
PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

SIMULADO ENEM 2021 – ABRIL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:

a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
c) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com 
as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência,  
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.

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

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

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

7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o 
CARTÃO-RESPOSTA.

8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e NÃO poderá 
levar seu CADERNO DE QUESTÕES.

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

O melhor lugar do mundo é aqui, e agora.

2º DIA
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

Questão 91  
Um protótipo foi construído com base no fenômeno 

da absorção de luz solar, utilizando placas de diferentes 
cores e formas que, posteriormente, convertem a energia 
absorvida para mover as pás de um pequeno ventilador.  
As seguintes configurações foram desenvolvidas:

A

Círculo de raio 4 cm

Cores: branca ou violeta

B

Losango de diagonais  
11 cm e 9 cm

Cores: branca ou  
vermelha

C

Trapézio de base menor 
9 cm e altura 6 cm

Cores: vermelha ou 
violeta

Para otimizar o funcionamento do protótipo, considerando 
que a radiação de maior energia do espectro visível é a de 
cor violeta e que a intensidade de luz solar é constante, 
deve-se priorizar o uso de placas

A brancas na forma A.
B violetas na forma A.
C violetas na forma C.
D vermelhas na forma B.
E vermelhas na forma C.

A B C

Círculo de raio 4 cm Losango de diagonais
11 cm e 9 cm

Trapézio de base menor
9 cm e altura 6 cm

Cores: branca ou violeta Cores: branca ou vermelha Cores: vermelha ou violeta

A B C

Círculo de raio 4 cm Losango de diagonais
11 cm e 9 cm

Trapézio de base menor
9 cm e altura 6 cm

Cores: branca ou violeta Cores: branca ou vermelha Cores: vermelha ou violeta

A B C

Círculo de raio 4 cm Losango de diagonais
11 cm e 9 cm

Trapézio de base menor
9 cm e altura 6 cm

Cores: branca ou violeta Cores: branca ou vermelha Cores: vermelha ou violeta

Questão 92  
Mal começava o mês de janeiro [2020] e cerca de 

9 milhões de pessoas da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro passaram a sentir mau cheiro e gosto de terra na 
água que saía das torneiras de suas casas. Lentidão de 
respostas, especulações em relação às substâncias pre-
sentes na água, desinformação e falta de transparência 
rondaram esse processo que envolveu a maior estação de 
tratamento de água do mundo, a ETA Guandu.

Ainda no dia 7 de janeiro, a Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae) publicava a primeira nota infor-
mando que técnicos da empresa detectaram a presença 
da substância geosmina dissolvida em amostras de água.  
O texto informava ainda que a substância orgânica não 
causava nenhum risco à saúde e que a água poderia ser 
consumida. No entanto, parte da população passou a re-
latar fortes cólicas e náuseas, e um grande contingente de 
pessoas percebeu gosto e cheiro diferentes: quem pôde, 
começou a recorrer à compra de água mineral engarrafada.  
A secretaria municipal de Saúde do Rio informou, por meio de 
nota enviada ao Portal EPSJV, que não há como comprovar 
relação dos sintomas com a presença da substância na água.

Disponível em: www.epsjv.fiocruz.br. Acesso em: 11 abr. 2020 (adaptado).

A forma mais eficiente de se separar a geosmina da água 
é a utilização de
A filtração.
B floculação.
C decantação.
D íons fluoreto.
E carvão ativado.

Questão 93  
Natural da Amazônia, o pirarucu (Arapaima gigas), 

um dos maiores peixes de água doce do mundo, possui  
escamas altamente resistentes à perfuração e à tensão, 
formando uma espécie de carapaça quase impenetrável.

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 9 fev. 2020 (adaptado).

A elevada resistência das escamas é uma adaptação extre-
mamente importante, pois
A promove atrito com a água.
B permite maior flutuabilidade.
C mantém a temperatura corporal.
D aumenta a captação de oxigênio.
E protege o peixe contra o ataque de predadores vorazes.
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Questão 94  
As impressões digitais latentes (“escondidas”) não são visíveis a olho nu e consistem, substancialmente, apenas de 

secreções naturais da pele humana. Tais impressões, necessitam de tratamento para se tornarem visíveis. Esse tratamento 
é denominado de “revelação de impressão digital latente” sendo necessário utilizar alguns processos químicos ou físicos, 
nos quais ao interagir com as secreções da pele faz com que a impressão digital latente apresente contraste.

Algumas substâncias da classe das chalconas podem ser utilizadas nesse tratamento, como é o caso da substância 
representada por C (massa molar 253 g/mol) no esquema a seguir, obtida com rendimento de 75% a partir da reação entre 
o aldeído 3-nitrobenzaldeído (A) de massa molar 151 g/mol com a acetofenona (B) de massa molar 120 g/mol.

BALSAN, J. D.; ROSA, B. N.; PEREIRA, C. M. P.; SANTOSA, C. M. M. Desenvolvimento de metodologia  
de revelação de impressão digital latente com chalconas. Química Nova, 2019. v. 42, n. 8, p. 845-850.

A massa de A necessária na síntese de 220 kg dessa chalcona (C) é de, aproximadamente, 

A 78 kg.
B 98 kg.
C 104 kg.
D 131 kg.
E 175 kg.

Questão 95  
Metade da produção anual brasileira de plástico, estimada em 520 mil toneladas, tem descarte incorreto, gerando 

impactos nocivos ao meio ambiente. Com o objetivo de buscar uma solução para esse lixo, uma equipe internacional 
desenvolveu uma enzima, a PETase, que degrada com eficiência o PET (Polietileno tereftalato) usado na fabricação de 
garrafas plásticas. Ela transforma o PET em pequenas moléculas. A degradação de uma garrafa de refrigerante, processo 
que levaria centenas de anos, foi realizada pela enzima em 96 horas. Apesar da grande conquista da equipe, ainda vai 
levar um tempo para que a PETase se torne um produto comercial.

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 3 fev. 2020.

A função da PETase em relação à decomposição do plástico é

A agir como catalisador da reação, reduzindo sua energia de ativação.
B realizar o processo físico de quebra do material PET em moléculas menores.
C ser um dos reagentes na reação, transformando o material em pequenas moléculas.
D viabilizar o descarte de garrafas PET no meio ambiente, garantindo a total degradação do material.
E reduzir o tempo do processo de interesse, aumentando a energia de ativação da reação de degradação do PET.
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Questão 96  
Determinada empresa desenvolveu e executou o projeto de um forno micro-ondas. Na etapa de realização de testes, 

verificou-se que o forno micro-ondas gerava ondas estacionárias em seu interior, considerando apenas uma direção,  
conforme a figura abaixo.

Sabendo que a largura interna da cavidade do forno é de 48 cm e assumindo que a velocidade da luz é igual a 3 ? 108 m/s, 
foi possível concluir que a onda estacionária teria oito ventres.

Qual a frequência das micro-ondas geradas pelo forno?

A 2,5 GHz
B 5,0 GHz
C 6,3 GHz
D 18,0 MHz
E 36,0 MHz

Questão 97  
Coagulopatias hereditárias são doenças hemorrágicas decorrentes da deficiência quantitativa e/ou qualitativa de uma 

ou mais das proteínas plasmáticas (ou fatores) de coagulação. Entre as coagulopatias estão as hemofilias, que apre-
sentam heranças genéticas distintas entre si: enquanto a A é causada pela deficiência de fator VIII, a B é causada pela 
deficiência de fator IX. Se, por um lado, a genética separa essas coagulopatias, por outro, as une: as hemofilias são muito 
mais prevalentes em um sexo do que no outro, como pode ser visto na tabela.

Prevalência das coagulopatias e demais transtornos hemorrágicos por sexo – Brasil, 2016

Coagulopatias hereditárias
Masculino Feminino Total

No % No % No %
Hemofilia A 9 960 98,39% 163 1,61% 10 123 100,00%
Hemofilia B 1 943 97,34% 53 2,66% 1 996 100,00%

Doença de von Willebrand 2 635 33,73% 5 176 66,27% 7 811 100,00%
Coagulopatias raras 902 49,34% 926 50,66% 1 828 100,00%

Outras coagulopatias hereditárias  
e demais transtornos hemorrágicos 893 36,15% 1 577 63,85% 2 470 100,00%

TOTAL 16 333 67,41% 7 895 32,59% 24 228 100,00%
Ministério da Saúde. Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados:  

Hemovida Web – Coagulopatias. Disponível em: www.bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 4 jul. 2019.

Considerando apenas a hemofilia A, essa condição é mais frequente em um dos sexos porque

A o alelo dominante para a hemofilia A localiza-se no cromossomo Y.
B machos portadores dessa deficiência têm duas cópias dos alelos para hemofilia A.
C o genitor transmite o alelo da hemofilia A somente para sua descendência do sexo masculino.
D é uma anomalia recessiva e está localizada no cromossomo X, e os machos têm apenas um X.
E trata-se de uma condição influenciada pelo sexo, com expressão fenotípica diferente entre machos e fêmeas.
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Questão 98  
A poluição do solo pode ser definida como qualquer  

alteração provocada em suas características, seja pela 
ação de produtos químicos ou resíduos sólidos ou líquidos, 
que prejudiquem seu uso ou o torne prejudicial ao homem 
e a outros organismos. A modernização do sistema agrícola 
objetivando a maximização da produção de alimentos e do 
lucro, não levando em consideração as consequências 
ambientais decorrentes desse processo, provoca impactos 
negativos ao solo. Excesso de fertilizantes em lavouras 
causa um desequilíbrio do pH do solo, levando à acidifi-
cação da região afetada, podendo resultar em prejuízos 
ambientais.

CARVALHO, O.; OLIVEIRA, L.; CRUZ, G. Impactos ambientais gerados  
pela modernização no sistema agrícola mundial. Disponível em:  

www.researchgate.net. Acesso em: 31 out. 2019 (adaptado).

Uma alternativa para restabelecer o pH de um solo contami-
nado por fertilizantes ao seu valor original (entre 6,5 e 7,5)  
é adicionar a ele uma quantidade adequada de

A NH4NO3.
B Ca(OH)2.
C H2SO4.
D AlCl3.
E H2O.

Questão 99  
O Cerrado é a mais rica savana do planeta em bio-

diversidade. Pressionado pela expansão da agropecuária 
e por práticas inadequadas de manejo, sua sobrevivência 
encontra-se em risco. Entre as muitas ameaças que sofre, 
uma é a intrusão de espécies vegetais invasoras, como o 
capim-braquiária. Essa gramínea, de origem africana, foi 
introduzida no Brasil para servir de pastagem para bovinos, 
sendo capaz de se propagar a partir das áreas de plantio 
para o interior de unidades de conservação do bioma.

Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 4 out. 2020 (adaptado).

A invasão do capim-braquiária representa um desafio à  
sobrevivência do Cerrado porque pode

A desfavorecer a pecuária intensiva.
B comprometer a fertilidade do solo.
C diminuir a ocorrência das queimadas.
D promover a extinção de espécies nativas.
E reduzir a competição entre espécies vegetais.

Questão 100  
A fotossíntese é um processo que ocorre em todos os 

seres que apresentam clorofila, compreendendo desde 
algas unicelulares até espécies arbóreas.

O experimento descrito a seguir é um dos modos de se 
evidenciar, por meio de um indicador de pH, a ocorrência 
desse processo.

Material necessário
• Planta aquática (Elodea)
• Água
• Vinagre
• Azul de bromotimol
• 1 conta-gotas e 1 pinça
• 1 luminária
• 2 tubos de ensaio (com tampa)
• Pedaço de cartolina preta (para cobrir um tubo de  

ensaio)
Procedimentos

1. Colocar um fragmento de planta aquática (Elodea) nos 
tubos de ensaio 1 e 2; em seguida, adicionar água até 
cobrir os fragmentos e tampar;

2. Deixar o tubo 1 exposto à luz (luminária); cobrir o tubo 2  
com a cartolina preta;

3. Passado o período de um dia, pingar 4 gotas de azul de 
bromotimol em cada um dos tubos de ensaio, tampar e 
agitar para conferir o resultado.

Sabendo que o azul de bromotimol se torna amarelo em 
soluções ácidas e azul em soluções básicas, a coloração 
da solução do tubo que continha a planta que apresentou 
uma taxa de fotossíntese maior do que a respiratória foi

A azul, pois o consumo de gás carbônico na respiração 
diminuiu o pH do meio.

B azul, pois a liberação de gás carbônico na fotossíntese 
diminuiu o pH do meio.

C azul, pois o consumo de gás carbônico na fotossíntese 
aumentou o pH do meio.

D amarela, pois o consumo de gás carbônico na respira-
ção diminuiu o pH do meio.

E amarela, pois a liberação de gás carbônico na fotossín-
tese aumentou o pH do meio.



CN - 2o dia | Página 6

simulado

Questão 101  
Um carregador de tablet oferece as seguintes 

informações:

Fonte de alimentação
Modelo XX-AB
Entrada: 100 V – 240 V
Saída: 5 V – 2 A
Risco de choque elétrico

Um tablet indica 30% de carga restante da sua bateria 
de 9 000 mAh. Desconsiderando as perdas por calor, em 
quanto tempo o carregador preencheria totalmente a carga 
da bateria?

A 3 horas e 9 minutos
B 3 horas e 15 minutos
C 4 horas e 30 minutos
D 6 horas e 18 minutos
E 9 horas

Questão 102  
Recentemente, foi criada uma nova forma molecular de 

carbono, que não é um fulereno nem um parente de grafeno. 
A mais nova estrutura alotrópica é uma cadeia alternando 
ligações carbono-carbono simples e triplas, que precisa ser 
unida pelas extremidades. A estrutura das ligações triplas 
determina que este tipo de cadeia seria uma linha reta, mas 
se a cadeia for longa o suficiente, teorizaram os pesqui-
sadores, seria possível introduzir uma pequena curvatura 
para formar um círculo e depois ligá-lo. A molécula tem uma 
potencial aplicação como precursora da síntese de outras 
moléculas com características semicondutoras, utilizáveis 
em aparelhos eletrônicos sofisticados.

Representação da nova estrutura
Disponível em: www.chemistryworld.com. Acesso: 1 nov. 2019 (adaptado).

Esta nova forma molecular, representada na imagem, apre-
senta em sua estrutura

A 9 carbonos com hibridização sp2 e 18 ligações sigma.
B 9 carbonos com hibridização sp e 18 ligações pi.
C 18 carbonos com hibridização sp2 e 9 ligações pi.
D 18 carbonos com hibridização sp e 18 ligações pi.
E 18 carbonos com hibridização sp3 e 9 ligações sigma.

Questão 103  
Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de 

que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum 
é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que 
apoia essa hipótese é a observação de processos bioló-
gicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes.

Um exemplo de tal processo é o(a)

A desenvolvimento embrionário.
B reprodução sexuada.
C respiração aeróbica. 
D excreção urinária.
E síntese proteica.

Questão 104  
Um dos fenômenos mais conhecidos que resulta da  

teoria da Relatividade Especial, ou Restrita, é a chamada di-
latação do tempo, na qual um intervalo de tempo medido por 
um referencial em repouso é maior do que aquele medido 
por outro referencial em velocidade próxima (ou comparável) 
à de propagação da luz no vácuo.

A relação entre os intervalos de tempo medidos é dada 

por Δtrepouso 5 
Δtmovimento

√1 2 v
2

c2

, em que v e c são, respectivamente, 

a velocidade do corpo em movimento e a velocidade de  
propagação da luz no vácuo (c 5 3 ? 108 m/s).

Considerando o efeito relativístico descrito no texto, 
se um observador em repouso mede um intervalo de uma 
hora, um observador em um referencial que se move a 
1,8 ? 105 km/s medirá
A 48 min.
B 75 min.
C 2 304 s.
D 3 600 s.
E 5 625 s.
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Questão 105  
A busca por fontes alternativas de energia tem sido 

uma preocupação constante, devido ao aumento do con-
sumo e da dependência mundial das fontes de energia não 
renováveis. Uma alternativa é o biogás, também chamado 
de biometano. O processo de obtenção do biogás ocorre 
por fermentação em um biodigestor e consiste em uma 
reação química utilizando a matéria orgânica e microrga-
nismos sem a presença de oxigênio e com liberação de 
energia. De modo geral, o processo de digestão ocorre 
em três etapas: a hidrólise do material orgânico a polissa-
carídeos, aminoácidos e glicerol e posterior conversão a 
moléculas mais simples, a fermentação ácida, obtendo-se 
ácidos orgânicos de baixa massa molecular e a geração de 
gases, como o metano.

OLIVEIRA, H. G. et al. Energia, sociedade e meio ambiente no 
desenvolvimento de um biodigestor: a interdisciplinaridade e a  

tecnologia arduino para atividades investigativas. Química nova  
na escola. São Paulo, v. 40, n. 3, p. 144-152, ago. 2018.

A geração de biogás pode ser caracterizada como

A exotérmica e aeróbica, com geração de oxiácidos como 
o metano.

B endotérmica e aeróbica, com geração de oxiácidos 
como o metano.

C exotérmica e anaeróbica, com geração de oxiácidos 
como o metano.

D exotérmica e anaeróbica, com geração de hidrocarbo-
netos como o metano.

E endotérmica e anaeróbica, com geração de hidrocarbo-
netos como o metano.

Questão 106  
A lagosta-boxeadora, como sugere seu nome, caça 

suas presas por meio de um potente “soco” que tonteia sua 
vítima e facilita sua captura. Isso é possível graças a uma 
estrutura orgânica feita de biocerâmica e biopolímeros que 
se contrai, armazenando energia elástica, e, em seguida,  
é liberada a velocidades que podem chegar a 72 km/h em 
um tempo de 0,2 milissegundo.

Disponível em: www.divemag.com. Acesso em: 9 dez. 2020 (adaptado).

Considerando a aceleração da gravidade como 10 m/s2,  
a razão entre a aceleração do soco da lagosta-boxeadora e 
a gravidade é igual a

A 0,0001.
B 36.
C 10 000.
D 100 000.
E 129 600.

Questão 107  
Pesquisadores da Embrapa e da Fundação Bahia  

desenvolveram uma linhagem de algodão geneticamente 
modificado que resiste a insetos, com dois genes Bt 
(oriundos da bactéria Bacillus thuringiensis), o que reduz 
a necessidade de uso de inseticidas para o controle de 
lagartas nos algodoeiros.

Essas novas plantas, exemplos de organismos genetica-
mente modificados (OGMs), são popularmente conheci-
das como
A mutantes.
B adaptadas.
C resistentes.
D hibridizadas.
E transgênicas.

Questão 108  
Em um experimento são utilizados dois diapasões 

e uma bolinha pendurada por um fio, conforme ilustra a  
figura. Ao bater no diapasão da esquerda com o martelo, 
um som é produzido e instantes depois a bolinha à direita, 
antes encostada no diapasão, passa a oscilar em um  
movimento pendular.

A bolinha passou a ter um movimento pendular, pois o  
som sofreu

A reflexão na bolinha, transferindo energia para ela e 
impulsionando-a.

B refração na bolinha, transferindo energia para ela e 
impulsionando-a.

C difração no diapasão da direita, que passou a vibrar, 
empurrando a bolinha.

D polarização com o diapasão da direita, que passou a 
vibrar, empurrando a bolinha.

E ressonância com o diapasão da direita, que passou a 
vibrar, empurrando a bolinha.
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Questão 109  
Sabe-se que campos magnéticos exercem forças sobre partículas carregadas em movimento. É possível usar o 

magnetismo para curvar o percurso de um próton, que tem carga positiva. Isso é feito, por exemplo, em aceleradores 
– no LHC (Large Hadron Collider), usa-se magnetos supercondutores para controlar a trajetória dos feixes de prótons 
que colidem.

Disponível em: www.sbfisica.org.br. Acesso em: 15 abr. 2020.

Em um acelerador de partículas, lança-se um próton com um ângulo de 90º em relação às linhas do campo aplicado, o que 
resulta em um movimento circular uniforme. Nessas condições, para aumentar o raio da trajetória do próton, deve-se
A inverter o sentido de aplicação do campo.
B lançar a carga com um ângulo de 0º em relação às linhas de campo.
C lançar a carga com um ângulo de 180º em relação às linhas de campo.
D diminuir a intensidade do campo e aumentar a velocidade de lançamento.
E aumentar a intensidade do campo e diminuir a velocidade de lançamento.

Questão 110  
Em um estudo sobre a biologia alimentar do peixe Knodus moenkhausii, foi analisado o conteúdo dos estômagos de 

120 exemplares. Verificou-se que K. moenkhausii se alimentou de 18 itens, apresentados na tabela seguinte, divididos em 
autóctones (seres aquáticos), alóctones (seres terrestres) e de origem desconhecida (o grau de digestão e fragmentação 
do conteúdo estomacal impossibilitou uma identificação mais precisa, ou seja, se eram de origem animal ou vegetal, ou 
de origem autóctone ou alóctone).

Itens alimentares consumidos por K. moenkhausii no riacho R9,
sistema do Alto Paraná (SP, Brasil)

Itens autóctones Itens alóctones Origem desconhecida
Algas

Larvas de dípteros
Larvas de simulídeos

Outras larvas de insetos
Ninfas de efemerópteros

Pupas de dípteros
Peixes

Vegetais superiores
Aranhas/ácaros
Dípteros adultos

Coleópteros adultos
Himenópteros

Fragmentos de insetos

Ovos
Matéria orgânica 

Matéria inorgânica
Fragmentos não  

identificados

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 11 nov. 2019 (adaptado).

Na sua alimentação, K. moenkhausii pode ocupar os níveis tróficos de
A produtor, consumidor primário e consumidor secundário, apenas. 
B consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário.
C consumidor primário, consumidor terciário e consumidor quaternário, apenas.
D produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário.
E consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário, apenas.

Questão 111  
Várias indústrias têm proposto uma nova tecnologia de fabricação de resinas plásticas em que o etanol é utilizado para 

a criação do etileno, que é a matéria-prima usada na fabricação do polietileno de alta densidade (plástico comum presente 
em saquinhos de supermercados, embalagens de alimentos, entre outros).

A reação de desidratação intramolecular, na qual o etileno é obtido por meio do etanol, é apresentada a seguir:
H3C 2 CH2 2 OH  →  H2C 5 CH2 1 H2O

Disponível em: www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 9 dez. 2020 (adaptado).

Considerando a desidratação intramolecular do propan-1-ol, o produto obtido será
A propino.
B propano.
C propeno.
D propadieno.
E propatrieno.
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Questão 112  
O desenvolvimento de tecnologias avançadas de  

armazenamento de eletricidade tem sido cada vez mais 
importante para uma utilização mais efetiva e eficiente 
das várias formas de energia renovável e limpa. Com o 
desafio causado pela baixa abundância de recursos de 
lítio, as baterias de íons de sódio (SIBs) são consideradas 
candidatos promissores para substituir as baterias de 
lítio (LIBs), devido ao seu baixo custo, juntamente com a 
abundância de recursos de sódio, suas propriedades su-
periores de segurança e seu menor custo de fabricação. 
O funcionamento das duas baterias parte de um princípio 
semelhante em que ambos metais alcalinos (lítio e sódio) 
atuam como ânodo na pilha fornecendo elétrons.

A semelhança dos metais lítio e sódio em fornecer elétrons 
com facilidade se deve à(ao) elevada(o)

A raio atômico. 
B eletropositividade. 
C eletronegatividade.
D afinidade eletrônica.
E potencial de ionização.

Questão 113  
A doença celíaca (DC) é uma intolerância à ingestão 

de glúten, contido em cereais como cevada, centeio, 
trigo e malte, em indivíduos geneticamente predispostos,  
caracterizada por um processo inflamatório que envolve a 
mucosa do intestino delgado, levando à atrofia das vilosi-
dades intestinais.

SILVA, T. S. G.; FURLANETTO, T. W. Diagnóstico de doença celíaca em  
adultos. Revista da Associação Médica Brasileira. 56(1):122-6. 2010.  

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 18 abr. 2019.

Pode-se interpretar que essa doença gera o(a)

A aumento do glicocálix, que atua como um filtro no  
intestino.

B má absorção dos nutrientes, causando diarreia e perda 
de peso.

C maior efeito das enzimas digestivas presentes no  
intestino delgado.

D menor atuação dos desmossomos, responsáveis pela 
absorção dos nutrientes.

E menor produção de pepsina e, consequentemente,  
menor digestão das proteínas.

Questão 114  
A ponte de Wheatstone, ilustrada na figura, é um circuito 

elétrico simples e sensível às alterações dos valores das 
resistências, de forma que a d.d.p. entre A e B depende de 
relação das resistências aplicada em cada uma de suas 
linhas. A ponte é dita em equilíbrio quando a d.d.p. entre A 
para B é nula e fora do equilíbrio caso contrário.

A ponte ilustrada na figura foi montada com a utili-
zação de valores conhecidos de resistência em todas as 
suas linhas.

Nesse caso, qual será a marcação do voltímetro (V)?

A 220 V
B 120 V
C 0 V
D 210 V
E 110 V

Questão 115  
Os morcegos apresentam papel potencial na manu-

tenção, circulação e transmissão de uma grande diversi-
dade de vírus aos seres humanos. Sabe-se que, com a 
intensificação da invasão humana sobre áreas naturais, 
especialmente aquelas com alta biodiversidade, novos 
vírus saltarão de morcegos e de outros animais para  
humanos, causando doenças ainda desconhecidas.

Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 24 abr. 2020 (adaptado).

Qual das medidas oferece risco para a ocorrência de saltos 
virais entre diferentes espécies animais e o ser humano?

A Criação de áreas de proteção integral.
B Poluição dos cursos de água nas cidades.
C Desmatamento próximo às áreas urbanas.
D Desenvolvimento de animais transgênicos.
E Produção de resíduos sólidos não recicláveis.

R1 5 10 Ω

R3 5 20 Ω

A

B

60 V

R2 5 20 Ω

R4 5 10 Ω

V

1
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Questão 116  
Os fios condutores apresentam determinada bitola ou 

diâmetro do fio. No esquema apresentado, tem-se o dispo-
sitivo utilizado para a medição do calibre de fios condutores 
padrão, por meio do sistema AWG (American Wire Gauge), 
ou calibre de fio americano. Quanto menor a numeração, 
nesse sistema, maior será a bitola do fio.

Para fios com maiores valores de AWG, espera-se que

A a resistência elétrica aumente de forma diretamente 
proporcional à diminuição do diâmetro do fio.

B a resistência elétrica aumente e, consequentemente, 
diminua a corrente elétrica que os percorrerá.

C a resistência elétrica diminua e, consequentemente, a 
intensidade da corrente elétrica também diminua.

D os fios suportam correntes elétricas cada vez maiores, 
graças à diminuição da resistência elétrica dos fios.

E a resistência elétrica aumente, o que garante um au-
mento da corrente elétrica que será percorrida pelo fio.
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Questão 117  
A temperatura média do planeta Terra é controlada 

pelo balanço energético entre radiação solar e radiação 
terrestre.

Podemos simular, de forma muito simples, a dinâmica 
desse processo, pedindo que uma pessoa posicione sua 
mão logo abaixo de uma lâmpada incandescente de 60 W 
de potência, como ilustrado a seguir.

Nessa simulação, pede-se que ela mantenha sua mão 
a certa distância da lâmpada (R), de forma que a sensação 
na palma da mão seja parecida com a de expor sua mão ao 
Sol num dia quente, perto do meio-dia.

Considere que tanto o Sol como a lâmpada emitem 
radiações em todas as direções, que se espalham numa 
simetria esférica. No caso do Sol, essa radiação atinge a 
Terra com uma intensidade de valor médio aproximado  
de 1 280 W/m2.

Admita que a intensidade pode ser calculada pela 
relação:

I 5 P
4πR2

,

em que P é a potência irradiada em watts e R é a distância 
considerada, em metros.

Considere 3 como aproximação para π.

A intensidade da radiação emitida pela lâmpada na 
mão da pessoa equivalerá ao mesmo valor de intensi-
dade solar quando a mão estiver distante da lâmpada 
aproximadamente

A 0,40 m.
B 0,625 m.
C 6,25 cm.
D 12,5 cm.
E 400,0 cm.

Lâmpada de 60 W

Régua
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Questão 118  
No funcionamento normal do organismo humano ocorre 

uma série de reações químicas, com o objetivo de produzir 
energia. Em algumas dessas reações são produzidos os 
chamados “radicais livres” ou simplesmente, “radicais”, os 
quais são instáveis e reativos, reagindo rapidamente com 
diversos compostos e alvos celulares, podendo danificar 
DNA, proteínas, carboidratos e lipídeos. Por este motivo, os 
radicais estão envolvidos em diversas doenças que afetam 
o ser humano.

Antioxidantes são substâncias capazes de reagir com 
os radicais livres e neutralizá-los, impedindo oxidação de 
alvos celulares, apresentando como efeitos benéficos o  
retardamento do processo de aterosclerose, a prevenção 
da obstrução das artérias e a redução do processo de morte 
celular em vários órgãos, como o cérebro, rins, pulmões e 
pele. [...]

Uma das mais importantes fontes naturais de antioxi-
dantes são as plantas que contêm compostos fenólicos, 
como, por exemplo, os flavonoides, os quais podem ocorrer 
em todas as partes dos vegetais: tronco, raízes, folhas, 
flores, frutas e sementes.

ZERAIK, M. L.; YARIWAKE, J. H. Extração de β-caroteno de  
cenouras: uma proposta para disciplinas experimentais de química.  

Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 5, 1259-1262, 2008 (adaptado).

Uma substância atua como antioxidante e protege o corpo 
humano quando

A doa elétrons aos radicais livres, sofrendo redução.
B doa elétrons aos radicais livres, sofrendo oxidação.
C recebe elétrons do radical livre, sofrendo redução.
D recebe elétrons do radical livre, sofrendo oxidação.
E impede que o radical livre doe elétrons dos alvos.

Questão 119  
Logo após o seu nascimento, uma menina foi levada à 

UTI neonatal com anemia hemolítica, o que indicava que 
seus glóbulos vermelhos estavam sendo destruídos por 
anticorpos herdados da mãe. Os médicos deram o diag-
nóstico imediato de eritroblastose fetal, uma doença que 
atinge crianças com sangue Rh positivo cujas mães são 
Rh negativo.

Considerando que o pai da menina seja heterozigoto, a 
probabilidade de o próximo filho do casal possuir o alelo 
responsável por determinar o fator Rh2 é

A nula.
B 25%.
C 50%.
D 75%.
E 100%.

Questão 120  
Art. 2o Este Regulamento possui o objetivo de norma-

tizar todas as atividades relacionadas ao transporte de  
órgãos humanos em hipotermia para fins de transplantes, 
de forma a proporcionar segurança aos órgãos, às pessoas 
e ao ambiente [...]

[...]
Art. 37. A embalagem terciária será constituída de 

caixa isotérmica confeccionada de material rígido, resis-
tente e impermeável, deverá promover isolamento térmico, 
ser revestida internamente com material liso, durável,  
impermeável, lavável e resistente a soluções desinfetantes 
e conter um dispositivo de segurança que impeça sua 
abertura acidental.

Art. 38. A embalagem terciária deve ser preenchida 
com gelo (ponto de fusão a 0° C) em quantidade suficiente 
para envolver a embalagem secundária e garantir a manu-
tenção da temperatura pelo tempo necessário do processo 
de transporte.

Disponível em: www.bvsms.saude.gov.brl. Acesso em: 14 abr. 2020.

Para atender ao Regulamento do Ministério da Saúde, a 
embalagem terciária deve ser constituída por material de

A alta elasticidade.
B baixo calor latente.
C baixa condutividade térmica.
D ponto de fusão inferior ao do gelo.
E calor específico inferior ao do gelo.

Questão 121  
Uma mulher morreu em Pindamonhangaba-SP após 

realizar um procedimento no cabelo. De acordo com o 
responsável pelo atendimento, a paciente morreu por 
“insuficiência respiratória aguda” decorrentes de uma 
intoxicação por produto químico.

Embora o produto químico que causou a intoxicação 
não tenha sido identificado, acredita-se que a reação tenha 
sido causada por uma escova progressiva com formol.

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 12 jun. 2019.

A substância que provavelmente causou a intoxicação e, 
consequentemente a morte, pertence à função orgânica

A éter.
B álcool.
C cetona.
D aldeído.
E ácido carboxílico.
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Questão 122  
O que são pirocumulonimbus?

Imagem de satélite dos incêndios florestais  
em Paradise, Califórnia (EUA).

Segundo a Nasa, esse tipo de nuvem, também cha-
mada de cumulonimbus flammagenitus, é produzido “arti-
ficialmente” como resultado de uma fonte natural de calor, 
como um incêndio florestal ou um vulcão. “O ar quente que 
sai do fogo pode levar vapor de água para a atmosfera e 
gerar nuvens. [...] Nesse caso, foi criado um cumulonimbo 
ou nuvem de tempestade”, aponta o texto.

O grande número de incêndios na região oeste foi cau-
sado por uma série de razões, desde linhas de transmissão 
derrubadas até uma festa na qual fogos de artifício foram 
lançados. A agência acrescenta que esse tipo de formação 
costuma ser a mais perigosa, pois, ao gerar uma nuvem de 
tempestade, os raios e os ventos que ela provoca podem 
fazer com que o fogo se espalhe ou ainda gerar novos 
focos de incêndios.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 1 out. 2020 (adaptado).

Além de piorar a extensão dos incêndios florestais, as  
pirocumulonimbus representam perigo para o meio am-
biente, na medida em que aumentam a concentração de

A CO2 atmosférico, por serem derivadas da combustão 
completa de biomassa, o que agrava o problema do 
efeito estufa.

B CH4 atmosférico, por serem derivadas da combustão 
completa de biomassa, o que agrava o problema do 
efeito estufa.

C SO2 atmosférico, por serem derivadas da combustão 
incompleta de biomassa, o que agrava o problema do 
smog fotoquímico.

D CO atmosférico, por serem derivadas da combustão 
incompleta de combustíveis fósseis, o que agrava o 
problema da chuva ácida.

E NO2 atmosférico, por serem derivadas da combustão 
completa de combustíveis fósseis, o que agrava o  
problema da chuva ácida.

Questão 123  

Disponível em: www.cromg.org.br. Acesso em: 29 abr. 2020.

Ações de higienização das mãos incluem o uso de álcool. 
Tais ações tem efeitos na estrutura celular de micro-orga-
nismos, logo, a ação do álcool atua na

A desnaturação de proteínas presentes na membrana 
citoplasmática.

B danificação dos lipídios da membrana, deixando as  
células suscetíveis à morte.

C inativação de carboidratos de reconhecimento na  
superfície da membrana citoplasmática.

D modificação do pH do meio externo à célula dos  
micro-organismos, ocorrendo ruptura celular.

E desestabilização dos colesteróis na membrana,  
podendo ou não causar danos irreversíveis à célula.



CN - 2o dia | Página 13

simulado

Questão 124  
Em um jogo de futebol é comum assistirmos a cobranças de falta que tenham grandes efeitos para se atingir o gol. 

As curvas aplicadas nas bolas são causadas pelo chamado Efeito Magnus, que consiste em uma força perpendicular 
centrípeta ao movimento curvilíneo.

Disponível em: www.curtoecurioso.com. Acesso em: 12 jun. 2019.

Se o movimento é circular uniforme e a força Magnus é a força centrípeta, no movimento

A existe uma aceleração tangencial.
B a força centrípeta é a força resultante.
C quanto menor a massa da bola, maior a força Magnus.
D quanto maior o raio da trajetória, maior é a força Magnus.
E existe uma força centrípeta perpendicular e direcionada para fora da curva.

Questão 125 
Um dos maiores exemplos de agentes biológicos de controle é a Cotesia flavipes. A cotésia é uma vespa que  

coloca seus ovos no interior das lagartas, tais como a Diatrea sacharalis, popularmente conhecida como a broca-da-cana.  
Ao emergirem no interior da lagarta, as larvas de cotésia a matam. Um manejo muito comum e vantajoso é utilizar, em 
conjunto com a C. flavipes, parasitoides de ovos do gênero Trichograma. Esse também é uma vespa, de tamanho bem 
menor que a cotésia (1 mm de comprimento), que parasita os ovos da lagarta.

Disponível em: www.gov.br. Acesso em: 18 set. 2020.

A metodologia definida por esse manejo biotecnológico contra pragas nas plantações

A possui dois tipos de agentes biológicos que desempenham relação simbiótica com a lagarta.
B usa um inimigo natural das lagartas, que não é adaptado para viver em mesmo ecossistema que elas.
C apresenta vantagem de conseguir controlar a lagarta em dois estágios de seu ciclo de vida: lagarta e ovo.
D pode ser considerada como um tipo de agrotóxico, havendo limitações de uso por afetar a saúde humana.
E tende a ser menos segura que a utilização de inseticidas, pois essas vespas transmitem doenças ao ser humano.

A trajetória que a bola
teria seguido não fosse a

ação da força da gravidade Fabien Barthez

A trajetória da bola

35 m

Roberto Carlos

França X Brasil, Torneio da França, 3 de junho de 1997

Como Roberto Carlos marcou o ‘gol impossível’
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Questão 126  
Uma amostra de água de efluente de uma indústria farmacêutica e de cosméticos passou por análises químicas, e 

foi detectada a presença de alguns microcontaminantes: mirceno, pineno e limoneno, compostos orgânicos utilizados na 
produção de cosméticos e medicamentos, cujas estruturas estão representadas na imagem.

Essas substâncias podem ser removidas de amostras de água e efluentes por meio de uma extração líquido-líquido, 
técnica que se baseia na diferença de solubilidade em dois líquidos imiscíveis. Para isso, é utilizado um solvente extrator, 
uma substância que apresente maior afinidade com aquelas que se deseja remover. Dessa forma, os contaminantes 
migram da fase aquosa para a fase contendo o solvente extrator, que geralmente é um solvente orgânico, e assim as 
diferentes fases podem ser separadas por decantação.
Considerando a amostra de efluente apresentada, quais solventes podem ser utilizados para a remoção dos microconta-
minantes pela técnica citada no texto?

Mirceno Pineno Limoneno

A Acetona e benzeno.
B Acetona e etanol.
C Benzeno e etanol.

D Benzeno e hexano.
E Etanol e hexano.

Questão 127  
A figura apresenta um tratamento inovador contra o câncer, feito com linfócitos T reprogramados do próprio paciente, 

testado pela primeira vez na América Latina por pesquisadores do Centro de Terapia Celular da Universidade de São Paulo, 
em Ribeirão Preto.

Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 20 nov. 2019 (adaptado).

O papel do receptor de antígeno quimérico expresso pelas células T-CAR é o de
A estimular a morte das células tumorais por apoptose.
B ativar o processo de multiplicação celular das células-alvo.
C reconhecer antígenos presentes em todas as células do paciente.
D induzir a eliminação do tumor por meio do processo de pinocitose.
E reconhecer antígenos específicos das células tumorais a serem combatidas.

Célula T

Célula T

Receptor de
antígeno quimérico

Célula T-CAR

Célula T-CAR

Antígenos
Célula do câncer

Tratamento com células T-CAR

Inserção
gênica do CAR

Coleta de sangue do
paciente para obter

células T

Crescimento das células T-CAR
em laboratório

Células T-CAR ligam-se às células
do câncer e as destroem

Produção das células T-CAR
em laboratório

Célula do câncer
Infusão das células T-CAR

no paciente
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Questão 128  
Ao consultar o manual de um sistema óptico com poder 

de ampliação, o técnico de um laboratório descobriu que 
esse aparelho era do tipo composto, funcionando com duas 
lentes: a objetiva fica mais próxima do objeto e forma uma 
imagem real; e a ocular, mais próxima do observador, usa 
a imagem real gerada pela objetiva para formar a imagem 
final, que é virtual. Contudo, uma das informações do  
manual não estava legível, como mostra a tabela:

Ampliação máxima total 100 vezes
Ampliação máxima da lente objetiva 20 vezes
Ampliação máxima da lente ocular __ vezes

Distância entre as lentes 28 cm

Se a imagem final observada está a 40 cm da lente ocular 
quando a ampliação é máxima, a que distância da outra 
lente, em cm, deve estar o objeto?

A 1
B 8
C 12
D 20
E 29

Questão 129  

Essa figura é típica dos livros de Física mais adotados 
pelas escolas brasileiras. O desenho mostra que os polos 
norte e sul do ímã permanecem nas extremidades originais 
quando este é quebrado, e que nas extremidades partidas 
surgem novos polos, opostos entre si. Que conclusão  
alguém pode obter observando essa figura?

Deduz-se pela figura que os dois fragmentos resul-
tantes podem reconstituir o ímã original, pois é sabido que 
polos opostos se atraem.

Propõe-se, então, que o professor, após mostrar a ilus-
tração da lei da inseparabilidade dos polos de um ímã aos 
seus alunos, resolva fazer uma experiência com eles.

Quebra-se um ímã retangular na metade e colocam-se  
os dois fragmentos resultantes afastados um do outro, numa 
superfície plana, como uma mesa. O professor deve deixar 
um dos pedaços soltos sobre a mesa, e com um dedo apro-
ximar o outro pedaço. Para surpresa de todos, os fragmentos 
não se atraem!

Disponível em: www.periodicos.ufsc.br. Acesso em: 30 set. 2020 (adaptado).

N S

N N SS

O experimento descrito no texto pode ser cientificamente 
explicado, uma vez que

A o campo magnético terrestre interfere na configuração 
de campo resultante entre os fragmentos do ímã.

B o fragmento do ímã em movimento induz um campo 
magnético de orientação contrária na outra metade.

C os polos do ímã utilizado podem estar localizados em 
lados opostos nas faces paralelas à superfície da mesa.

D o ímã utilizado pelo professor pode ter sido originalmente  
magnetizado com dois polos de mesma orientação.

E a densidade das linhas de campo magnético nos novos  
polos é significativamente inferior em relação à dos  
polos originais.

Questão 130  
Teste de estanqueidade significa verificar se algo está 

estanque, hermético, sem vazamento [...]. Um teste de  
estanqueidade em tubulações de gás tem como objetivo 
examinar o sistema de forma a garantir que não há nenhum 
vazamento de gás.

O teste de estanqueidade em tubulações realiza um 
ciclo com base em quatro fases fundamentais:
1. Enchimento por pressurização da tubulação que está 

sendo testada;
2. Verificação das conexões;
3. Aguardar a acomodação do fluido de teste;
4. É analisado se a pressão manteve constante ou 

houve uma queda eventual em um intervalo de tempo, 
caracterizando um vazamento.

Disponível em: www.rwengenharia.eng.br.  
Acesso em: 21 nov. 2019 (adaptado).

Em um teste de estanqueidade, foi utilizado um gás que 
pode ser considerado ideal. Após o período de acomoda-
ção, a pressão interna na tubulação foi medida, obtendo-se 
o valor de 1,5 atm. Nesse instante, o gás se encontrava a 
25 ºC. Após um tempo considerável, a pressão caiu para 
1,4 atm, e a temperatura do gás estava a 20 ºC. Nesse 
intervalo de tempo, houve um vazamento molar de gás de, 
aproximadamente,

A 5%
B 7%
C 16%
D 93%
E 95%
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Questão 131  
Por que os ovos de aves podem ter cores 

tão diferentes, segundo a ciência
“Descobrimos que os ovos tendem a ser mais escuros 

em locais com clima mais frio, e mais claros, ou com cores 
mais variadas, em áreas mais quentes, próximas à linha 
do Equador”, disse à BBC News Mundo Daniel Hanley,  
professor de Ecologia e Evolução na Universidade de Long 
Island, em Nova York.

Hanley chama atenção para um cenário que considera 
preocupante: a possibilidade de que o aumento da tem-
peratura resultante do aquecimento global tenha impacto  
negativo sobre as aves cujos ovos estão adaptados a 
climas mais frios. “Aves que no passado foram benefi-
ciadas por terem ovos escuros poderiam enfrentar grande 
pressão para se adaptar.”

MARTINS, A. BBC News Mundo. Disponível em:  
www.bbc.com. Acesso em: 27 nov. 2019.

No contexto de aquecimento global, caso a temperatura na 
Terra aumente, a teoria evolutiva, aceita atualmente, consi-
dera que pode ocorrer uma tendência de

A diminuição de populações de aves com ovos escuros, 
pois tais aves passariam a produzir ovos com cores 
mais claras.

B extinção de populações de aves com ovos escuros, 
pois o meio pode induzir a produção de ovos claros 
pelas mesmas espécies.

C aumento de populações de aves de ovos claros, pois a 
seleção natural atua apenas nas populações de aves 
mais aptas para o ambiente com temperatura elevada.

D alteração da frequência genética de populações de 
aves com ovos escuros, pois ocorrerá mutação nessas 
aves, devido à ação do meio de temperatura elevada.

E diminuição de populações de aves de ovos escuros e 
aumento de populações com ovos claros, pela pressão 
do meio sobre a diversidade genética dos indivíduos 
de aves.

Questão 132  
O uso do painel solar pode ser um investimento a longo 

prazo, vantajoso economicamente e ambientalmente.  
De forma simplificada, a energia elétrica gerada pelas  
células fotovoltaicas é utilizada no comércio, por exemplo. 
A quantidade de energia gerada pelo painel varia conforme 
as dimensões e as características do fabricante. Para 
efeitos de cálculo, considere as seguintes especificações:

Potência do painel 280 W
Eficiência 17%

Tensão máxima do sistema 1 000 V
Corrente máxima 8 A

Número de células 60

Em uma loja, a energia proveniente do painel solar será 
destinada somente para a iluminação das vitrines. Equipado  
com lâmpadas de 7 W cada, ligado à tensão de 110 V, 
quantas lâmpadas poderão ser ligadas ao mesmo tempo? 

A 6
B 7
C 9
D 40
E 127

Questão 133  
No início de janeiro, uma mulher de 22 anos, com muita 

dor de cabeça e uma paralisia no lado esquerdo do corpo, 
decidiu ir a um ambulatório especializado. A enfermeira que 
a atendeu a convenceu a fazer um teste rápido de detecção 
do vírus HIV, causador da Aids. O resultado, que saiu em 
30 minutos, deu positivo. [...] “No Brasil, a toxoplasmose 
cerebral é a primeira doença neurológica definidora de Aids 
e a de maior incidência em pacientes com Aids não subme-
tidos ao tratamento com os retrovirais”, diz uma pesquisa-
dora do Adolfo Lutz. 

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 22 set. 2020.

Levando em consideração todas as formas possíveis de 
transmissão ao homem da doença protozoária abordada 
no trecho, uma medida de prevenção adequada seria o(a)

A utilização de preservativos durante as relações sexuais.
B uso contínuo de retrovirais para pacientes HIV positivos.
C ingestão de água tratada, alimentos lavados e carne 

bem cozida.
D controle de gatos e cachorros infectados, que podem 

eliminar o parasita em suas fezes.
E tratamento das gestantes para que o protozoário não 

contamine o feto por meio do leite. 
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Questão 134  
De acordo com as normas da Anvisa, o álcool etílico (líquido ou gel) considerado saneante poderá ser registrado como 

desinfetante ou notificado como categoria específica, dependendo da graduação alcoólica da formulação.

Graduação  
alcoólica (GL) Indicação Forma de regularização

Entre 68º e 72º Para desinfecção de superfícies inanimadas 
(pisos, paredes, mesas, camas, macas, etc.) Registrado como desinfetante

Abaixo de 68º ou  
acima de 72º

Para limpeza de superfícies inanimadas  
(pisos, paredes, mesas, camas, macas, etc.)

Notificado como categoria específica:  
limpador, limpa vidros, entre outros

Álcool com graduação superior a 54º GL só pode ser vendido à população na forma de gel. O álcool gel é mais seguro 
que álcool líquido, porque possui a propriedade da viscosidade que o álcool líquido não possui. A viscosidade do álcool gel 
diminui o seu espalhamento na superfície onde é aplicado, o que reduz as chances de queimadura.

A graduação alcoólica GL (ºGay Lussac) expressa a quantidade em mililitros de álcool absoluto contida em 100 mililitros 
de mistura hidro alcoólica, e ela é equivalente à porcentagem por volume (ºGL 5 %V).

Disponível em: www.portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 5 nov. 2019 (adaptado).

Se 0,1 L de uma solução alcoólica 98º for diluída pela adição de 0,04 L de água destilada, a nova solução pode ser

A registrada como desinfetante.
B vendida à população na forma líquida.
C notificada na categoria de limpa-vidros.
D indicada para a limpeza de superfícies inanimadas.
E considerada menos segura, devido à menor viscosidade.

Questão 135  
O cloreto de sódio, NaCl, popularmente conhecido como sal de cozinha, é um dos maiores bens de consumo mineral 

industrial do mundo. Sua obtenção na natureza pode ser feita tanto pela dissolução de minerais como pela evaporação da 
água do mar. Por ser utilizado principalmente como condimento culinário, poucas pessoas sabem que o cloreto de sódio 
é utilizado como matéria-prima para obtenção de outras substâncias químicas, como o sódio metálico e o gás cloro. Para 
isso, o NaCl é fundido e, em seguida, é submetido a uma eletrólise, na qual os íons Na1 e Cl2 são convertidos em sódio 
metálico e gás cloro, como mostra a equação química:

2 Na1 (l) 1 2 Cl2 (l)  →  2 Na (s) 1 Cl2 (g)
Considerando as seguintes semirreações de redução:

Na1 (l) 1 e2 → Na (s)            Ered 5 22,71
Cl2 (g) 1 2e2 → 2 Cl2 (l)      Ered 5 11,36

O potencial, em volts, necessário para se realizar a eletrólise ígnea do NaCl é

A 21,35.
B 23,39.
C 24,07.
D 25,43.
E 26,78.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180

Questão 136  
Um ciclista amador começou um treinamento de 31 semanas para conseguir, ao final dele, participar de uma prova de 

90 km de distância. Nesse treinamento, em um dia na semana, ele deve realizar um treino longo para simular a situação 
da prova e nunca percorrer uma distância maior do que a distância da prova. A quantidade de km a mais na distância de 
um treino longo de uma semana para a outra será sempre igual até que, na última semana de treino, o ciclista percorra a 
distância total da prova. Na semana 1 de treinamento, o ciclista percorreu 15 km.

O aumento da distância a cada treino longo, em km, será de

A 2,4.
B 2,5.
C 2,9.
D 3,0.
E 3,4.

Questão 137  
Para o desenvolvimento de um aplicativo de navegação, foram definidas as variáveis que influenciam a situação do 

trânsito em determinada região. Para tal, Engenheiros de Transportes foram ouvidos e definiram algumas variáveis em 
uma abordagem inicial. Os dados foram apresentados em forma de tabela, mostrando a variável, sua sigla, sua relação e 
influência no tempo da viagem (T): proporcionalidade direta (↑) ou inversa (↓).

Fator de influência Símbolo 
utilizado Relação Proporcionalidade

Condições da via C Linear ↓
Horário H Quadrática ↑

Índice pluviométrico I Linear ↑
Época do ano E Quadrática ↓

Distância D Linear ↑
Velocidade máxima 

permitida V Linear ↓

Constante de correção k Linear ↑

Ao definir uma equação que relacione o tempo de viagem aos fatores de influência, definiu-se corretamente a relação

A T 5 H2 ? I ? D
C ? E2 ? V

 ? k

B T 5 C ? E2 ? V
H2 ? I ? D

 ? k

C T 5 H ? I ? D
C ? E ? V

 ? k

D T 5 C ? E ? V
H ? I ? D

 ? k

E T 5 H4 ? I ? D
C ? E4 ? V

 ? k
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Questão 138  
Um projetista desenha uma peça na forma de um 

prisma hexagonal regular com aresta da base medindo 
2 cm e aresta lateral com 6 cm de comprimento em um 
software para impressão 3D. No software, devem-se inserir  
as coordenadas dos vértices em um sistema de coor-
denadas tridimensionais, baseadas no plano cartesiano 
(figura I) cuja unidade de graduação é 1 cm. Na construção 
do prisma, uma aresta da base está contida no eixo x e  
uma aresta lateral está contida no eixo z.

Figura I

Figura II

Considerando o plano cartesiano formado pelos eixos y e z, 
as coordenadas (y; z) da projeção do ponto P sobre este 
plano são

A (√3; 6)
B (√3; 3)
C (3; 6)
D (2; 6)
E (3; 2)

y

x

z

y

x
2 cm

6 cm

P

z

Questão 139  
“Construída com recursos do governo de Minas Gerais, 

a piscina para treinamento para os Jogos Olímpicos de 
2016 tem dimensões de 65 m x 22,5 m e é dotada de 
um sistema de boulk head (borda móvel) – pioneiro na 
América Latina”.

Pode-se considerar que a piscina possui a profundi-
dade padrão de 2 m e que foi enchida por três mangueiras 
de vazão 48,75 m3/h cada.

Nadadores britânicos fazem temporada de testes na piscina olímpica  
do CTE. 2015. Disponível em: www.ufmg.br. Acesso em: 20 nov. 2019.

Visando construir uma outra piscina semelhante à mencio-
nada, porém com volume 50% maior, a ser enchida mais 
rapidamente, em 15 h, quantas mangueiras são necessá-
rias para executar a atividade?

A 1 mangueira.
B 2 mangueiras.
C 3 mangueiras.
D 4 mangueiras.
E 6 mangueiras.

Questão 140  
Um telescópio da Estação Espacial Internacional 

captou imagens de um enorme jato de luz de raios X a  
10 mil anos-luz da Terra. [...]: trata-se de um buraco negro, 
[...], “devorando” uma estrela, um acontecimento inédito e 
excepcional.

Disponível em: www.revistagalileu.globo.com. Acesso em: 5 maio 2019.

Reconhecendo que um ano-luz é uma medida de distância 
que corresponde a 9,46 ? 1012 km, o jato de luz de raios X 
está distante da Terra

A 9,46 ? 108 km.
B 9,46 ? 1011 km.
C 9,46 ? 1013 km.
D 9,46 ? 1016 km.
E 9,46 ? 1048 km.
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Questão 141  
Uma banca examinadora de um concurso que seleciona 

um professor para trabalhar em determinada instituição  
divulgou a tabela com as notas dos candidatos concor-
rentes a essa vaga. Nessa tabela, há as cinco notas de 
cada um desses candidatos conquistadas durante as etapas  
do concurso.

Candidato Notas
I 8 – 9 – 9 – 8 – 6
II 10 – 7 – 9 – 6 – 8
III 8 – 9 – 8 – 8 – 7
IV 5 – 10 – 8 – 9 – 8
V 10 – 9 – 9 – 7 – 5

Segundo as regras desse concurso, os candidatos que 
passarão para a etapa final deverão ter tirado o menor  
número de notas abaixo da média aritmética das suas  
respectivas notas. Nessas condições, os candidatos que 
irão disputar a vaga são:

A I, II e IV.
B I, II e V.
C I, III e IV. 
D II, III e V.
E II, IV e V.

Questão 142  
O gráfico a seguir apresenta, em valores aproximados, 

a evolução da densidade demográfica do Brasil.

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 15 nov. 2019.

Supondo que a tendência de crescimento desse número, 
a partir da década de 1960, se mantenha pelas próximas 
décadas, conclui-se que a população brasileira, no início  
de 2020, foi de, aproximadamente,

A 15 habitantes a mais por km2 do que no início da década 
de 1970.

B 3 habitantes a mais por km2 do que no início da década 
de 2030.

C 6 habitantes a mais por km2 do que no início da década 
de 2010.

D 15 milhões a mais que em 1960.
E 6 milhões a mais que em 2000.
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Questão 143  
Uma pesquisa foi realizada com 500 pessoas para 

saber a preferência por visitar três shoppings. Dos entre-
vistados, 203 pessoas visitam o shopping R, 199 visitam o 
shopping S, 217 visitam o shopping T, 120 visitam R e S, 
100 visitam R e T, 104 visitam S e T e 55 visitam os três 
shoppings.

Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso 
não visitar nenhum dos três shoppings ou visitar, no máximo,  
um dos shoppings?

A 8,16%
B 11,7%
C 19,04%
D 57,2%
E 69%

Questão 144  
Pablo foi aprovado em uma universidade que não fica 

muito longe de sua casa. Ele pretende ir para a aula de 
bicicleta e quer calcular o tempo aproximado que levará no 
percurso. Para isso mediu a distância em um mapa, cuja 
escala é 1 : 500 000 encontrando 3 cm.

Se Pablo consegue pedalar a uma velocidade média de 
20 km/h, o tempo que ele gastará, nesse percurso, em 
minutos, será de

A 12.
B 15.
C 25.
D 45.
E 75.

Questão 145  
Ana sempre abastecia seu carro com gasolina, que 

custava R$ 3,90/L, entretanto o preço do etanol foi alte-
rado, custando R$ 2,50/L. Ana sabe que o consumo médio 
de seu carro com gasolina é de 13 km/L e com etanol é  
de 10 km/L.

Pensando no melhor custo-benefício, entre os dois 
combustíveis, Ana deve escolher

A etanol, que apresenta custo de R$ 0,25/km.
B etanol, que apresenta custo de R$ 4,00/km.
C gasolina, que apresenta custo de R$ 0,25/km.
D gasolina, que apresenta custo de R$ 0,30/km.
E gasolina, que apresenta custo de R$ 3,33/km.



MT - 2o dia | Página 21

simulado

Questão 146  
Um decorador de eventos utilizou duas placas de 

madeira, uma no formato retangular e outra no formato 
triangular, todas de mesma área, na composição da deco-
ração de um palco. As figuras indicam as dimensões, em 
metros, dessas placas.

A fim de uma decoração iluminada, o decorador utilizará 
uma fita de led na placa retangular. A dimensão dessa fita 
está representada pela letra y. A quantidade mínima de fita 
de led que ele deverá comprar encontra-se no intervalo

A 3 < y < 5
B 5 < y < 6
C 9 < y < 11
D 11 < y < 13
E 22 < y < 24

Questão 147  
Um escultor está montando uma peça em forma de  

poliedro convexo usando quatro chapas de aço quadradas 
e oito chapas em forma de triângulo equilátero, todas com 
os lados de mesma medida.

O número de vértices que essa escultura terá depois de 
pronta será

A 10.
B 12.
C 20.
D 30.
E 40.

x 1 5

x
y

Placa retangular

9 m

8 m
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Questão 148  
Com o objetivo de fazer a recuperação ambiental da 

fazenda da sua família, a agrônoma Muriel organizou um 
mutirão com seus amigos. Ela dividiu os voluntários em 
equipes, de forma que cada grupo realizasse o plantio de 
mudas em diferentes áreas da fazenda. Também, estimou o 
número de fileiras em que as mudas deverão ser colocadas 
e fez uma planilha para guiar as equipes. Observando a  
tabela, nota-se que a variedade de mudas depende da 
quantidade de fileiras de plantio.

Número de fileiras 5 6 7 8 9
Variedade de mudas 6 11 17 24 32

Por fim, toda a equipe se reunirá e realizará o plantio 
na maior área da fazenda. Para isso, serão necessárias  
15 fileiras.

Seguindo o padrão da tabela apresentada, a variedade de 
mudas deve ser de

A 41 mudas.
B 75 mudas.
C 101 mudas.
D 116 mudas.
E 120 mudas.

Questão 149  
Uma doceira usa uma seringa para inserir um recheio 

líquido em bombons de chocolate. Para cada recheio de 
um bombom, utiliza 1,2 mL. Para cumprir uma demanda, 
ela preparou 3 litros de recheio para completar caixas com 
20 bombons cada.

A maior quantidade de caixas de bombons completas que 
podem ser abastecidas é

A 125.
B 250.
C 1 250.
D 2 500.
E 3 600.
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Questão 150  
Em um projeto da faculdade, dois alunos de engenharia estão criando um robô que auxiliaria em alguns processos 

culinários. Na programação desse robô, eles posicionaram a borda esquerda inferior de um fogão no ponto (0, 0) de um 
gráfico cartesiano, no qual os eixos positivos das abscissas e das ordenadas representam, respectivamente, o comprimento 
e a largura do fogão, em centímetros. Finalmente, eles representaram a localização de uma panela por uma equação de  
circunferência. No dia do teste, uma das panelas tinha sua borda representada pela equação x2 2 50x 1 y2 2 40y 1 800  5 0.

O gráfico cartesiano que representa a borda da panela no fogão no dia do teste é
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Questão 151  
A comissão de arbitragem de uma competição de atletismo adquiriu cronômetros de três marcas: A, B e C. Para 

avaliar a precisão de cada marca, criaram um dispositivo para iniciar os dispositivos no mesmo instante. Ao finalizar uma 
marcação, os tempos marcados foram:

• A: 23,06 segundos
• B: 23,012 segundos
• C: 22,994 segundos

O cronômetro oficial de alta precisão usado como referência indica o tempo de 23 segundos exatos. Ao comparar a 
diferença entre cada marca e o tempo de referência, a ordem daquele de maior precisão para o de menor é

A A, B e C.
B B, A e C.
C B, C e A.
D C, A e B.
E C, B e A.

Questão 152  

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 23 out. 2020 (adaptado).

Considerando o período de 1998 a 2020, os focos de incêndio no Pantanal

A foram, em média, 6 000 por mês.
B só diminuíram, em quantidade, a cada ano.
C só aumentaram, em quantidade, a cada ano.
D só acontecem nos meses de agosto e setembro.
E apresentaram sua maior quantidade mensal em 2020.
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Questão 153  
Para compreenderem melhor o conceito de medidas de tendência central, um professor sugeriu aos alunos que  

fizessem uma pesquisa dentro da própria escola. A pesquisa consistia em apenas uma pergunta, na qual os entrevistados 
deveriam atribuir uma nota de 0 a 7 para um aplicativo de música amplamente utilizado entre os estudantes.

Nos gráficos, estão organizados os dados coletados por 4 alunos. Neles, os eixos horizontal e vertical representam a 
nota atribuída e a frequência dessa resposta entre os entrevistados, respectivamente.

Após a análise dos dados, os alunos concluíram que as notas médias atribuídas ao aplicativo nas pesquisas 
A I, II, III e IV são todas iguais entre si.
B I, II, III e IV são todas diferentes entre si.
C I e III são iguais, mas diferentes das demais.
D II e IV são iguais, mas diferentes das demais.
E III e IV são iguais, mas diferentes das demais.

Questão 154  
Para suprir o estoque de um medicamento em uma unidade de saúde pública, duas empresas farmacêuticas (A e B) 

estão participando do processo de licitação para firmar um contrato de 1 ano. Os custos fixos e por caixa de medicamento, 
que compõem os custos totais de fornecimento pelas empresas A e B, são apresentados na tabela. Os medicamentos 
comercializados por ambas são igualmente efetivos, e serão compradas 500 caixas desse medicamento. 

Custo Empresa A Empresa B
Fixo R$ 250,00 R$ 300,00

Por caixa R$ 80,00 R$ 70,00

Com relação ao custo da empresa B, o custo de compra na empresa A será
A equivalente em reais.
B R$ 4 950,00 mais caro.
C R$ 5 050,00 mais caro.
D R$ 4 950,00 mais barato.
E R$ 5 050,00 mais barato.

Questão 155  
Um marceneiro possui uma peça de madeira maciça, em formato de pirâmide, com base quadrada, de 80 cm de lado na 

base e altura de 1,40 m. Ele decidiu que dessa peça fará um banquinho em formato de tronco de pirâmide, de tal modo que o 
assento desse banco (parte superior) tenha lado medindo 60 cm. O esboço do projeto pode ser verificado na imagem a seguir.

Para que o objetivo desse marceneiro seja atingido, a que distância (h) da base dessa peça, em metros, deverá ser o corte?
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D 0,60
E 1,05
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Questão 156  
O gráfico apresenta os gastos mensais de uma família 

separados por segmento, que inclui habitação, alimen-
tação, vestuário, educação, transporte, saúde e outros 
eventuais gastos.

De acordo com análise do gráfico os gastos desta família são

A 20% com outros.
B 80% com habitação.
C 19% com vestuário e saúde.
D 20% com educação e outros.
E 40% com habitação e alimentação.

Questão 157  
Para fazer um metro cúbico de concreto, um pedreiro 

utilizou 1 075 kg de brita, 630 kg de areia, 455 kg de cimento 
e 205 litros de água.

Para preencher uma viga com o formato de um paralele-
pípedo de dimensões 0,2 m x 0,4 m x 4 m de concreto,  
quantos quilogramas de areia e cimento ele gastará?

A 20,16 kg de areia e 14,56 kg de cimento.
B 201,60 kg de areia e 145,60 kg de cimento.
C 945,00 kg de areia e 685,50 kg de cimento.
D 2 898,00 kg de areia e 2 093,00 kg de cimento.
E 20 160,00 kg de areia e 14 560,00 kg de cimento.
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Questão 158  
Uma fonte no formato de um círculo com 4 m de diâmetro 

será construída no centro de uma praça. Para a iluminação, 
serão colocados quatro postes, igualmente distantes um do 
outro, fixados na borda da fonte. Uma tubulação subterrânea 
ligará os postes entre si para comportar a fiação elétrica.
Considere π 5 3,14.

A menor quantidade de tubo, em metro, que será necessária 
para ligar dois postes consecutivos contornando a fonte é

A 2,80.
B 3,14.
C 5,60.
D 12,56.
E 25,12.

Questão 159  
Carlos precisou pegar R$ 2 000,00 emprestados com 

seu irmão Felipe, mas como não sabia quando seria  
possível quitar sua dívida, combinou de pagá-lo mensal-
mente a juros compostos de 1%. Felipe resolveu montar 
uma tabela em um programa de computador para ter um 
melhor controle da dívida.

Qual foi a equação geral utilizada por Felipe no programa 
para calcular o montante da dívida após t meses?

A M 5 2 000 . (1,1)t

B M 5 2 000 . (0,01)t

C M 5 2 000 . (1,01)t

D M 5 2 000 . (0,01) . t
E M 5 2 000 . (1,01) . t



MT - 2o dia | Página 26

simulado

Questão 160  
O gerente de uma empresa decidiu fazer um sorteio 

entre seus funcionários e, para isso, usou como urna uma 
caixa cúbica com faces opostas de cores diferentes, entre 
branca ou cinza, e fez uma secção pelos pontos médios de 
três arestas dessa caixa, conforme ilustração.

A figura que representa corretamente a planificação da  
caixa após a secção é

A 

B 

C 

D 

E 

Questão 161  
Um empresário do ramo de plantação de soja utiliza 

uma fórmula matemática para calcular a quantidade x de 
motoristas que ele deverá contratar para dirigir os tratores 
os quais ajudarão na colheita de T toneladas desses grãos. 
A fórmula está expressa a seguir:

T 5 log2(x 2 3) 1 log2x

Se, em determinada época, esse empresário precisa  
colher 2 toneladas de soja, quantos motoristas ele preci-
sará contratar?

A 5
B 4
C 3
D 2
E 1

Questão 162  
A comunicação entre as pessoas se tornou algo ins-

tantâneo com a presença dos telefones móveis. O Censo 
é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da 
população nos municípios e localidades. Veja um gráfico 
representando a presença de telefones móveis e fixos 
nas regiões do Brasil, segundo informações geradas pelo 
Censo 2017.

IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.  
Disponível em: www.educa.ibge.gov.br. Acesso em: 14 nov. 2019.

Escolhendo-se ao acaso uma das 5 regiões do Brasil 
para viver, qual a chance de se morar em uma região cuja 
probabilidade de um domicílio não contar com telefonia 
móvel seja menor do que 10%?

A 0%
B 6,74%
C 18,64%
D 33,7%
E 60%

Domicílios com telefone móvel celular e com
telefone �xo convencional (%)

Norte
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28,3
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35,3

94,4
45,9

89,9
12,3
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SulBrasil
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93,2

31,5
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Questão 163  
Volume de óleo derramado no Nordeste é 16 vezes maior do que todos os vazamentos desde 2012

O derramamento de óleo que atingiu 11 estados no Nordeste e Sudeste do Brasil desde o dia 30 de agosto é ao menos 
16 vezes maior do que todos os vazamentos registrados oficialmente no país desde janeiro de 2012, segundo números 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP). [...] Dados da ANP mostram que país teve 726 acidentes nos últimos sete anos, 
com 250 toneladas derramadas.

Disponível em: www.oglobo.globo.com. Acesso em: 22 jan. 2019 (adaptado).

Segundo os dados da ANP, o volume de óleo derramado no vazamento de 2019 em questão, em toneladas, foi

A 3 500.
B 4 000.
C 12 000.
D 16 000.
E 45 400.

Questão 164  
A casa de Mário está situada em uma rua que possui um ipê em uma de suas calçadas. Certa vez, ao final do dia, ele 

quis descobrir a altura do ipê e, para isso, mediu o comprimento da sombra da árvore no chão, obtendo o valor de 10 m. 
Para efeito de comparação, ele mediu o comprimento da sombra de uma régua de 30 cm posicionada verticalmente sobre 
o chão, obtendo 80 cm.

Qual a altura, em metros, do ipê?

A 26,7
B 24,5
C 24,0
D 3,75
E 3,45

Questão 165  
A firma de consultoria em Estatística Galtonística está completando 60 anos e, em comemoração, o presidente  

resolveu fazer um bingo com os 60 primeiros números naturais. Uma das funcionárias ficou responsável pela confecção 
das cartelas, que deveriam seguir algumas regras:

B I N G O • Os números de uma mesma cartela devem ser distintos e ficar igualmente 
distribuídos, ou seja, a coluna B apresenta os números de 1 a 12, I, 13 a 24, 
sempre do menor para o maior, e assim sucessivamente;

• Todas as colunas devem ter 3 números, exceto a central, com apenas 2;
• Em todas as cartelas devem constar os números da sorte do dono da firma: 

7, 13 e 21.

O número máximo de cartelas distintas que podem ser confeccionadas é

A 123 ? 114 ? 104

B 125 ? 114 ? 102

C 12 ? (C12,2)2 ? (C12,3)2

D 10 ? C11,2 ? C12,2 ? (C12,3)2

E 10 1 C11,2 1 C12,2 1 2 ? (C12,3)
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Questão 166  

Uma roda-gigante tem seus movimentos orientados 
por um computador central. Uma programação calcula o  
ângulo, em radiano, que um assento de referência gira 
em relação ao centro da circunferência. Os pontos indi-
cados na figura, representados pelas letras A a H, estão 
igualmente espaçados, assim como os 10 assentos. Após  
algumas horas de funcionamento do parque, o computador 

indica que o assento selecionado fez um arco de 3 924
5

 π rad 

no sentido anti-horário a partir do ponto A.

Nesse momento, a posição desse assento está entre  
os pontos

A A e B
B B e C
C D e E
D F e G
E G e H

Questão 167  
Na construção de uma aranha mecânica que anda 

sobre superfícies horizontais ou verticais, foi usado como 
parâmetro de navegação o sistema de coordenadas  
cartesianas, com os eixos x e y. O projetista usou um parale-
lepípedo (Figura II) para testar alguns caminhos da aranha 
e depois projetou um desses caminhos no plano cartesiano 
(Figura I). As arestas TI e IX do paralelepípedo medem 4 
e a aresta EI mede 5, na mesma unidade de medida do 
plano cartesiano, de modo que o eixo vertical coincide com 
a aresta EI do paralelepípedo, a origem coincide com o  
vértice I e a aresta IX esteja sobre a parte positiva do eixo 
horizontal. A partir da face EOIX, o paralelepípedo seria 
“aberto” no plano cartesiano, de forma que a face AEIT fique 
posicionada na parte negativa do eixo x e a face NOXR 
fique posicionada a partir da abscissa 5. No caminho proje-
tado, a aranha deve se posicionar nas coordenadas (4, 2) e, 
em seguida, seguir os comandos referenciados pelo plano 
cartesiano: descer 1 unidade, se deslocar 4 unidades à  
esquerda e subir 2 unidades.

F

G

H

E

D

C

B

cadeira de
referência

A

Figura I

Figura II

Após seguir os comandos, a aranha ficará localizada sobre 
a aresta

A EI
B EA
C NR
D NO
E OX

Questão 168  
Queimadas no Brasil em 2020

De janeiro a meados de setembro de 2020, foram regis-
trados 69,5 mil focos de calor (que costumam representar 
incêndios) na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe).

No Cerrado, foram registrados 40,8 mil focos de calor 
de janeiro a meados de setembro do mesmo ano. Somente 
nas duas primeiras semanas deste mês de setembro foram 
13,6 mil registros, crescimento de 9,21% em comparação 
ao mesmo período em 2019.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 1 de out. 2020 (adaptado).

De janeiro a meados de setembro de 2020, a quantidade 
de focos de calor da Amazônia foi maior que a do Cerrado 
em, aproximadamente,
A 0,3 vezes.
B 0,6 vezes.
C 1,7 vezes.
D 3,0 vezes.
E 5,1 vezes.

5
y

x

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8
21

2122232425262728

N

A

T I

E

R X

O

5
y

x

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8
21

2122232425262728

N

A

T I

E

R X

O



MT - 2o dia | Página 29

simulado

Questão 169  
Nas indústrias, para aquecer e resfriar fluidos, é comum 

usar equipamentos denominados trocadores de calor.  
O custo total associado a um trocador de calor é determi-
nado por duas parcelas: o custo de investimento e o custo 
de operação. Para um trocador de calor específico, o custo 
total C, em dezenas de milhares de reais, é dado por uma 
função quadrática do tipo C 5 a(ΔT)2 1 b(ΔT) 1 c, em que 
ΔT é a diferença de temperatura entre os fluidos que trocam 
energia térmica no equipamento. O gráfico dessa função é 
dado a seguir.

O custo mínimo desse trocador de calor é atingido quando 
a diferença de temperatura ΔT entre os fluidos é de

A 0,0 ºC.
B 1,0 ºC.
C 2,0 ºC.
D 2,5 ºC.
E 3,0 ºC.

Questão 170  
Uma pesquisa realizada com 50 casais sem filhos, ao 

longo de 52 semanas, descobriu que cada casal costuma 
ir, em média, três vezes ao supermercado por semana, 
gastando, em cada ida, uma média de R$ 55,50.

Se todas as compras foram feitas no mesmo supermercado, 
o valor que esse supermercado arrecadou com os integran-
tes da pesquisa, ao longo do tempo do estudo, foi de

A R$ 48 100,00.
B R$ 144 300,00.
C R$ 288 600,00.
D R$ 432 900,00.
E R$ 865 800,00.
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Questão 171  
O texto a seguir apresenta parte de uma conversa  

telefônica entre um vendedor de uma loja de materiais de 
construção e um cliente.

— Alô! É do depósito?
— Bom dia, senhor. Depósito Casa Bonita! Em que 

posso ajudar?
— Preciso de uma porta de madeira para meu quarto. 

Vocês entregam?
— O senhor tem as medidas? Temos em três tamanhos: 

de 2,20 m de altura por 70, 80 e 90 cm de largura.
— Um momentinho que minha mulher “tá” medindo... 

Deu 31 e meio de largura e 86 e meio (mais ou menos)  
de altura.

— Trinta e um centímetros?
— Não sei não, a trena tá apagada, só dá pra ver os 

números. Pelos números não dá pra saber não?
Considere 2,5 cm como 1 polegada e 30,0 cm como 1 pé.

Sabendo que a altura medida correspondia a aproxima-
damente 2,16 m, com base nas informações do cliente,  
o vendedor concluiu que a porta com medidas mais próxi-
mas à mencionada pelo cliente era de 2,20 m por

A 70 cm, pois sua medição foi feita em polegadas.
B 80 cm, pois sua medição foi feita em polegadas.
C 80 cm, pois a medição foi feita em milímetros.
D 90 cm, pois a medição foi feita em milímetros.
E 90 cm, pois a medição foi feita em pés.

Questão 172  
Em uma gincana escolar, antes de começar as ativi-

dades e os jogos, os alunos foram organizados em dez filas 
da seguinte maneira:

• nas três primeiras filas havia o mesmo número de  
alunos;

• nas filas seguintes, o número de alunos superava em 
três o número de alunos que havia em cada uma das 
três primeiras filas.

O professor de Matemática procurou encontrar uma 
expressão que permitisse calcular o total de alunos (T) 
presentes na escola em função do número de alunos (x) 
que havia em cada uma das três primeiras filas. A expressão 
encontrada pelo professor é

A T 5 10x
B T 5 10x 1 9
C T 5 10x 1 21
D T 5 10x 1 27
E T 5 10x 1 30
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Questão 173  
Um cavalete de madeira possui quatro pernas idên-

ticas de mesmo comprimento, todas em contato com o piso  
horizontal e unidas em pares por dobradiças localizadas 
em pontos de apoio, conforme a figura a seguir.

Na imagem, as dobradiças mantêm as pernas do cavalete  
afastadas por certo ângulo uma da outra, de modo que 
cada par de pernas unidas pela dobradiça, juntamente com 
o solo, forme um triângulo
A retângulo.
B escaleno.
C isósceles.
D equilátero.
E obtusângulo.

Questão 174  
Na empresa em que Daniel trabalha, seu salário, 

que em 2016 era de R$ 5 000,00 por mês, é reajustado  
anualmente em janeiro, conforme o IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo). Porém, o aluguel do 
apartamento em que vive, que custava R$ 1 300,00 por 
mês em 2016, é reajustado também no mesmo período 
conforme o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado). 
Os reajustes (do salário e do aluguel) ocorrem em janeiro 
do ano seguinte ao resultado apresentado. No salário  
apresentado, todos os impostos já foram descontados, e 
o restante das despesas de Daniel são pagas com a dife-
rença entre o salário e o aluguel do apartamento.

Reajuste feito em janeiro de IGP-M IPCA
2016 10,54% 10,67%

2017 7,19% 6,29%

2018 20,53% 2,95%

2019 7,55% 3,75%

2020 7,31% 4,31%

Considerando que Daniel não trocou de emprego nem de 
apartamento no período, qual o valor mensal aproximado 
que Daniel tinha em 2018 para pagar o restante de suas 
despesas?
A R$ 3 789,35
B R$ 3 854,39
C R$ 3 921,03
D R$ 3 949,76
E R$ 4 085,44
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Questão 175  
Um mapa dos solos no país

Alicia Ivanissevich
O país se prepara para ter um novo “mapa” dos solos 

brasileiros. O mapeamento, com diferentes graus de deta-
lhamento, permitirá gerar dados para o subsídio de políticas 
públicas, assim como para orientar a agricultura [...], hoje 
apenas uma pequena parte do país (cerca de 5%) conta com 
mapas de solos em escala 1 : 100 mil ou com maior grau  
de detalhamento.

Na primeira fase, pretende-se fazer o levantamento 
de solos e as interpretações associadas para cerca de 
430 mil km2. [...] na terceira fase, a previsão é mapear  
1 milhão de km2 em escala 1 : 50 000, 250 mil km2 em escala 
1 : 25 000 e 6,9 milhões de km2 em escala 1 : 100 000.

Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 8 abr. 2020 (adaptado).

Supondo que, nos 430 mil km2 da primeira fase do mapea-
mento, seja utilizada alguma das escalas mencionadas na 
terceira fase, se o objetivo desse mapeamento for maior 
detalhamento das regiões, a melhor escolha será a escala
A 1 : 25 000, pois cada cm do mapa equivaleria a menos 

cm do terreno real.
B 1 : 25 000, pois cada cm do mapa equivaleria a mais cm 

do terreno real.
C 1 : 50 000, pois cada cm do mapa equivaleria a menos 

cm do terreno real.
D 1 : 100 000, pois cada cm do mapa equivaleria a mais 

cm do terreno real.
E 1 : 100 000, pois cada cm do mapa equivaleria a menos 

cm do terreno real.

Questão 176  
Grande parte dos quebra-cabeças possui peças cuja 

área, em sua maioria, pode ser aproximada por um qua-
drado com as mesmas dimensões da base de seu formato 
abstrato, conforme a figura.

Dessa forma, é possível estimar a quantidade de  
peças (n) de um quebra-cabeça utilizando seu comprimento 
total (c), sua largura total (l) e as dimensões aproximadas 
das peças (x), todas na mesma unidade, conforme a função:

n 5 
c ? l
x2

Em um quebra-cabeça quadrado com 140 cm de compri-
mento e peças com, aproximadamente, 4 cm2 de área, a 
quantidade aproximada de peças é igual a
A 9 800.
B 4 900.
C 2 450.
D 1 225.
E 560.

x 
cm

x 
cm

x cm x cm
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Questão 177  
Um operário precisa medir uma vala por onde passará 

uma tubulação de esgoto em uma obra, para saber se tem 
o material necessário. Como não dispõe de nenhum instru-
mento de medida como metro ou trena, ele usa uma ripa de 
madeira, verificando que a vala tem exatamente 16 ripas de 
comprimento. Em seguida, compara a medida da ripa com 
um dos 3 tubos que já estão no canteiro de obras, cada um 
medindo 6 metros. Nessa comparação, observa que cada 
cano mede, aproximadamente, 2 ripas e meia.

De acordo com as medidas efetuadas, o operário conclui 
que a quantidade de tubos que tem à disposição é

A insuficiente, pois falta, aproximadamente, 1,0 metro de 
tubo.

B insuficiente, pois faltam, aproximadamente, 5,0 metros 
de tubo.

C insuficiente, pois faltam, aproximadamente, 20,5 metros 
de tubo.

D suficiente, pois sobram, aproximadamente, 2,0 metros 
de tubo.

E suficiente, pois sobram, aproximadamente, 12,0 metros 
de tubo.

Questão 178  
Uma fábrica de chocolates produz saquinhos com  

10 unidades de bombons cada um. Após a produção, esses 
saquinhos são acomodados em caixas que comportam  
100 saquinhos, e, na distribuição para os revendedores, 
são utilizados caminhões que comportam, em sua car-
roceria, 100 dessas caixas. Sabe-se que um revendedor 
encomendou uma quantidade de bombons que pode ser 
transportada utilizando apenas metade da carroceria de 
um caminhão.

O número de bombons encomendados pelo revendedor 
pode ser representado por

A 55

B 
105

2
C 105

D 2 ? 105

E 
106

2

Questão 179  
No dia de seu aniversário, Laura foi ao supermercado 

comprar guardanapos para servir bolo e salgados. Ela pre-
cisava comprar exatamente 500 folhas de guardanapo, e 
encontrou vários pacotes diferentes, como mostra o quadro.

Marca do 
guardanapo

Quantidade 
de folhas Preço

Limpa Tudo 50 R$ 0,90
Boca Limpa 100 R$ 2,00
Suavíssimo 200 R$ 3,50

Sem Gordura 300 R$ 5,40
Maciez 500 R$ 10,50

A marca do guardanapo é irrelevante para Laura, mas 
ela quer gastar o menor valor possível nessa compra.

Qual(is) pacote(s) Laura deve comprar?
A Um pacote de Maciez.
B Dez pacotes de Limpa Tudo.
C Um pacote de Suavíssimo e um pacote de Sem Gordura.
D Dois pacotes de Limpa Tudo e dois pacotes de  

Suavíssimo.
E Dois pacotes de Limpa Tudo, dois pacotes de Boca 

Limpa e um pacote de Suavíssimo.

Questão 180  
Na construção da piscina de sua casa, Alberto gos-

taria que ela tivesse formato retangular, porém, com 

um dos cantos compondo o restante de 3
4

 de um círculo 

de 5 m de diâmetro, para que ali fosse adicionado um  
sistema de hidromassagem.

Essa piscina deverá ter uma saída de hidromassagem 
por pessoa, considerando o máximo possível de pessoas 
que cabem na circunferência dela e respeitando o com-
primento mínimo para cada pessoa. Para determinar a 
quantidade de saídas de hidromassagem da piscina, o 
engenheiro responsável pelo projeto considerou que cada 
pessoa deve ocupar um comprimento de, no mínimo,  
1,5 m da circunferência.
Considere 3 como aproximação para π.

A quantidade máxima de saídas de hidromassagem que 
essa piscina deverá ter, para que a distância mínima entre 
duas pessoas seja respeitada, é de
A 7.
B 8.
C 10.

5 m

D 15.
E 20.






