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SUELLEN - BIOLOGIA - 8H ÀS 8H40 

 
1. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de 

aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo 
com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar 
proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma 
nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz 

de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e 
destruir essas células. 
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve 
levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? 
 
(A) Núcleo. 
(B) Mitocôndria. 
(C) Peroxissomo. 

(D) Complexo golgiense. 
(E) Retículo endoplasmático. 

 
2. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis 
pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares 
cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas 
anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa 
propriedade. 
Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados 
ao propósito dessas pesquisas são os(as) 
 
(A) Moluscos fitófagos. 
(B) Moscas saprófagas. 
(C) Pássaros carnívoros. 

(D) Morcegos frugívoros. 
(E) Mosquitos hematófagos. 

 
3. O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios 
problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem 
para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o 
que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de 
oxigênio. 
Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é: 
 
a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. 
b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos 
rios. 
c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem 
oxigênio. 
d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam 
utilizar os nutrientes. 
e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais 
acessíveis às bactérias. 
 
4. A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais do mundo, incluindo o 
Brasil. A respeito dessa doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, marque a 
alternativa incorreta. 
 
a) Essa doença é transmitida pela picada do mosquito macho Anopheles. 
b) Essa doença pode provocar febre alta, calafrios, dores no corpo, vômito e fraqueza. 
c) Os protozoários, após infectarem uma pessoa, provocam o rompimento de suas 
hemácias. 
d) A gravidade está diretamente relacionada com a espécie de protozoário que provocou a 
doença. 
e) O Plasmodium vivax é responsável pela forma mais branda da doença. 
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5.  O ecossistema urbano criado pelo homem e consome energia produzida por ecossistemas 

naturais, alocando-a segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por um elevado 
consumo de energia, tanto somática ( aquela que chega ás populações pela cadeia alimentar), 
quanto extrassomática ( aquela que chega pelo aproveitamento de combustíveis), 
principalmente após o advento da tecnologia de ponta. Cada vez mais aumenta o uso de 
energia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a produção de seu subproduto, a 
poluição. A poluição urbana mais caracterizada é a poluição do ar. 
Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela inversão térmica, processo que 
ocorre muito no sul do Brasil e em São Paulo. Esse processo pode ser definido como: 
 
a) Processo no qual a temperatura do ar apresenta inversamente proporcional à umidade 
relativa do ar, ou seja, ar frio e úmido ou ar quente e seco. 
b) Precipitações de gotas d’agua com elevada temperatura e carregadas com ácidos nítrico e 
sulfúrico , resultado da poluição atmosférica. 
c) Inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenientes do sol, a partir da camada 
mais fria da atmosfera , que esquenta e amplia os raios. 
d) fenômeno em que o ar fica estagnado sobre um local por em período de tempo e não há 
formação  de ventos e correntes ascendentes na atmosfera.   
e) Fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permitem a passagem da luz solar, 
mas bloqueiam a irradiação do calor da terra, impedindo-o de  voltar ao espaço. 
 
6. O conhecimento sobre a vida passada resulta de um minucioso trabalho de estudiosos, 
que, como pesquisadores ¨detetives¨, analisam e interpretam vestígios e pistas deixados por 
seres que viveram em épocas antigas, os fósseis. Atualmente, a hipótese mais aceita é a de 
que a vida surgiu há pelos menos 3,5 bilhões de anos, a partir de substâncias químicas que 
foram se combinando, tornando-se cada vez mais complexas. Para um melhor 
entendimento da evolução biológica, processo que continua até hoje e que levou à grande 
variedade de formas de vida atuais, dividiu-se o tempo geológico e os fatos marcantes, 
principalmente, os biológicos. Considerando estas informações, numere as frases de I a IV 
preenchendo cada espaço com o número correspondente a cada Era, assinalando em 
seguida a alternativa que contêm a correta seqüência de numeração. 

1. Era Pré-Cambriana 2. Era Paleozóica 3. Era Mesozóica 4. Era Cenozóica 

I. Aparecimento das primeiras plantas vasculares, dos anfíbios e dos insetos (……….). 
II. Origem das primeiras células (……….). 
III. Aparecimento da espécie humana moderna (…………). 
IV. Extinção dos dinossauros e de diversas espécies de plantas e animais (………..). 
 
a) 1,2,3,4 
b) 1,3,4,2 
c) 2,1,4,3 

d) 3,1,4,2 
e) 4,1,2,3 

 
7. “O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se 
torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e 
organização dos animais… As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se 
esconder na grama; de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos 
de se alongar, adquiriram comprimento considerável…” 
O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista 
evolucionista. 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a idéia transmitida pelo texto e o nome 
do seu autor. 
 
a) Seleção natural – Charles Darwin. 
b) Herança dos caracteres adquiridos – 
Jean Lamarck. 
c) Lei do transformismo – Jean Lamarck. 

d) Seleção artificial – Charles Darwin. 
e) Herança das características 
dominantes – Alfred Wallace. 
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8.  Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, 

diminuição de sua diversidade e perda de estabilidade. 
Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas agroflorestais) 
pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao 
mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. 
Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, 
pois: 
 
a) Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. 
b) Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. 
c) Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. 
d) Favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. 
e) Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da 
insolação sobre o solo. 
 
9. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como as plantas arbóreas e arbustivas 
com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato 
lamacento; raízes que se expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do 
substrato; folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas que podem 
apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. 
As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 
 
a) Cerrado. 
b) Pampas. 
c) Pantanal. 

d) Manguezal. 
e) Mata de Cocais. 

 
 
10. A partir da análise da ilustração 
abaixo e com base nos conhecimentos 
sobre o processo de respiração celular, é 
correto afirmar: 
 
a) I corresponde ao espaço 
intermembranas, local onde ocorre a 
transformação da glicose em duas 
moléculas de ácido pirúvico, com lucro 
líquido de duas moléculas de ATP para a 
célula. 
b) II corresponde à membrana 
mitocondrial interna, local onde o ácido 
pirúvico ganha hidrogênios e CO2 e se combina com a coenzima A, transformando-se em 
acetil-CoA. 
c) III corresponde à matriz mitocondrial onde a acetil-CoA penetra no ciclo de Krebs, no 
qual, após várias reações catalisadas por diferentes enzimas, é gerado um lucro de ATP e 
as moléculas de NADH2 e FADH2 são oxidadas em NAD e FAD. 
d) IV corresponde à membrana mitocondrial interna, onde ocorre o processo de oxidação da 
molécula de glicose e a redução das moléculas de NAD e FAD, permitindo, posteriormente, 
a transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA com gasto de ATP. 
e) V corresponde às cristas mitocondriais, local onde o NADH2 cede hidrogênio a uma 
cadeia de aceptores intermediários, até chegar ao aceptor final, o oxigênio, formando água e 
liberando energia durante todo o processo para produção de ATP. 
  

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2012/11/012.jpg
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2012/11/012.jpg
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CINTIA – QUÍMICA I - 8H ÀS 9H20 

 

1. O aquecimento de um material por 

irradiação com micro-ondas ocorre por causa 

da interação da onda eletromagnética com o 

dipolo elétrico da molécula. Um importante 

atributo do aquecimento por micro-ondas é a 

absorção direta da energia pelo material a 

ser aquecido. Assim, esse aquecimento é 

seletivo e dependerá, principalmente, da 

constante dielétrica e da  frequência de 

relaxação do material. O gráfico mostra a 

taxa de aquecimento de cinco solventes sob 

irradiação de micro-ondas. 

No gráfico, qual solvente apresenta taxa 

média de aquecimento mais próxima de 

zero, no intervalo de 0 s a 40 s? 

 

A) H2O 

B) CH3OH 

C) CH3CH2OH 

D) CH3CH2CH2OH 

E) CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

 

2. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. 

A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage 

com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por: 

 
Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. 

 

Esse arranjo é representado esquematicamente por: 

 

3. Nucleófilos (Nu –) são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de 

uma reação chamada substituição nucleofílica (Sn), como mostrado no esquema:  

R–X + Nu –    R– Nu + X –    (R=grupo alquila e X=halogênio) 

A reação de Sn entre metóxido de sódio (Nu –  = CH3O –  ) e brometo de metila fornece um 

composto orgânico pertencente a função: 

A) Éter 

B) Éster 

C) Álcool 

D) Haleto 

E) Hidrocarboneto 
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4. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleorresina de 

Capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol ou 

isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um 

efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O 

processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas.  

Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br. Acesso em: 

1 mar. 2012 (adaptado).  

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da 

região atingida com água é ineficaz porque a  

 

A) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.  

B) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção.  

C) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio 

ativo.  

D) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas.  

E) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo 

e o solvente. 

 

5. O esquema representa, de 

maneira simplificada, o 

processo de produção de etanol 

utilizando milho como matéria-

prima. 

 

 

A etapa de hidrólise na 

produção de etanol a partir do 

milho é fundamental para que  

A) a glicose seja convertida em 

sacarose.  

B) as enzimas dessa planta 

sejam ativadas.  

C) a maceração favoreça a solubilização em água.  

D) o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura.  

E) os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. 

 

6. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma 

espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida 

pela mariposa do bicho-da-seda.  

                                

 
O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga está de acordo com o modelo 

preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus 

compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado 

no quadro.  
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Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo 

bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto 

 

A) Sitophilus spp. 

B) Migdolus fryanus. 

C) Anthonomus rubi. 

D) Grapholita molesta. 

E) Scrobipalpuloides absoluta. 

 

7. O  carvão  ativado  é  um  material  que  possui  elevado  teor de carbono, sendo muito 

utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a 

remoção desses compostos,utiliza-se a adsorção. 

Esse  fenômeno  ocorre  por meio  de  interações  do  tipo  intermoleculares entre a 

superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância adsorvida). No caso 

apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de: 

 

A) Ligações dissulfeto. 

B) Ligações covalentes. 

C) Ligações de hidrogênio. 

D) Interações dipolo induzido – dipolo 

induzido. 

E) Interações dipolo permanente – dipolo 

permanente. 
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JOSEANE – QUÍMICA II - 9H20 ÀS 10h20 

 
1. A formação de estalactites, depósitos de carbonato de cálcio existentes em cavernas 

próximas a regiões ricas em calcário, pode ser representada pela reação reversível 

CaCO3(s)  + CO2(g)   + H2O (l)  ↔ Ca2+ (aq)  +  2 HCO3 
-
 (aq) 

Dentre as seguintes condições:  

I. evaporação constante da água  

II. corrente de ar frio e úmido  

III. elevação da temperatura no interior da caverna  

IV. abaixamento da temperatura no interior da caverna  

Quais favorecem a formação de estalactites?  

 

a) I e II   b) I e III  c) II e III  d) II e IV  e) III e IV 

 

2. (UFRN-1997) As soluções apresentam um conjunto de propriedades conhecidas como 

coligativas. Tais propriedades não podem ser observadas na situação seguinte: 

 

a) Adição de etileno glicol aos radiadores dos carros para evitar o superaquecimento da 

água de refrigeração, em regiões de clima quente.  

b) Liberação de energia térmica quando se misturam hidróxido de sódio e água a 1 atm e 

25°C.  

c) Emprego de membranas para transformar água salobra em potável. 

d) Introdução de um componente não-volátil para diminuir a taxa de evaporação do solvente.  

e) Adição de etileno glicol aos radiadores dos carros para evitar o congelamento da água de 

refrigeração, em regiões de clima frio. 

 

3. (Fuvest-2000) Considere os seguintes materiais:  

I – Artefato de bronze (confeccionado pela civilização inca).  

II – Mangueira centenária (que ainda produz frutos nas ruas de Belém do Pará).  

III – Corpo humano mumificado (encontrado em tumbas do Egito antigo).  

O processo de datação, por carbono-14, é adequado para estimar a idade apenas:  

 

a) do material I b) do material II c) do material III d) dos materiais I e II e) dos materiais II e III 

 

4. (PUC-RJ-2007) Considere a equação nuclear incompleta. 

 
Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo radioativo que 

se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do bombardeio do plutônio-

239 com: 

 

a) partículas alfa. 

b) partículas beta. 

c) radiações gama. 

d) raios X. 

e) deutério. 
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5. (Unirio-1999) O 201Tl é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl3 (cloreto de tálio), 

para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73h (3 dias). Certo 

hospital possui 20g deste isótopo. Sua massa, em gramas, após 9 dias, será igual a:  

 

a) 1,25  

b) 2,5 

c) 3,3 

d) 5,0 

e) 7,5 

 
6. O esmalte dos dentes , principalmente hidroxiapatita que, sob certas condições, sofre 
dissolução (desmineralização), o que provoca a cárie. Provoca desmineralização bochechar 
com 

 
 

 
I) u

ma solução aquosa de hipoclorito de sódio (pH=9);  
II) uma solução aquosa de cloreto de sódio (soro fisiológico);  
III) vinagre diluído em água. Dessas afirmações, apenas:  

 
 

a) a I é correta. 
b) a II é correta. 
c) a III é correta. 

d) a I e a II são corretas. 
e) a II e a III são corretas. 

 
7. Uma amostra de massa 8,48g de carbonato de sódio reagiu completamente com 
quantidade estequiométrica de ácido clorídrico diluído, originando entre outros produtos 
2,64g de um gás. Em relação a essa reação, é verdadeiro afirmar que 
Dados: ma (Na) = 23u, ma ( C) = 12u, ma( O ) = 16u, ma (H ) = 1u, ma (Cl) = 35,5u , N = 
6,02x1023 
 
a) foram formadas 3,612x1024 moléculas de gás nas CNTP e 0,18g de água no estado 
líquido.  
b) o rendimento da reação calculado pela massa obtida do gás nas condições da 
experiência é igual a 75%. 
c) cada 1,06g de carbonato de sódio reage exatamente com 3,65g de HCl, pois cada 
mol do sal reage exatamente com 3,65g de HCl .  
d) admitindo-se um rendimento teórico de 100% para a reação, a massa de gás obtida 
será de 7,04g.  
e) para cada 73,0g de HCl que reage exatamente com carbonato de sódio, formam-se 
88,0g de gás, admitindo-se um rendimento de 100% para a reação. 

 
8. (Unip) Objetos de ferro ou aço podem ser protegidos da corrosão de vários modos:  

I) Cobrindo a superfície com uma camada protetora.  

II) Colocando o objeto em contato com um metal mais ativo, como zinco.  

III) Colocando o objeto em contato com um metal menos ativo, como cobre.  

São corretos:  

 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e II. 

e) apenas I e III. 
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9. (FUVEST) I e II são equações de reações que ocorrem em água, espontaneamente, no 

sentido indicado, em condições padrão.  

I. Fe + Pb2+ → Fe+2 + Pb  

II. Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe  

Analisando tais reações, isoladamente ou em conjunto, pode-se afirmar que, em condições 

padrão, 

 

a) elétrons são transferidos do Pb2+ para o Fe.  

b) reação espontânea deve ocorrer entre Pb e Zn2+ .  

c) Zn2+ deve ser melhor oxidante do que Fe2+ .  

d) Zn deve reduzir espontaneamente Pb2+ a Pb.  

e) Zn2+ deve ser melhor oxidante do que Pb2+ . 

 

10. Uma nova marca de gás para fogão lançou, no mercado, um botijão com 13kg de 

hidrocarbonetos, sendo 55% em massa de butano (C4H10) e 45% em massa de propano 

(C3H8). Desprezando possíveis perdas, qual o calor liberado no consumo de todo o conteúdo 

do recipiente? 

  

a) 3,5x104 kJ 
b) 3,5x105 kJ  
c) 4,8x105 kJ  
d) 6,5x104 kJ  
e) 6,5x105 kJ 
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RAFHAEL - FÍSICA - 10h20 ÀS 11H 

 
01.  Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se 

diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente 
ao(à) 
 
a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical. 
b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais. 
c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical. 
d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam 
diferentes. 
e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. 
 
02. Um sonar emite um pequeno trem de ondas sonoras na água, com duração de 0,01 s, 
com frequência de 12,0 kHz a partir de um submarino em repouso em relação à água, 
sendo este trem de ondas refletido por outro submarino (velocidade do som na água: 1500 
m/s). O trem de ondas refletido retorna ao primeiro submarino transcorridos 4,0 s em relação 
ao momento de emissão. Na volta o trem de ondas é analisado, indicando ter a frequência 
de 11,9 kHz. Em função destes resultados podemos afirmar que o outro submarino 
 
a) se afasta e se encontra a aproximadamente 3 km do primeiro submarino. 
b) se aproxima e se encontra a aproximadamente 3 km do primeiro submarino. 
c) se afasta e se encontra a aproximadamente 6 km do primeiro submarino. 
d) se aproxima e se encontra a aproximadamente 6 km do primeiro submarino. 
e) não pode ser localizado. 
 
03. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, 

existem uma substancia que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa 
região de frequência, gerando um tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito 
de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo 
é detectada por esse tipo de sensor. 

WENDLING,M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br. Acesso em: 7 maio 2014(adaptado) 

 
A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência: 
 
a) da luz visível. 
b) do ultravioleta. 
c) do infravermelho. 

d) das micro-ondas. 
e) das ondas longas de rádio. 

 
04. (Enem) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma 
diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é 
identificado como “algo quente” e temperatura mede a “quantidade de calor de um corpo”. 
Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser 
verificadas na prática. 
Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos 
corriqueiros de calor e temperatura? 
 
a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. 
b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da 
água. 
c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma 
panela. 
d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir 
sua temperatura; 
e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor 
temperatura do que a dele. 
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05. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar 

movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A 
figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um 
experimento para obter a massa do carrinho 2.  

 
No instante em que o carrinho 1, de massa 150,0 g, passa a se mover com velocidade 
escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca 
com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. 
Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram 
os instantes associados à passagem 
de cada carrinho, gerando os dados 
do quadro. 
Com base nos dados experimentais, 
o valor da massa do carrinho 2 é 
igual a: 
 
a) 50,0 g 
b) 250,0 g 
c) 300,0 g 

d) 450,0 g 
e) 600,0 g 

 
06. As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e transparentes. São constituídos 
geralmente por náilon ou vidro. Quando um sinal luminoso é lançado nesses fios, a luz 
percorrerá a estrutura com velocidade próxima à que desenvolve no vácuo e, ao se chocar 
com a superfície de separação vidro/ar, não sofrerá refração. Pois, o ângulo de incidência 
do raio de luz será sempre superior ao do ângulo limite, devido a espessura mínima do fio. 
Como consequência, haverá o fenômeno indicado corretamente na alternativa: 
 
a) difusão; b) interferência; c) dispersão;  d) refração;  e) reflexão 
total. 

 
07. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite 
pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos 
desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. 
Dependendo da espessura e do comprimento das linhas 
desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de 
cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos 
de lápis diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados 
distintos. 
Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de 
um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse 
experimento, para as resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro 
ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os 
resistores obedeciam à Lei de Ohm. 

 
Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, 
em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e 
RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB / RBC, qual 
resultado o estudante obteve? 
 
a) 1       b) 4/7    c) 10/27     d) 14/81       e) 4/81 
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MARCOS - METEMÁTICA - 11H ÀS 11H40 

 
1. A cápsula de um medicamento apresenta o 

seguinte formato: 
Considere que o sólido geométrico que representa 
essa cápsula pode ser decomposto em duas 
semiesferas e um cilindro, cujas dimensões estão 
representadas no desenho anterior. O volume dessa 
cápsula é igual a 
(Considere: π = 3.) 
 
a) 8 mm³.  
b) 11 mm³.  
c) 13 mm³. 
d) 14 mm³. 
e) 21 mm³ 
 
2. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito 
usado em países orientais. 
Esta figura é uma representação de uma superfície de 
revolução chamada de: 
 
a) pirâmide 
b) semiesfera 
c) cilindro 
d) tronco de cone 
e) cone 
 
3. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar 
cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 
partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtura encomendou 
um caminhão betoneira com 14 m3 de concreto. 
Qual é o volume de cimento, em m3, na carga de concreto trazido pela betoneira?  
 
a) 1,75 
b) 2,00 
c) 2,33 
d) 4,00 
e) 8,00 
 
4. A pirâmide a seguir foi construída com 
cubos maciços de mesmas dimensões. 
 
Considerando-se que, na construção da 
pirâmide não foram deixados espaços 
vazios em seu interior e que o volume 
de cada cubo é 1 m3 , pode-se afirmar 
que o volume total e a altura desta 
pirâmide são, respectivamente: 
 
a) 5m3 e 1m 
b) 25m3 e 5m 
c) 125m3 e 25m 
d) 165m3 e 5m 
e) 625m3 e 25m 
 

https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/46235_pre.jpg?1375118361
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/46235_pre.jpg?1375118361
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/46235_pre.jpg?1375118361
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/46235_pre.jpg?1375118361
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5. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 

formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 
 
a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 
 
6. Alguns objetos, durante a sua fabricação, 

necessitam passar por um processo de 
resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica 
utiliza um tanque de resfriamento, como 
mostrado na figura. 
  
O que aconteceria com o nível da água se 
colocássemos no tanque um objeto cujo volume 
fosse de 2 400 cm3? 
 
a) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura. 
b) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura. 
c) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura. 
d) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar. 
e) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar. 
 
 
7. Um fazendeiro conta com um sistema de 
captação e armazenamento de água da chuva 
para regar as plantas do jardim da sede. Esse 
sistema capta a água do telhado e a armazena em 
um fosso, como indica a imagem.  
 
O índice pluviométrico mede a quantidade de água 
precipitada em uma área de 1 m². Assim se em um 
dia chove 8 mm de água em uma região, a altura 
da água acumulada em um cubo de 1 metro de 
aresta é igual a 8 mm. 
Após um longo período de estiagem, choveu durante certo dia o equivalente a 15 mm 
(índice pluviométrico). Considerando que a superfície do telhado tem formato plano e 
retangular, que o fosso estava vazio antes da chuva e que eventuais perdas de água, ao 
longo do processo, são mínimas, a quantidade de água captada no fosso durante esse dia 
foi de 
 
A) 2050 Litros 
B) 1900 Litros 
C) 1800 Litros 
D) 1500 Litros 
E) 1250 Litros 

https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45917_pre.jpg?1371464499
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45908_pre.jpg?1371427120
https://www.tutorbrasil.com.br/forum/download/file.php?id=15978&sid=6ec9664e8a9da0617f2ef52d9db9b1b8&mode=view
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45917_pre.jpg?1371464499
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45908_pre.jpg?1371427120
https://www.tutorbrasil.com.br/forum/download/file.php?id=15978&sid=6ec9664e8a9da0617f2ef52d9db9b1b8&mode=view
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45917_pre.jpg?1371464499
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45908_pre.jpg?1371427120
https://www.tutorbrasil.com.br/forum/download/file.php?id=15978&sid=6ec9664e8a9da0617f2ef52d9db9b1b8&mode=view
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