves na formação 
dessas estruturas. Em seres humanos, ela pode estar ausente 
devido distúrbios hereditários. 
 
Quais estruturas do corpo de um indivíduo seriam afetadas na 
presença desse tipo de distúrbio?  
 

A Células flageladas da traqueia. 

B Células ciliadas da traqueia. 

C Células flageladas da tuba uterina. 

D Tecidos de revestimento do intestino. 

E Tecidos de revestimento dos vasos sanguíneos. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Encontramos cílios nas células de revestimento da traqueia, da 
tuba uterina e nos canais da cóclea no ouvido interno. 
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QUESTÃO 134  
 

Um homem que morreu há mais de 5 mil anos foi enterrado com 
três outras pessoas em um cemitério neolítico na área em que 
hoje é a Letônia, às margens do rio Salac. Os pesquisadores 
sequenciaram o DNA dos ossos e dentes dos quatro indivíduos 
e os testaram para bactérias e vírus. Eles ficaram surpresos ao 
descobrir que um caçador-coletor – um homem na casa dos 20 
anos – foi infectado com uma antiga cepa do agente causador 
da peste bubônica. 

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.) 

 

Possivelmente, o caçador-coletor fora acometido por uma 
infecção 
  

A transmitida sexualmente. 

B transmitida por água e alimentos contaminados. 

C causada por um vírus transmitido por um inseto. 

D causada por uma bactéria transmitida por pulgas. 

E causada por um protozoário transmitido por via respiratória  
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

A peste bubônica é uma bacteriose, hoje erradicada 
mundialmente, transmitida pela picada da pulga do rato. 
 

QUESTÃO 135  
 

Na raça de cães labradores, dois genes, cada um com dois 
alelos (B/b e E/e), condicionam as três pelagens típicas da raça: 
preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada 
pela presença do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. 
Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante E serão 
pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante B; ou 
marrons, se forem homozigóticos bb. O cruzamento de um 
macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes 
pretos, marrons e dourados.  
 

O genótipo do macho é 
 

A EeBB.  

B EeBb.  

C eebb.  

D eeBB.  

E eeBb 
 

LETRA E 
 

COMENTÁRIO: 
 

A epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene de 
um certo locus, chamado epistático, “inibe” o efeito do gene de 
outro locus, chamado hipostático. Sendo “E” o alelo dominante 
que condiciona a produção de pigmentos e “e” o alelo recessivo 
que inibe a sua produção. “B” é o alelo dominante que 
condiciona a cor preta e de “b” o alelo recessivo que condiciona 
a cor marrom. Assim, temos que: - indivíduos de genótipo E_B_ 
podem produzir pigmento de cor preta;  indivíduos de genótipo 
E_bb produzem pigmento de cor marrom; - indivíduos de 
genótipo eeB_ ou eebb não produzem pigmento, sendo de cor 
dourada. Analisando os descendentes no cruzamento entre 
machos dourados (de genótipo ee__) e fêmeas marrons (de 
genótipo E_bb): - Se ocorrem descendentes pretos (de genótipo 
E_B_), algum dos indivíduos parentais tem que possuir o alelo 
B; como a fêmea tem genótipo E_bb, o alelo B tem que estar 
presente no macho, que tem genótipo eeB_; - Se ocorrem 
descendentes marrons (de genótipo E_bb), ambos os indivíduos 
parentais têm que possuir o alelo b, de modo que o macho tem 
genótipo eeBb; - Se nascem descendentes dourados (de 
genótipo ee__), ambos os indivíduos parentais têm que possuir 
o alelo e, de modo que a fêmea tem genótipo Eebb. 

MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 
 
Questões de 136 a 180 

 
QUESTÃO 136 
 
Nas oficinas/indústrias metal-mecânica em geral, o modo mais 
fácil de produzir peças que foram originalmente projetadas em 
polegada fracionária (sistema inglês), é converter as medidas 
em polegada para o milímetro. Afinal, a maioria das máquinas 
do mundo foi desenvolvida para trabalhar no Sistema 
Internacional de Medidas.  
 
A aproximação usual entre 1 (uma) polegada ≡ 1 in (do inglês 
inch, que significa polegada) e a unidade centímetro é de                 
2,54 cm para cada polegada. 
 
Se um disco de corte para serralheria metálica possuir diâmetro 

igual a 6
2

5
𝑖𝑛 , sua medida, em milímetros, é de 

 

A 6,4000 

B 6,0960  

C 60,960 

D 16,256 

E 162,56 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
A transformação do número misto para decimal é dada por: 

 
Em seguida, multiplica-se 6,4 por 2,54 cm, obtendo-se 16,256 
cm.  
 
Transformando para milímetros, temos 162,56 mm. 
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QUESTÃO 137 
 

Um treinador de Natação, após meses de observação, verificou 
a média de tempo de cada um dos seus quatro atletas para 
atravessarem uma piscina olímpica (50 m): 
 

ATLETA TEMPO/(50m) 

JONAS 30 seg 

FÁBIO 40 seg 

CAIO 45 seg 

DIOGO 60 seg 
 

Os quatro atletas saem juntos de uma mesma borda da piscina, 
mantendo a velocidade, com o objetivo de parar para descanso 
apenas quando estiverem juntos em uma das bordas.  
 

Quando pararem para descanso, o atleta mais veloz terá 
percorrido uma distância, em metros, igual a 
 

A 175. 

B 300.  

C 360. 

D 600. 

E 1800. 

 
LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

O MMC de (30, 40, 45, 60) = 360 seg 
 

ATLETA Número de trajetos 
JONAS 360/30 = 12 
FÁBIO 360/40 = 9  
CAIO 360/45 = 8 
DIOGO 360/60 = 6 
 
12 travessias nessa piscina, ou seja, 12 x 50 m = 600 m 
 
QUESTÃO 138 
 
Na sexta-feira, dia 27 de março de 2015, um asteroide com 
tamanho significativo passou próximo da Terra, porém a uma 
distância segura de acordo com a NASA. Outro asteroide de 
grandes proporções, chamado de 2004 BL86, com cerca de 700 
metros, passou próximo da Terra no dia 26 de janeiro do mesmo 
ano, a uma distância de cerca de 1,3 milhão de quilômetros 
(cerca de 3 vezes a distância entre a Terra e a Lua).  

Disponível em: http://www.galeriadometeorito.com/2015/03/asteroide-proximo-da-terra-27-- 

marco.html#.VSUzbtzF_-s. Acesso em: 08 abr. 2015 

 
Com base nessas informações, a distância que o asteroide 2004 
BL86 passou da superfície da Terra é ig 
 

A 3,9 . 103 km 

B 1,3 . 105 km 

C 1,3 . 106 km 

D 3,9 . 106 km 

E 1,3 . 107 km 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 

 

QUESTÃO 139 
 
Ao início do ano, o proprietário de um pequeno estabelecimento 
precisava contabilizar o número de camisetas vendidas durante 
os últimos cinco meses.  
 
O vendedor da loja, no entanto, havia se esquecido de quantas 
camisetas vendera em cada mês, mas lembrava-se de quantas 
camisetas havia vendido a mais ou a menos que o mês anterior.  
 
Com essas informações, o proprietário montou a tabela a seguir 
para auxiliá-lo em sua contagem: 
 

Mês Camisetas vendidas 

Agosto X 

Setembro X + 4 

Outubro X + 7 

Novembro X – 9 

Dezembro X + 18 

 
Após um tempo, o vendedor lembrou ter vendido nos meses de 
novembro e dezembro um total de 53 camisetas.  
Dessa forma, ao longo do período de agosto a dezembro, foram 
vendidas 
 

A 22 camisetas.  

B 44 camisetas.  

C 89 camisetas.  

D 104 camisetas.  

E 130 camisetas.  
 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 140 
 
O transferidor na atividade de resolução de problemas da 
geometria auxilia por exemplo na medição de ângulos das 
figuras. Para obter a medida aproximada de um ângulo traçado 
em um papel, utilizamos um instrumento denominado 
transferidor, que contém um segmento de reta em sua base e 
um semicírculo na parte superior marcado com unidades de 0 a 
180. Alguns transferidores possuem a escala de 0 a 180 
marcada em ambos os sentidos do arco para a medida do 
ângulo sem muito esforço. Cabe notar que os transferidores 
podem marcar os ângulos não somente em graus, mas também 
em milésimo, como aqueles utilizados pelos militares para 
aplicações de tiro. 

Fonte: http://www.infoescola.com/matematica/transferidor/ 

Acesso: 01/04/2022 

 

 
Em uma tarefa escolar um estudante, dispondo de três palitos 
de fósforo e três palitos de dente, montará triângulos e, em 
seguida, medirá seus ângulos internos.  
 
Em uma das suas montagens, construiu os seguintes triângulos: 
 

 
 
Como a tarefa era a verificação das medidas dos ângulos 
internos, o estudante, ao fazer uso do transferidor, realizou a 
medição e pôde constatar que a medida do ângulo x era o triplo 
da medida do ângulo y.  
 
Nessas condições, a medida do ângulo x, em graus, foi de 
 

A 150. 

B 135. 

C 120. 

D 108. 

E 100. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Vejamos uma solução geométrica. 
Já que x = 3y, façamos mais duas cópias do triângulo de ângulo 
y e obteremos a seguinte figura. 

 
 

Perceba que AB = AC = DE = EF e que BC = AD = AE = AF = 
AG. Observando que os triângulos ABC e ABE são congruentes, 
pode-se concluir que o triângulo ABE é isósceles de base AE e 
assim, os ângulos internos dos vértices A e E tem a mesma 
medida y. Assim, do triângulo ABE, teremos 
 

3y + y + y = 180ᵒ 
5y = 180ᵒ 
y = 36ᵒ. 
 

Logo, x = 3y = 336ᵒ => x = 108ᵒ. 
 

QUESTÃO 141 
 

“O número de ouro é o representante matemático da perfeição 
na natureza. Ele é estudado desde a Antiguidade e muitas 
construções gregas e obras artísticas apresentam esse número 
como base. O número de ouro é representado pela letra grega 

phi e é obtido pela proporção 𝜙 =
1+√5

2
≈ 1,618. Mas por que 

esse número é tão importante? Por que ele representa a 
perfeição, a beleza da natureza? A resposta é simples: porque 
ele aparece em quase todo lugar na natureza e nas coisas que 
consideramos mais belas. Tal número foi durante muito tempo 
“padrão de harmonia”. Por exemplo, ao se tornar a medida de 
uma pessoa (altura) e dividi-la pela medida que vai da linha 
umbilical até o chão, vê-se que a razão é a mesma que a da 
medida do queixo até a testa, em relação à medida da linha dos 
olhos até o queixo, e é igual ao número de ouro.” 

Fonte: http://escolakids.uol.com.br/numero-de-ouro.htm (Adaptado) 

Data de acesso: 18/03/2022 

 

Supondo que em uma pessoa de padrão de beleza grego a 

distância da linha umbilical até o chão seja de 
22(√5−1)

25
  metros, 

a altura da pessoa, em metros, é de 
 

A 1,68. 

B 1,70. 

C 1,72. 

D 1,74. 

E 1,76. 
 

LETRA E 
 

COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 142 
 
Dentro de um espaço cilíndrico, de raio 8 metros, foram 
construídos dois reservatórios também cilíndricos, tangentes ao 
cilindro original e também entre si, de acordo com a vista 
superior a seguir. 
 

 
  
Foi solicitado um projeto de construção de mais dois 
reservatórios, também cilíndricos, que ocupassem o maior 
espaço possível restante dentro do cilindro original, ficando 
como na figura abaixo. 
 

 
  
Para que a solicitação fosse atendida, o raio do cilindro menor 
tem como medida, em metros, um valor entre 
 

A 1 e 2. 

B 2 e 3. 

C 3 e 4. 

D 4 e 5. 

E 5 e 6. 
 

LETRA B 

 
COMENTÁRIO: 

 
Observe a figura a seguir. 
 

 
 
Note que OC mede ½ do raio da região cilíndrica, isto é, OC = 4 
m. É fácil notar que AC = 4 + r e que OA = 8 – r. Usando o 
teorema de Pitágoras, teremos: 
 

 
 
QUESTÃO 143 
 

A escala cartográfica é um importante elemento presente nos 
mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção 
entre a área real e a sua representação. É a escala que indica o 
quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para 
“caber” no local em que ele foi confeccionado em forma de 
material gráfico. Sabemos que os mapas são reproduções 
reduzidas de uma determinada área. Mas essa redução não 
ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou 
seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e 
suas representações. A expressão numérica dessa proporção é 
a escala. Por exemplo: se uma escala de um determinado mapa 
é 1 : 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 
centímetros do espaço real. Consequentemente, essa 
proporção é de 1 por 500. 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escalas.htm 

Data de acesso: 31/01/2017 

 

Em certa cidade, um pequeno bairro foi representado num mapa 
cuja escala era de 1 : 10 000. Nesse bairro há uma praça cuja 
área é de 250 000 m².  
 

A área dessa praça, em cm², no mapa é de 
 

A 2,5. 

B 25. 

C 250. 

D 2 500. 

E 25 000. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
Essa praça pode ser associada a um quadrado de lado 500 m, 
que corresponde a 50.000 cm. Trazendo essa medida para o 
desenho (mapa), usando a escala, teremos 50.000/10.000 = 5 
cm. Logo, a área no mapa, em cm², é de 5² = 25 cm². 
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QUESTÃO 144 
 

O Açude Velho é um dos pontos turísticos da cidade de Campina Grande. Seu contorno, destacado na imagem, mede 2200 m.  
 

 
 

Para manter a forma física, um estudante dá 4 voltas, diariamente, em torno do açude.  
 

Quantos quilômetros ele caminha por dia? 
 

A 8800 km 

B 880 km 

C 88 km 

D 8,8 km 

E 2,2 km 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Cada volta possui 2200m.  
 

Convertendo, temos: 
2200

1000
= 2,2 km (a cada volta). 

 
Como o estudante deu 4 volta, obtemos: 4 × 2,2 = 8,8 km (letra D). 
 

QUESTÃO 145  
 

Um cliente visitou uma loja de roupas e comprou uma camisa. Na etiqueta, o preço indicado era de R$ 180,00.  
 

Quando chegou ao balcão, o vendedor informou que esse preço era a prazo, e que, se o pagamento fosse feito à vista, o desconto seria 
de 15%.  
 

Considerando que o cliente optou em pagar à vista, o valor pago foi de 
 

A R$ 207,00 

B R$ 135,00 

C R$ 153,00 

D R$ 157,00 

E R$ 27,00 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
180 × 0,85 (fator de redução de 15%) = 153 (letra C). 
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QUESTÃO 146  
 

Três alunos, A, B e C, estão matriculados em um curso de língua estrangeira. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco 
provas.  
 

Para ser aprovado neste curso, o aluno deverá obter a média aritmética das notas das cinco provas maior ou igual a 7. Na tabela, estão 
dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. 
 

ALUNO 1ª Prova 2ª Prova 3ª Prova 4ª Prova 5ª Prova 

A 6 8 4 7 6 

B 7 8 4 9 7 

C 5 9 7 8 4 

 

Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, será(ão) aprovado(s) 
  

A apenas o aluno A. 

B apenas o aluno B. 

C apenas os alunos A e B. 

D apenas os alunos A e C. 

E os alunos A, B e C. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 

Média do aluno A: 
6+8+4+7+6

5
= 6,2 

 

Média do aluno B: 
7+8+4+9+7

5
= 7,0 

 

Média do aluno C: 
5+9+7+8+4

5
= 6,6 

 
Dessa forma, notamos que, nas condições estabelecidas, apenas o aluno B será aprovado 

 
QUESTÃO 147  
 
Uma empreendedora compra roupas em uma distribuidora para revender com preços maiores em sua loja, obtendo, portanto, um lucro 
em cada venda. Qualquer peça vendida em sua loja possui 100% de lucro em cima do valor que ela compra na distribuidora.  
 

No mês da Black Friday, a empreendedora irá colocar uma promoção de 20% de desconto em todas as roupas vendidas na loja, de modo 
que, mesmo com esse desconto, seja mantido o lucro de 100% em cima do valor que comprou na distribuidora. 
 

Supondo que a empreendedora compre uma camisa no valor de R$ 80,00 na distribuidora, qual será o valor de venda dessa camisa na 
Black Friday? 
 

A R$ 100,00 

B R$ 120,00 

C R$ 160,00 

D R$ 200,00 

E R$ 240,00 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
x (valor de venda da camisa) ⋅ 0,8 (desconto de 20%) = 80 ⋅ 2 (lucro de 100%) 

x ⋅ 0,8 = 160 
x = 200 
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QUESTÃO 148 
 

Uma O.N.G. (Organização Não-Governamental) modelou, em 
certa cidade, a média do número de pessoas (N(t)) infectadas 
futuramente por COVID-19 diante do tempo (t), medido em 
meses.  
 

Essa modelagem forneceu a relação 𝑁(𝑡) =
4160

120 + 200⋅ (0,05)𝑡
.  

 

Sabe-se que, no momento desse resultado (t = 0), havia 
infectados na cidade. 
 

Com essa expectativa, passado o 1º mês (t = 1), houve um 
aumento no número de infectados, em 

A 32. 

B 19. 

C 18. 

D 13. 

E 3. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Para t = 0, temos 13 infectados. 
Para t = 1, temos 32 infectados. 
 
N(1) - N(0) = 19 
 
QUESTÃO 149 
 
O gráfico abaixo representa a quantidade de adoções de 
crianças num certo período em um estado brasileiro.  

  
 
Tomando como base o crescimento linear do ano de 2011 para 
2012, neste ritmo, o número de adoções em 2022, foi de 
  

A 50 

B 464 

C 550 

D 924 

E 1010 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
Uma possibilidade para solução desse problema é usar 
semelhança de triângulos. Vejamos:  

 

 
 

Note que: 
𝑌 − 460

510 − 460
=

2022 − 2011

2012 − 2011
 

Y = 1010 
 
QUESTÃO 150  
 

Caio pediu a Juliana que fizesse a seguinte conta: "Pense em 
um número natural diferente de zero e par. Encontre o seu triplo. 
Subtraia o número inicial desse resultado. Divida o novo valor 
por dois."  
 
Para qualquer número inicial pensado por Juliana, o resultado 
dessa conta estará no conjunto dos números  
 

A inteiros negativos.  

B inteiros positivos.  

C irracionais negativos.  

D irracionais positivos.  

E racionais e não inteiros.  
 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 151 
 
O gerente de um comércio notou que o número de vendas de 
certo produto varia conforme seu preço. A partir disso, ele 
decidiu estudar o lucro que poderia gerar em função do preço da 
mercadoria. Assim, testou 3 preços diferentes em períodos com 
taxa de compras semelhantes.  
 
Após o estudo, registrou os valores obtidos na tabela a seguir, 
em que x é o preço do produto e L(x) é o lucro obtido no mês, 
com esse produto com o preço x: 
 

x L(x) 

13 730 

15 490 

17 730 

 
Assumindo L(x) contínua no intervalo [13,17], a função lucro  
 

A apresenta valor máximo no intervalo.  

B é linear.  

C é crescente, mas não linear.  

D apresenta um valor máximo necessariamente em x = 15.  

E apresenta apenas dois mínimos em x = 13 e x = 17. 
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 152  
 
No hipismo, homens e mulheres disputam em igualdade uma 
mesma competição. Das oito modalidades reconhecidas pela 
Federação Internacional de Hipismo, apenas quatro delas são 
olímpicas: saltos, adestramento, CCE (concurso completo de 
equitação) e especial (paraolímpica). Nesta prova, cavaleiro e 
cavalo devem ultrapassar com perfeição uma pista que contém 
de 12 a 15 obstáculos diferentes distribuídos na área de 
competição e o vencedor da prova é o atleta que cometer o 
menor número de infrações. 

http://www.travinha.com.br/images/stories/hipismo/hipismo_saltos.jpg 

 
Em uma competição de salto, o prêmio oferecido era de R$ 
234.000,00 e deveria ser distribuído entre os três primeiros 
colocados em partes inversamente proporcionais ao número de 
obstáculos derrubados.  
 
A estatística feita a seguir indica o número de obstáculos 
atingidos por cada competidor. 
 

Competidor Nº de obstáculos atingidos 

João Gabriel 5 

Luana 3 

Ana Rita 2 

Maria Alice 4 

Pedro 5 

Ítalo 7 

Beatriz 6 

 
Quais os nomes dos três primeiros colocados, e o valor do maior 
prêmio? 
 

A Ítalo, Beatriz e João Gabriel; R$ 72.000,00. 

B Ítalo, Beatriz e Maria Alice; R$ 144.000,00. 

C Ítalo, Beatriz e Pedro; R$ 72.000,00. 

D Luana, Ana Rita e Maria Alice; R$ 108.000,00. 

E Maria Alice, Ana Rita e Luana; R$ 144.000,00. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Como os vencedores seria aqueles que derrubassem menos 
obstáculos, pela tabela, foram 1º lugar: Ana Rita com 2 
obstáculos derrubados, 2º Lugar: Luana com 3 obstáculos 
derrubados e 3º Lugar: Maria Alice com 4 obstáculos 
derrubados. Ao dividir 234 000 reais em três partes 
inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, temos a equação: 
 
k/2 + k/3 + k/4 = 234 000 
k = 216 000 
 
Assim, o maior prêmio foi de 216 000/2 = 108.000,00 reais. 
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QUESTÃO 153  
 

Certo professor, após elaborar vários itens para fazerem parte 
de um simulado, decidiu revisá-los.  
Pela manhã, ele revisou 1/4 dos itens, e à tarde, revisou 1/3 dos 
itens restantes.  
 

Se o professor terminou de revisar todos os itens à noite, a 
fração revisada por ele no período da noite foi de 
 

A 7/12 

B 6/12 

C 5/12 

D 4/12 

E 3/12 
 
LETRA B 
 

COMENTÁRIO: 
 

Como ele tinha revisado 1/4 do total pela manhã, restava-lhe 3/4. 
Dessa fração, foram revisados 1/3, ou seja, 1/3 de 3/4 que dá 
1/4. Perceba que juntando manhã e tarde, ele já revisou 1/4 + 
1/4  = 1/2 do total, faltando a outra metade para ser revisado à 
noite. A fração das alternativas que é equivalente a 1/2 é 6/12. 
 

QUESTÃO 154  
 

Em uma fazenda, existe uma caixa-d’água retangular AB, de 8 
metros de comprimento. Todos os dias, um funcionário sai de 
sua casa, no ponto C, distante 4 metros da caixa, para buscar 
água para regar uma plantação que se encontra no ponto D, 
distante 2 metros da caixa.  
Com o intuito de facilitar o trabalho diário, foi instalada uma 
torneira em um ponto T da caixa, para que o caminho total C → 
T → D percorrido fosse o menor possível, conforme ilustrado na 
figura a seguir: 

 
Se a distância entre os pontos C e D é de √29 𝑚 , o comprimento 
do caminho CTD mede 
 

A √35 𝑚. 

B √47 𝑚. 

C √53 𝑚. 

D √𝟔𝟏 𝒎. 

E √77 𝑚. 
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

Para que o comprimento do caminho CTD seja o menor possível, 
basta que os pontos C, T e D’ estejam colineares, sendo D’ o 
ponto simétrico de D, em relação a. Observe a figura a seguir. 
 

 

  
É fácil perceber que os triângulos CET e DFT são semelhantes 
e a razão de semelhança entre eles é igual a 2, ou seja, os 
valores dos lados do triângulo CET têm medidas o dobro das do 
triângulo DFT. Traçando uma paralela a EF passando por D, 
temos: 

 
Usando o teorema de Pitágoras, temos: 
 

 
  
Vejamos que o problema pede o valor do comprimento do 
caminho CTD’ o qual corresponde a 3b. Parra encontrarmos o 
valor de b, basta usarmos o teorema de Pitágoras no triângulo 
abaixo. 
  

 
  
Finalmente, o valor desejado é   
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QUESTÃO 155  
 

A asa delta é realmente um planador aerodinâmico em formato 
de triângulo, um pára-quedas modificado (conhecido como uma 
asa flexível) feito de náilon ou tecido fibra sintética. O formato de 
triângulo é sustentado pelos tubos rígidos de alumínio e cabos e 
é projetado para permitir que o ar flua sobre a superfície fazendo 
a asa subir. A asa delta mais nova de alto desempenho usa uma 
asa rígida com estruturas de alumínio firmes dentro do tecido 
para dar sua forma, eliminando a necessidade de cabos de 
apoio. 

Fonte: http://esporte.hsw.uol.com.br/asa-delta.htm 

Data de acesso: 07/03/2016 

 

Suponha que uma dessas asa deltas seja no formato de um 
triângulo ABC onde ACB = 58°, e seja um ponto L sobre o lado 
AC,  tal que LBC = 6°,  e que AL = LB + BC.  
 

O ângulo ABL mede 
 

A 87°. 

B 85°. 

C 83°. 

D 81°. 

E 79°. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
Observe a figura descrita no enunciado. 

 
 
Se traçarmos um segmento BM, de tal modo que LM = b e MA = 
a, teremos a seguinte figura. 
 

 
 
Com isso, podemos notar que o triângulo BMC é isósceles, de 
base MC, logo MB = a. Daí, o triângulo BMA também é isósceles, 
de base AB. Assim, 
 

 
 

 
 
QUESTÃO 156  
 
Um avião de brinquedo está voando paralelamente ao solo, 
conforme apresentado na figura. Um observador, cuja distância 
dos olhos até o solo é de 1,8 m, avista o avião com um ângulo 
de visão de 30°. 
 

  
 
Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a 
  

A 11,5 m 

B 13 m 

C 14,8 m 

D 20 m 

E 22,1 m 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 

 
 

sen 30º = 
ℎ

26
 

 
1

2
=

ℎ

26
⇒ ℎ = 13  

 
Sabendo que a altura do observador é 1,8m, a distância do avião 
ao solo será obtida por: 
 
h + 1,8 = 13 + 1,8 = 14,8 
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QUESTÃO 157 
 
A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as 
paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo (pressão 
sistólica) quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo 
(pressão diastólica) quando eles estão em repouso.  
A variação da pressão arterial (em mmHg) de uma pessoa em 
função do tempo (em segundos) é dada por    
 

𝑃(𝑡) = 100 + 20 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 (
5𝜋

2
⋅ 𝑡) 

 
O valor da pressão dessa pessoa, quando o tempo é igual a 4 
segundos, é 
 

A 60 mmHg    

B 80 mmHg    

C 100 mmHg    

D 110 mmHg    

E 120 mmHg    

 
LETRA E 

 
COMENTÁRIO: 

 

𝑃(4) = 100 + 20 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 (
5𝛱

2
⋅ 4) 

𝑃(4) = 100 + 20 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 (10𝛱) 
𝑃(4) = 100 + 20 ⋅ 1 

𝑃(4) = 100 + 20 

𝑃(4) = 120 
 

QUESTÃO 158 
 
Um hospital armazena um tipo de medicamento em recipientes 
de 7 decagramas.  
 
O número de doses de 1 decigrama existentes em um desses 
recipientes é 
 

A 70000. 

B 0,007. 

C 7. 

D 700. 

E 7000. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
7 dag = 70 g = 700 dg. Dessa forma, como cada dose possui 
1dg, é imediato que o número de doses existentes é 700. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 159 
 

O coordenador de um curso de Espanhol resolveu fazer uma 
análise das idades dos alunos do curso.  
 
O gráfico abaixo representa a quantidade de alunos por idade.  
 

 
 
A porcentagem de alunos que possuem pelo menos 19 anos é 
de 
 

A 10% 

B 20% 

C 30% 

D 40% 

E 50% 
 

LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
Quantidade total de alunos: 4 + 5 + 3 + 1 + 2 + 5 = 20 
 
Quantidade de alunos com pelo menos 19 anos: 1 + 2 + 5 = 8 
 
Porcentagem de alunos com pelo menos 19 anos:  

8

20
=

40

100
= 40% 
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QUESTÃO 160 
 

Um cliente recebeu de um banco três propostas para quitação 
de uma dívida: 
 

Proposta 1: parcela fixa de k reais em n parcelas; 
Proposta 2: parcela anterior com acréscimo de 50 reais, fixa, 
reduzindo o número de parcelas em 16 unidades; 
Proposta 3: parcela inicial reduzida em 20 reais, fixa, 
aumentando o número de parcelas em 12 unidades; 
 

Se o cliente escolheu a proposta 2, o número de parcelas foi 
 

A 100. 

B 75. 

C 64. 

D 48. 

E 32. 
 

LETRA A 
 

COMENTÁRIO: 
 

4800 reais = 48 x 100 reais; 4800 = 32 x 150   4800 = 60 x 80 
 
Pelo texto, temos: 
 
Proposta 1: k x n = V (valor da dívida); 
 
Proposta 2: (k + 50) x (n – 16) = V (valor da dívida); kn – 16k + 
50n – 800 = V (*) 
 
Proposta 3: (k - 20) x (n + 12) = V (valor da dívida); kn + 12k – 
20n – 240 = V (**) 
(*)   - 16k + 50n = 800 
(**)   12k – 20n = 240 
 
Logo, n = 48 e k = 100 reais 
 

QUESTÃO 161  
 

Para fazer um cercadinho que sirva como criadouro de galinhas, 
um agricultor dispõe de 18 metros de tela de arame. Se ele 
aproveitar o muro (parede) que fica no fundo do quintal como um 
dos lados desse cercado, poderá fazê-lo com um formato 
retangular usando os 16 metros de tela para formar os outros 
três lados do retângulo.  
 

A expressão (A) que calcula a área desse cercado em função de 
um dos lados (x) é 
 

A - x² + 9x 

B - 2x² + 36x 

C - x² + 18x 

D - 2x² + 18x 

E - 2x² - 36x 
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

 
2x + y = 18  y = 18 – 2x. Assim:  

 

QUESTÃO 162 
 
Em uma aula de química orgânica na faculdade, ao fazer um 
experimento da síntese de um polímero, os alunos devem 
entregar um relatório com gráfico da concentração de equilíbrio 
em relação ao tempo. Ao realizar o experimento, Bruna notou 
que nas primeiras 3 horas, a taxa de variação da concentração 
pelo tempo foi crescente e não linear e, apenas a partir daí, 
passou a ser linear e constante. 
 
Dos gráficos a seguir, o que melhor representa a concentração 
do polímero pelo tempo desse experimento é:  
 

A  

 

B  

 

C  

 

D  

 

E  

 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Entre as alternativas, o único gráfico que não é linear e crescente 
até 3 horas e a partir de então fica linear e constante é a 
alternativa D 
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QUESTÃO 163 
 
O pai de uma criança verificou com um termômetro de mercúrio, 
cuja marcação entre temperaturas variava a cada 0,1°C, que a 
temperatura de seu filho era de 38,5°C. Preocupado, ele 
comprou um remédio para febre. Dois dias depois, a temperatura 
do menino era de 36,2°C. 
 
O valor que expressa corretamente o módulo da diferença entre 
o número de divisões do termômetro que era preenchido com 
mercúrio antes e depois de a temperatura diminuir é de 
 

A -23. 

B -2,3. 

C 0,23. 

D 2,3. 

E 23. 
 

LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 

 
 
QUESTÃO 164 
 

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

 
 
Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção,  
 

A os segmentos ND e DM são congruentes. 

B a medida do segmento MN é igual a um terço da medida do 
segmento BC. 

C o segmento MN é base média do triângulo ABC se este for 
isósceles. 

D a área do triângulo AMN é um terço da área do trapézio 
MBCN. 

E os triângulos NCD e NMD são isósceles. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Quando o ponto A coincide com o ponto D, nesse momento 
temos o segmento MN como base média do triângulo relativa à 
base BC. Por MN ser base média, o triângulo AMN possui ¼ da 
área do triângulo ABC. Daí,  
 

  
 

Ou seja, a área do triângulo AMN é um terço da área do trapézio 
MBCN. 
 

QUESTÃO 165  
 

Em uma pequena praça no formato triangular abaixo, localizada 
na cidade de Monteiro-PB, os pontos A, B e C representam três 
quiosques. 
  

 
 

Os proprietários dos quiosques decidiram colocar uma única 
câmera de longo alcance na praça, a uma altura desprezível em 
relação ao solo e de modo que ficasse à mesma distância dos 
três estabelecimentos.  
 

Supondo a praça plana, a distância de cada quiosque que 
deveria ser colocada a câmera é de 
 

A 18 m 

B 16 m 

C 14 m 

D 12 m 

E 10 m 
 

LETRA E 
 

COMENTÁRIO: 
 

A primeira atitude é notar que esse triângulo é retângulo, já que 
satisfaz o teorema de Pitágoras. Veja que: 
 

202 = 122 + 162   =>   400 = 144 + 256     =>     400 = 400    (ok!) 
 

No triângulo retângulo o ponto equidistante dos vértices é 
sempre o ponto médio da hipotenusa, chamado de circuncentro. 
Veja a figura a seguir. 

 
Essa distância é exatamente o raio da circunferência circunscrita 
ao triângulo, cujo valor é sempre a metade da hipotenusa, que 
no nosso problema mede 20/2 = 10 m. 
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QUESTÃO 166  
 
Considere que a figura a seguir representa a conexão entre cinco pontos de uma cidade, A, B, C, D e E. As setas indicam o sentido do 
trânsito para automóveis.  
 

 
    
Sabe-se que AD = 5 km, AB = 9 km e BC = 8 km.  
 
Se uma pessoa precisar ir de carro do ponto E ao ponto B, passando por A e por D apenas uma vez, e sem passar por C, percorrerá, 
aproximadamente, 
 

A 17,33 km 

B 17,44 km 

C 17,66 km 

D 18,33 km 

E 18,44 km 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
A pessoa precisará percorrer  
 
EA + AD + DE + EB. 
 
Vejamos que EA + EB = 9 km e que o problema também já fornece AD = 5 km. Daí, só nos resta calcular a medida DE.  
 
Percebamos que os triângulos ABC e ADE são semelhantes e que AD e AB estão opostos aos mesmos ângulos assim como DE e BC 
também estão opostos aos mesmos ângulos. Daí, a proporção gerada pela semelhança dos triângulos fica 
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QUESTÃO 167 
 

O poço artesiano é a forma mais democrática de o estado levar água até o cidadão que habita áreas menos povoadas e ermas, casos 
em que a construção de uma adutora, por exemplo, seria menos viável. O poço dá a quem o recebe o benefício de explorar os recursos 
hídricos disponibilizados pela natureza para saciar pequenas demandas animais e humanas. 

Fonte: http://www.codevasf.gov.br/noticias/2007/pocos-garantem-agua-para-comunidades-rurais-do-sertao-pernambucano 

Acesso em 02/04/2022  

 

Em uma zona rural de uma cidade, há três comunidades A, B e C, e a administração local contemplará essas três comunidades com a 
construção de um poço artesiano, de modo que ele fique à mesma distância das três comunidades. No projeto de construção do poço, as 
três comunidades foram representadas na figura a seguir.  
 

 
 

Para a execução do projeto da construção do poço, é necessária a localização exata do poço, que fica no ponto 
 

A (5 , 3). 

B (3 , 5). 

C (5 , 2). 

D (2 , 5). 

E (5 , 1). 
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Primeiro, podemos notar que tal ponto P(x,y), por ser equidistante de A e de B, deve estar sobre a mediatriz do segmento. Logo, devemos 
ter x = (2+8)/2 = 5. O ponto (5,3), sugerido pelo item C não satisfaz a condição de estar equidistante dos três pontos A, B e C. Logo, só 
resta a opção (5,2), já que a distância desse ponto aos pontos A, B e C corresponde a uma diagonal de três quadradinhos. 
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QUESTÃO 168 
 

Um pedreiro precisa pavimentar, com lajotas quadradas, todo o piso de uma sala. Ele desenhou a vista superior da sala em um papel 
quadriculado, no qual cada quadradinho da malha representa uma lajota, como mostra a figura. 
 

 
 

A loja onde ele irá comprar as lajotas vende apenas lajotas inteiras, cabendo ao pedreiro recortá-las depois. Além disso, devido ao risco 
de quebra durante a obra, esse pedreiro comprará 5 peças a mais do que a quantidade necessária para a pavimentação da sala. 
 

Qual a quantidade mínima de lajotas que o pedreiro deve comprar? 
 

A 15 

B 20    

C 28   

D 30   

E 35 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
Na figura, temos: 
21 Lajotas inteiras. 
4 metades. 
5 extras. 
 
Portanto, um total de 30 lajotas. 
 
Logo, a quantidade mínima de lajotas que deverão ser compradas é 30.  

 
QUESTÃO 169  
 

Em um recente concurso para ingresso em um órgão federal, há os seguintes dados relativos ao número total de candidatos inscritos: 
30% faltaram, 10% foram aprovados e 150 foram reprovados. 
 

O número de candidatos que se inscreveram em tal concurso é igual a 
 

A 225 

B 250 

C 585 

D 615   

E 625    
 

LETRA B 
 

COMENTÁRIO: 
 

Sendo x o total de candidatos inscritos, temos que: 
x – 0,3x – 0,1x = 150 
0,6x = 150 
x = 150/0,6 
x = 250 

 



 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 43 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 2º DIA 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 170  
 

O quadro a seguir apresenta o número de casos diários verificados de Covid-19 em cinco cidades A, B, C, D e E, de 19/04/2021 a 
22/04/2021, assim como a média e o desvio padrão para cada uma dessas cidades. 
 

Cidade 
Número de 

casos 
19/04/2021 

Número de 
casos 

20/04/2021 

Número de 
casos 

21/04/2021 

Número de 
casos 

22/04/2021 
Média 

Desvio 
padrão 

A 115 168 170 147 150 22,12 

B 148 134 118 200 150 30,76 

C 170 136 140 154 150 13,34 

D 170 151 165 114 150 21,92 

E 165 154 180 101 150 29,76 

Fonte: dados fictícios. 

 

Como a média de casos foi a mesma para todas as cidades e nenhuma delas manteve um rigoroso decrescimento do número de casos 
nesse período, um veículo de comunicação deseja reportar qual dentre essas cinco cidades apresentou a distribuição mais regular do 
número de casos no período considerado. 
 

Qual cidade deve ser reportada por esse veículo de comunicação? 
 

A A    

B B    

C C    

D D    

E E    
 

LETRA C 
 

COMENTÁRIO: 
 

A cidade que apresentou a distribuição mais regular do número de casos no período considerado foi a C, pois é a que tem o menor desvio 
padrão. 
 

QUESTÃO 171 
 

Uma rede de supermercados vende latas de sucos em packs (pacotes) com 10 latas. A venda é feita da seguinte forma: 
 

• um pack é vendido por R$ 24,30; 

• na compra de dois packs, o segundo tem 30% de desconto sobre o seu valor. 
 

Essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Para 
obter esse valor, basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas.  
Em determinado dia, nos cinco supermercados da rede, que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário da lata de 
suco para o cliente que comprava dois packs eram diferentes entre si, conforme os dados: 
Loja I: R$ 1,85; 
Loja II: R$ 1,89; 
Loja III: R$ 1,76; 
Loja IV: R$ 2,06; 
Loja V: R$ 1,78. 
 
Em um dos supermercados, o valor unitário está correto, de acordo com o costume da rede ao vender dois packs. 
Esse supermercado corresponde à loja 
 

A I.    
B II.    
C III.    
D IV.    

E V.   
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

Comentário: O valor correto a ser aplicado é dado por 

  
Por conseguinte, esse supermercado corresponde à loja IV.  
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QUESTÃO 172  
 
Um jogador de basquetebol lança uma bola com suas mãos a 
uma altura de 2,5 m do chão, com a bola descrevendo um 
movimento parabólico e entrando na cesta, indicada pelo ponto 
C(6, 3), com medidas também em metros. A figura abaixo 
descreve o lançamento: 
  

 
 
Se a bola, na sua trajetória, passa pelo ponto P(1,3), a altura 
máxima atingida por ela é mais próxima de 
 

A 3,2 m. 

B 3,5 m. 

C 3,9 m. 

D 4,2 m. 

E 4,5 m. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Tem-se h(x) = ax² + bx + c, onde c = 2,5, pois h(0) = c = 2,5.  
 
Assim: h(1) = a∙1² + b∙1 + 2,5 = 3 ; a + b = 0,5.  
            h(6) = a∙6² + b∙6 + 2,5 = 5 ; 36a + 6b = 2,5.  
 
Logo: a = (-1/12); b = 7/12   ;   c = 2,5 
 
Portanto, temos a altura máxima da forma: h(7/2) = 
(-1/12)(7/2)² +7/12(7/2) + 2,5  = 3,52 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 173  
 
Um comerciante pretende aumentar o lucro da sua empresa e 
avaliou o comportamento de alguns fatores que podem 
influenciar nesse valor. Com as anotações registradas, montou 
um gráfico relacionando o preço e o lucro, por unidade, de 
determinado produto, conforme a figura: 
 

 
 
Esse comerciante verificou que o lucro médio dos últimos meses 
é de R$ 1120,00. 
 
Assuma que a relação entre preço e lucro será a mesma nos 
próximos meses e que esse comerciante continuará vendendo, 
em média, a mesma quantidade de produtos. 
 
Qual será, em média, o lucro obtido por esse comerciante se 
aumentar 70% do preço de cada produto? 
 

A R$ 1 190,00 

B R$ 1 400,00 

C R$ 1 904,00 

D R$ 2 100,00 

E R$ 2 380,00 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 174  
 
Um complexo esportivo possui uma região plana, em que as 
pistas usadas para provas de corrida livre têm o formato de um 
trapézio isósceles ABCD e de um quadrilátero PQRS, sendo P, 
Q, R e S os respectivos pontos médios dos lados do trapézio.  
 
Em uma competição esportiva, uma dupla de corredores forma 
um time em que, num processo de revezamento, o primeiro, 
começando no ponto P, percorre as pistas PB, BC, CD e DA,  
todas em linha reta, encerrando o seu percurso no ponto A e, 
imediatamente, seu companheiro de equipe finaliza a prova 
percorrendo as pistas AP, PQ, QR, RS e SP, também todas em 
linha reta.  
 

 
  
Sabendo que AB = 110 m, BC = 130 m e CD = 210 m, a diferença 
entre as distâncias percorridas pelos atletas, ao completarem a 
prova, é de 
 

A 180 m. 

B 140 m. 

C 100 m. 

D 70 m. 

E 50 m. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
De início, temos que o quadrilátero PQRS é um paralelogramo, 
pois é formado a partir dos pontos médios de um quadrilátero. 
Sabendo que as diagonais desse paralelogramo correspondem 
à altura e à base média do trapézio e assim, são 
perpendiculares, podemos inferir que o paralelogramo é um 
losango. 
 
Para determinar a altura do trapézio e escrevendo PR = x, 
acompanhe a figura a seguir. 
 

 
 

Usando o teorema de Pitágoras, teremos: 
 

x² + 502 = 1302 
x² + 2500 = 16900 
x² = 14400 
x = 120 m. 

Sabemos que a base média do trapézio é dada pela média 
aritmética entre as bases, o que nos fornece 
SQ = (AB + CD)/2 
SQ = (110 + 210)/2 
SQ = 160 m. 
 
Daí, teremos a seguinte configuração geométrica: 

  
Aplicando o teorema de Pitágoras, teremos: 
PQ² = 602 + 802 
PQ² = 3600 + 6400 
PQ² = 10000 
 
PQ = 100 m. 
Perceba que PQ = QR = RS = SP = 100 m.  
 
Agora, é só contabilizar a quantidade de metros percorridos por 
cada atleta. O primeiro percorrerá 
 
PB + BC + CD + DA =  
= 55 + 130 + 210 + 130 = 525 m 
 
O segundo atleta percorrerá 
AP + PQ + QR + RS + SP =  
= 55 + 100 + 100 + 100 + 100 = 455 m. 
 
Assim, a diferença percorrida entre eles foi de 
525 – 455 = 70 m. 
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QUESTÃO 175  
 
Os parafusos sextavados são aqueles em que a cabeça tem a 
forma de um hexágono regular. Eles são os mais utilizados, pois 
os giros são menores, gerando um esforço menor por parte do 
braço da pessoa que irá apertar o parafuso. Note, pela figura a 
seguir, que o ângulo de giro corresponde ao ângulo central do 
polígono regular. 
 

 
 
Nessas condições e de acordo com a figura acima, o ângulo de 
giro do parafuso sextavado mede 
 

A 15° 

B 30° 

C 45° 

D 60° 

E 75° 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
O problema exige apenas o conceito de ângulo central de um 
polígono regular que pode ser encontrado dividindo uma volta 
completa (360º) pelo número de lados, ou seja, o ângulo central 
de um hexágono regular é igual a 360º/6 = 60º. 
 
QUESTÃO 176  
 
Em três avaliações de matemática, cada uma no valor de 0 a 10 
pontos, Helena tirou na segunda avaliação o triplo do que havia 
tirado na primeira e, na terceira, tirou o dobro do que havia tirado 
na primeira.  
Se a média aritmética das três notas de Helena foi 7,0, então a 
mediana das suas três notas foi igual a 
 

A 7,0.    

B 6,1.    

C 6,2.    

D 5,0.    

E 4,8.    

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
Se x é a nota obtida na primeira avaliação, então as notas 
obtidas nas outras avaliações são 3x e 2x. Portanto, a mediana 
é 2x e vale 
 

  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 177 
 
Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece 
empréstimos a servidores públicos cobrando apenas juros 
simples.  
 
Se uma pessoa retirar R$ 5000,00 nessa financeira, à taxa de 
juros de 20% ao ano, qual o tempo mínimo que ela levará para 
pagar um montante de R$5400,00? 

  

A 2 meses    

B 3 meses    

C 4 meses    

D 5 meses    

E 6 meses    
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
Sendo 5000 o capital, 5400 o montante e 0,20 a.a a taxa de 
juros, temos 
J = C  ⋅  i  ⋅  t 
400 = 5000 ⋅  0,20  ⋅  t 
400 = 1000  ⋅ t 
t = 0,4 ano 
t = 4,8 meses 

 
QUESTÃO 178 
 
Há uma série de motivos que podem tornar a redução de custos 
o melhor trajeto a ser seguido no meio corporativo. Neste 
cenário, ainda é preciso considerar o número de fatores que 
tenham grande impacto para os resultados gerais da 
corporação, como a produtividade. O custo de produção de 
determinados produtos sofre interferência de vários fatores 
econômicos, muitas vezes sendo melhor interromper a produção 
quando esse valor atinge seu nível mínimo, garantindo o melhor 
custo para um preço competitivo. 
 

Uma empresa modela esse custo através da função   
 

 
 

em que n é o número de peças produzidas e C o custo em reais 
por peça produzida.  
 

O número de peças produzidas para que o custo por peça seja 
mínimo, é de 
 

A 80. 

B 54. 

C 40. 

D 28. 

E 25. 
 

LETRA C 
 

COMENTÁRIO: 
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QUESTÃO 179 
 
Na cidade de João Pessoa-PB, ao lado de um shopping, bem 
próximo à praia de Manaíra, existem três ruas que se cruzam 
duas a duas. Na intenção de aumentar a segurança do local, a 
Polícia Militar vai dispor um ponto de apoio ao turista, e a 
recomendação do comando geral foi que esse ponto de apoio 
estivesse à mesma distância das três ruas.  
 
Se os cruzamentos das ruas fossem enxergados como os 
vértices A, B e C de um triângulo, então o ponto de apoio ao 
turista, nessa região do triângulo ABC, deveria se encontrar num 
ponto de interseção das 
 

A medianas. 

B mediatrizes. 

C bissetrizes. 

D alturas. 

E ruas A e B. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
O problema cobra apenas que seja lembrado o conceito de 
INCENTRO que é o ponto de encontro das bissetrizes. Este 
ponto sempre estará equidistante aos lados do triângulo. Logo, 
o ponto de apoio ao turista deve ser onde deve ser o ponto de 
encontro das bissetrizes. 
 
QUESTÃO 180 
 
Uma formiga se movimenta sobre a circunferência de uma 
melancia perfeitamente esférica. A sua posição p(t), em 
centímetros, considerada na vertical, no instante t, em segundos, 
é descrita pela relação p(t) = 28 + 15 sen(t) para t ≥ 0   
 
Nesse caso, a medida do raio dessa melancia, em centímetros, 
é 
 

A 10. 

B 15. 

C 20. 

D 25. 

E 40. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
De p(t) = 28+ 15 ⋅ sen(t), t ≥ 0, temos que diâmetro   da melancia 
é dado pela diferença entre o máximo e mínimo da função, logo, 
 
d = 43 – 13 = 30 
 
Dessa forma, o raio será 30/2 = 15 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


