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BIOLOGIA 
RODRIGO 
Q.01- O que é vida? Para fazer uma discussão sobre o conceito de vida é 
necessário analisar as concepções existentes ao longo da história da 

humanidade. Há uma enorme diversidade de definições de vida, sendo 
Aristóteles (384 – 322 a.C.) o primeiro pensador que trabalhou com uma 
definição de vida, em seu tratado denominado “Da Alma”. O autor afirmou 
que os seres animados contêm um princípio de vida, denominada psykhé 

(alma), que os difere dos seres inanimados. O termo vida também está 
presente no Velho e Novo Testamentos. De acordo com a tradição cristã, a 
vida seria o oposto de morte, aquilo que nos salva da destruição. Durante o 
século XIX, com a descoberta dos ácidos nucleicos, a concepção de vida 

começou a ser diretamente relacionada com a genética.  
ANDRADE; SILVA; CALDEIRA, 2009, 

A concepção de professores de Biologia 
sobre o conceito de vida. (adaptado) 

Logo, conforme o texto acima, do ponto de vista do significado biológico, 

pode-se concluir que a concepção de vida está diretamente ligada: 
A) à existência de um princípio vital, que seria uma alma derivada 

diretamente de Deus. 
B) à capacidade dos seres vivos de produzirem cópias de si mesmos. 
C) aos nutrientes orgânicos capazes de fornecer energia para 

manutenção da vida. 
D) à percepção de estímulos do ambiente e resposta imediata com 

movimentação ativa. 
E) à existência de uma “alma” que regula o funcionamento do organismo 

e suas interações bioquímicas. 
 
Q.02- Um artigo publicado na revista Science mostrou que variações em um 
gene promovem acentuados efeitos nas mudanças rápidas do 

comprimento dos bicos de tentilhões. Essa descoberta ajuda a entender 
como os tentilhões estudados por Darwin puderam evoluir em 18 espécies 
em um período entre 1 milhão e 2 milhões de anos. Uma seca que atingiu a 
ilha de Daphne Major, no arquipélago de Galápagos, nos anos de 2004 e 

2005, promoveu rápidas adaptações nos tentilhões. A competição por 
alimento entre essas aves resultou na extinção de indivíduos de porte 
médio e com bico grande, enquanto os indivíduos de porte médio e com 
bico pequeno sobreviveram, alimentando-se de pequenas sementes. Após 
esse período de seca e com o passar dos anos, tentilhões de porte médio 

passaram a desenvolver bicos com dimensões menores.  
Disponível em: www.sciencenews.org. 

Acesso em: 13 nov. 2018 (adaptado). 

O processo de evolução dos tentilhões estudados por Darwin deve-se 
A) a mutações provocadas pela desregulação no processo de tradução. 

B) à expressão de características morfológicas em resposta ao seu uso e 
desuso. 

C) à atrofia dos bicos relacionada ao desgaste promovido pelo seu uso 
excessivo. 

D) à seleção de caracteres favoráveis em virtude da competição pelo 
alimento disponível. 

E) ao isolamento geográfico que limita o contato entre as duas espécies 
presentes na ilha Daphne Major. 
 

Q.03- O nível de organização celular está apenas a um pequeno passo do 
nível atômico. Sendo assim, as propriedades celulares e de seus 
componentes derivam de forma direta das atividades das moléculas que as 
compõem. Essas moléculas formam as substâncias orgânicas e inorgânicas 

das células. Analisando os componentes inorgânicos da célula, marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso, nas preposições abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
(   ) O Sódio participa no processo de transmissão nervosa e na regulação 

hídrica; 
(   ) O selênio age em intima associação com a vitamina E; 
(   ) A deficiência de cobalaminas (Vit B12), ocasiona distúrbios no sistema 
nervoso além de favorecer a mal formação de hemácias; 
(   ) O cromo age na manutenção de ossos e dentes, atua no metabolismo 

energético e no metabolismo da glicose 
 
Está correta a letra: 
A) V, V, F, V. 

B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, F. 
D) V, V, V, F. 
E) F, F, V, V. 

Q.04- Erwin Chargaff se notabilizou por seus estudos sobre a composição 
de bases nitrogenadas presentes no DNA de várias espécies. Mesmo sem 
contar com técnicas modernas de sequenciamento de DNA, seus dados 
revelaram, por exemplo, que no DNA de ouriço-do-mar há 32,3% de 

adenina, no do salmão há 20,4% de guanina e no do trigo há 21,9% de 
citosina. Considerando a regra de Chargaff, pode-se concluir que a 
porcentagem média de timina dessas três espécies é igual a 
A) 29,6%. 

B) 32,3%. 
C) 30,0%. 
D) 28,1%. 
 

Q.05- Alguns pesquisadores discutem se os vírus devem ser considerados 
organismos vivos, uma vez que, dentre as várias características de um ser 
vivo, os vírus 
A) não possuem organização celular e não crescem. 
B) não transmitem material genético e não se movimentam ativamente. 

C) não possuem organização celular e não possuem genes que 
codifiquem proteínas. 

D) não possuem variabilidade genética e não crescem. 
E) não possuem metabolismo e não possuem genes que codifiquem 

proteínas. 
 
Q.06- Em uma aula de campo, os alunos encontraram, crescendo sobre um 
tronco caído na mata, organismos conhecidos como orelhas-de-pau. O fato 

que chamou a atenção dos alunos foi que alguns desses organismos eram 
de cor verde, como mostra a figura. 

 
Paula afirmou que o organismo observado era um fungo fotossintetizante e 
portanto autótrofo. 
Gilberto concordou que seria um fungo fotossintetizante, mas, por estar 

crescendo em um tronco em decomposição, seria heterótrofo 
necessariamente. 
Ricardo sugeriu que o organismo observado, na verdade, eram dois 
organismos, um autótrofo e outro heterótrofo. 

Tiago complementou a ideia de Ricardo, afirmando tratar-se de um musgo, 
que é uma associação entre um fungo e uma alga. 
Fernanda discordou de Tiago, afirmando tratar-se de um líquen, no qual o 
fungo fornece os carboidratos necessários para o crescimento da alga. 
A explicação correta para o fato foi dada por 

A) Fernanda. 
B) Gilberto. 
C) Ricardo. 
D) Paula. 

E) Tiago. 
 
Q.07- As Diatomáceas são protistas unicelulares com frústula silicosa. Cada 
frústula é formada por duas valvas, ligeiramente desiguais (a menor das 

valvas encaixa-se na maior). Habitam a zona fótica dos oceanos (até cerca 
de 200m de profundidade), mares, lagos e rios, apresentando tanto formas 
bentônicas como planctônicas. Podem ser solitárias ou coloniais. 

 
Fonte: http://www.ufrgs.br/paleodigital 

Este grupo descrito acima pertence ao filo das: 
A) Euglenophytas 
B) Dinophytas 

C) Bacillariophytas 
D) Phaeophytas 
E) Rhodophytas 
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Q.08- A foto abaixo representa a transição entre biomas no Brasil, um 
campo, transformado em pastagem e uma mata. 
 

 
 
O nevoeiro observado deve-se à chuva que acabou de cair na região. 
Enquanto na mata observa-se isso nitidamente, no campo não há formação 
de qualquer tipo de nuvens pelo vapor da água. Esse processo que as 

árvores fazem com mais eficiência associado ao solo da floresta e que faz 
parte do ciclo da água é denominado 
A) fototranspiração. 
B) evaporespiração. 

C) fotossíntese. 
D) gutação. 
E) evapotranspiração. 
 

Q.09- Um professor de Biologia propôs a quatro grupos de alunos que 
pensassem sobre a explicação acerca da condução da seiva bruta no 
interior das plantas vasculares. Os grupos apresentaram as seguintes 
possibilidades explicativas: 
 

 
 
Qual grupo apresenta a explicação que contém aspectos nos quais se 
baseia a teoria de Dixon?  
A) 1  

B) 2  
C) 3  
D) 4 
 

Q.10-Os ciclos de vida de organismos com reprodução sexuada têm 
características em comum, como a meiose e a fertilização. O que acontece 
entre esses dois eventos pode variar dependendo do tipo de ciclo de vida. 
Considerando os tipos de ciclo de vida dos seres com reprodução sexuada, 

é correto afirmar: 
A) A meiose zigótica, característica do ciclo de vida diplobionte 

(alternância de gerações), ocorre em plantas e algas multicelulares. 
B) No ciclo de vida haplobionte haplonte, comum em fungos, a meiose é 

gamética. 

C) Animais apresentam ciclo de vida haplobionte diplonte, caracterizado 
por meiose gamética. 

D) Em plantas, a meiose espórica produz gametas haploides, 
caracterizando o ciclo de vida haplobionte haplonte. 

E) A meiose zigótica ocorre em animais que apresentam ciclo de vida 
haplobionte diplonte. 

 
 

RESPOSTAS: 
Q.01-B Q.02- Q.03-D     Q.04-C Q.05-A 
Q.06-C Q.07-C Q.08-E Q.09-C Q.10-C 
 
 

 

SELMO 
Q.01-(Fuvest)A maior parte da massa de matéria orgânica de uma árvore 
provém de:  
 

A) água do solo.  
B) gás carbônico do ar.  
C) gás oxigênio do ar.  
D) compostos nitrogenados do solo.  

E) sais minerais do solo. 
 
Questão 02 - (Fuvest)  
A contribuição da seiva bruta para a realização da fotossíntese nas plantas 

vasculares é a de fornecer  
 
A) glicídios como fonte de carbono.  
B) água como fonte de hidrogênio.  
C) ATP como fonte de energia.  

D) vitaminas como coenzimas.  
E) sais minerais para captação de oxigênio. 
 
Q.03- (FaZU)  

O gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético 
das plantas. Em relação a esses dois gases podemos afirmar que:  
 
A) O gás carbônico é produzido apenas à noite.  

B) O oxigênio é produzido apenas à noite.  
C) O gás carbônico é produzido apenas durante o dia.  
D) O oxigênio e o gás carbônico são produzidos dia e noite. e) O oxigênio 

é produzido apenas durante o dia. 
 

Q.04- (FUVEST)  
A energia luminosa fornecida pelo Sol  
 
A) é fundamental para a manutenção das cadeias alimentares, mas não é 

responsável pela manutenção da pirâmide de massa.  
B) é captada pelos seres vivos no processo da fotossíntese e transferida 

ao longo das cadeias alimentares.  
C) tem transferência bidirecional nas cadeias alimentares por causa da 

ação dos decompositores.  
D) transfere-se ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, 

mantendo-se invariável.  
E) aumenta à medida que é transferida de um nível trófico para outro 

nas cadeias alimentares. 
 
Q.05- (UEPB) 
Observe a equação simplificada representada a seguir:  
 

CO2 + H2O → (CH2O) + O2  
 

Esta reação ocorre nos organóides celulares denominados:  
 

A) Mitocôndrias  
B) Plastos  
C) Ribossomos  
D) Lisossomos  
E) Golgiossomos 

 
Q.06- (Fuvest)  
A figura a seguir representa diferentes padrões de coração de vertebrados.  

 
Qual a sequência indica a ordem crescente da eficiência circulatória, com 
relação ao transporte de gases, conferida pelos três corações?  
 

A) 1, 2, 3  
B) 1, 3, 2  
C) 3, 2, l  
D) 2, 1, 3 

E) 3, 1, 2 
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Questão 07 - (Mack)  

 
A respeito do desenho acima, que representa o coração de um mamífero, é 
INCORRETO afirmar que:  
 

A) 3 é artéria pulmonar que leva o sangue do coração para o pulmão.  
B) 1 é a veia cava inferior que traz o sangue do corpo para o coração.  
C) 2 é artéria cava superior que leva o sangue do coração para o corpo.  
D) 4 é artéria aorta que leva o sangue do coração para o corpo.  

E) 5 são veias pulmonares que trazem o sangue dos pulmões para o 
coração. 

 
 
Q.08 - (UFMG) 

 
 

Observe o esquema referente ao sistema circulatório de um vertebrado 
adulto representado na figura a seguir. Com base nesse esquema e em seus 
conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que contém o grupo 
de vertebrados nele apresentado.  
 

A) Anfíbios.  
B) Aves.  
C) Mamíferos.  
D) Peixes.  

E) Répteis. 
 
Q.09- (Cesgranrio)  
A capacidade de coagulação do sangue é muito reduzida nos portadores de 

hemofilia. Para os hemofílicos, um pequeno ferimento pode representar 
um grande risco. A proteína sanguínea que atua no processo de coagulação 
é o(a):  
 

A) fibrinogênio.  
B) pepsinogênio.  
C) mucina.  
D) heparina.  
E) hemoglobina. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Q.10- (UFSCar)  
A ilustração mostra um inseto estilizado de tamanho exagerado 

 
 

Argumenta-se que a inexistência de insetos de grande tamanho corporal 
deve-se a restrições quanto à sustentação e dinâmica de fluidos corporais. 
Essas restrições estariam relacionadas ao tipo de sustentação corporal, 
sistemas circulatório e respiratório, que nos insetos correspondem a  
A) endoesqueleto quitinoso, sistema circulatório aberto e respiração 

cutânea.  
B) exoesqueleto quitinoso, sistema circulatório aberto e respiração 

traqueal.  
C) exoesqueleto incompleto, sistema circulatório misto e respiração 

traqueal.  
D) exoesqueleto mineralizado, sistema circulatório fechado e respiração 

cutânea.  
E) endoesqueleto calcáreo, sistema circulatório aberto e respiração 

traqueal. 
 

RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-B Q.03-E Q.04-B Q.05-B 
Q.06-E Q.07-C Q.08-D Q.09-A Q.10-B 

 
ODRACIR 
Q.01-O grupo de invertebrados composto por animais marinhos de 
esqueleto interno, fina camada de tegumento, com simetria radial, o qual 

pode ser representado pelas estrelas-do-mar, é o dos 
 
A) moluscos. 
B) poríferos. 

C) equinodermas. 
D) celenterados. 
E) artrópodes. 
 
Q.02-O quadro abaixo apresenta características de alguns filos animais. 

Analise-o. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA para I, II, III e IV 
respectivamente. 
 
A) Nematelmintos, celenterados, artrópodes e moluscos. 
B) Anelídeos, celenterados, moluscos e poríferos. 

C) Moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. 
D) Poríferos, moluscos, equinodermos e anelídeos. 
 
Q.03-O exoesqueleto e o endoesqueleto são os dois tipos mais comuns de 

esqueleto nos animais e exercem diversas funções. Assinale a alternativa 
que apresenta, CORRETAMENTE, duas dessas funções: 
 
A) Nutrição e sustentação. 

B) Sustentação e proteção. 
C) Locomoção e nutrição. 
D) Proteção e comunicação. 
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Q.04-Muitos animais apresentam estruturas únicas, que facilitam sua 
locomoção, respiração, alimentação, defesa e proteção. Várias são as 
características que os classificam adequadamente. Pedicelárias, parapódios 
e cnidócitos são exemplos de características únicas encontradas nos filos no 

reino animal. Tais características estão presentes nos seguintes animais, 
respectivamente: 
 
A) Ouriço-do-mar, lula e escorpião. 

B) Esponja, poliqueta e água-viva. 
C) Lula, ouriço-do-mar e poliqueta. 
D) Ouriço-do-mar, poliqueta e água-viva. 
 

Q.05-Os animais possuem estruturas locomotoras, característica que lhes 
possibilita procurar alimentação. Estas estruturas estão adaptadas ao seu 
nicho ecológico e recebem variadas denominações. A esse respeito, é 
correto afirmar-se que parapódios e pés ambulacrais são encontrados, 
respectivamente, em  

 
A) platelmintos e nematelmintos.  
B) anelídeos e equinodermos.  
C) nematelmintos e anelídeos.  

D) equinodermos e platelmintos.  
 

Q.06-Durante seu desenvolvimento, os insetos passam por mudanças, 
através de um processo conhecido como metamorfose. Sobre o 

desenvolvimento desses animais, é correto afirmar que 
 
A) gafanhotos são insetos hemimetábolos, pois apresentam processo 

incompleto de metamorfose. 
B) todos os insetos ametábolos precisam passar pela metamorfose para 

produzir seu exoesqueleto. 
C) moscas são classificadas como insetos holometábolos, pois seu 

desenvolvimento é marcado por poucas transformações até chegar à 
vida adulta. 

D) carrapatos e percevejos são insetos que sofrem metamorfose 
completa, assim como as borboletas. 

 
Q.07-Os Artrópodes são um grupo de animais que se destacam pela grande 

variedade de formas, pelo número de representantes e habitats. Suas 
principais características é possuírem um exoesqueleto quitinoso e 
apêndices articulados. Algumas de suas características e os exemplares 
estão relacionados nas colunas abaixo, relacione-as. 

 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta entre as colunas, de 
cima para baixo. 
 

A) I – II – III – IV 
B) III – IV – I – II 
C) III – IV – II – I 
D) II – I – IV – III 
E) II – I – III – IV 

 
Q.08-Os itens abaixo refererem-se aos diferentes tipos de sistemas 
excretores. 
 

I. Órgãos excretores chamados metanefrídeos, que consistem de um 
tubo aberto nas duas extremidades, uma das quais é alargada, 
formando um funil ciliado, o nefróstoma. A outra extremidade é 
estreita, constituindo o nefridióporo ou poro excretor. 

II. A excreção ocorre por meio de duas glândulas que se abrem na base 
das antenas, por isso são denominadas glândulas antenais (ou 
glândulas verdes). 

III. As excreções são eliminadas por meio de túbulos de Malpighi, que são 
estruturas tubulares alongadas presentes na hemocela, em contato 

direto com a hemolinfa. Uma das extremidades de cada túbulo de 
Mapighi é fechada, e a outra se abre na região mediana do intestino. 
Os túbulos filtram a hemolinfa, removendo as excreções e lançando-as 
no intestino, de onde são eliminadas com as fezes. 

 

Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, ao sistema excretor dos 
 
A) moluscos, insetos e crustáceos. 
B) anelídeos, crustáceos e insetos. 

C) caramujos, anelídeos e anfíbios. 
D) insetos, crustáceos e anelídeos. 
 
Q.09-Considere o texto a seguir. 

 
O estudo das larvas de moscas encontradas em cadáveres fornece 
informações que podem ajudar os peritos e médicos legistas a 
esclarecerem as circunstâncias da morte, aponta pesquisa da Faculdade de 

Medicina da USP (FMUSP), em conjunto com o Instituto Adolfo Lutz. O 
trabalho dos pesquisadores demonstra que os insetos podem servir como 
marcadores do local em que a morte ocorreu. Resultados preliminares de 
experimentos com animais indicam que substâncias como cocaína e 
chumbinho (veneno para ratos) têm efeitos diferentes no desenvolvimento 

das larvas, o que também pode auxiliar no trabalho de perícia. 
Fonte: Jornal da USP – Ciências Biológicas – 02/09/2016 
 
A possibilidade de estudos como o descrito no texto acima resulta do fato 

de as moscas 
 
A) serem insetos holometábolos, cujas larvas tem hábito saprófago. 
B) serem insetos hemimetábolos, cujas ninfas têm forma larval. 

C) serem artrópodes hexápodes, com exoesqueleto quitinoso. 
D) serem artrópodes dípteros, com um par de antenas e olhos 

compostos. 
 
Q.10-A classe Arachnida inclui, entre outros grupos, ácaros, aranhas e 

escorpiões. Sobre esta classe foram feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Como todos os artrópodes, os membros dessa classe possuem 

cefalotórax e abdômen. 

II. Seu sistema circulatório é aberto, com um coração dorsal. 
III. O sistema excretor é constituído pelas glândulas antenais. 
IV. Todos os seus membros são predadores. 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 
A) I. 
B) II. 

C) I e III. 
D) II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
RESPOSTAS 

Q.01-C Q.02-C Q.03-B Q.04-D Q.05-B 
Q.06-A Q.07-B Q.08-B Q.09-A Q.10-B 
 
FÍSICA 

EDSON 
Q.01- Paa aquecer a quantidade de massa m de uma substância, foram 
consumidas 1450 calorias. A variação de seu calor específico c, em função 
da temperatura θ, está indicada no gráfico. 

 
O valor de m,  em gramas, equivale a:  

A) 50     B) 100    C) 150    D) 300    
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Q.02- Em um recipiente termicamente isolado, 100g de gelo, a   -20°C e 
300g de água, a 65°C, são misturados. Após se alcançar o equilíbrio 
térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente 
Dados: calor específico da água: 1cal/gK; calor específico do gelo: 

0,53cal/gK e calor de fusão da água: 79,5cal/g  
A) 0°C         B) 13°C             C) 20°C        D) 26°C         E) 32°C    
  
Q.03- Em um calorímetro ideal, no qual existe uma resistência elétrica de 

10W de potência por onde passa uma corrente elétrica, é colocado 1,0L de 
água a 12°C e 2kg de gelo a 0°C. Após duas horas, tempo suficiente par que 
água e gelo entrem em equilíbrio térmico e supondo que toda a energia 
fornecida foi absorvida pelo conteúdo do calorímetro, qual é o percentual 

de massa de água líquida contida no calorímetro?  
 
A) 22%           B) 33%      C) 46%              D) 57%       E) 71%   
  
Q.04- Considere um bloco de gelo de 80kg deslizando, com velocidade 

constante V, em um plano inclinado de 30° com a horizontal. Sabendo que 
a massa de gele que derrete por minuto, em consequência do atrito, é de 
20,0g, e que o calor latente de fusão do gelo é 336J/g, qual o valor da 
velocidade V, em centímetros por segundo? Dado: g = 10m/s2.  

  
A) 4,2            B) 16,8         C) 20,4         D) 28,0        E) 32,0    
  
Q.05- Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, 

geralmente, há um dispositivo que permite controlar o volume do som. 

 
Quando mudamos o volume do som, necessariamente, altera-se, na onda 
sonora emitida,  
A) o período.       

B) o comprimento de onda.    
C) a frequência.       
D) o timbre.    
E) a amplitude.    

  
Q.06- O papel no qual se marca a atividade elétrica do coração ou 
eletrocardiograma (ECG) é um papel milimetrado, onde cada quadrado 
pequeno mede 1mm, que se movimenta sob uma ponteira que registra a 

atividade do coração. De modo geral, o eixo vertical mede o valor da 
diferença de potencial, em mV, onde 10mm de altura é igual a 1mV e o eixo 
horizontal mede o tempo, em segundos, onde 1mm horizontal equivale a 
0,04s.  

 
Disponível em: http://pt.my-ekg.com/generalidades-ecg/papel-ecg.html. 

[Adaptado]. Acesso em: 28 mar. 2019.  
 
Um professor de Física utilizou um exame de eletrocardiograma 

modelizado (figura 2) para fazer afirmações a seus alunos. Sua modelização 
manteve as distâncias entre duas cristas consecutivas do eletrocardiograma 
original (figura 1) de um paciente em repouso, de tal forma que a 
frequência da onda modelizada equivale, aproximadamente, à frequência 

cardíaca do coração do paciente, conforme mostrado abaixo. 

 
 

 
Com base no exposto acima e nas figuras 1 e 2, infere-se que:  

 
A) a velocidade do papel milimetrado é de 15mm/s.    
B) a amplitude da onda do eletrocardiograma modelizado é de 22mm.    
C) a frequência cardíaca do paciente, com base no eletrocardiograma 

modelizado, é de 100 batimentos por minuto.    

D) se o paciente estivesse correndo, o comprimento de onda do 
eletrocardiograma modelizado seria maior.    

E) o período da onda do eletrocardiograma modelizado é 0,04s.    
  

RESOLUÇÕES   
 
Resposta da questão 1:   [B] 
A área sob a curva representa o produto entre o calor específico e a 

temperatura, como podemos observar com o uso do calor sensível. 

=    =


Q
Q m c c

m
Δθ

Δθ
  

Assim, a dimensão desse produto será a razão entre a quantidade de calor 
e a massa: 

 =  =


Q Q
c

m m
Δθ Δθ

Δθ
 

Cálculo da área sob a curva: 

( )
Q cal 20 C cal Q cal

0,25 0,20 0,25 40 C 14,5
m g C 2 g C m g

  
= +  +    = 

  

  

Logo, utilizando a quantidade de calor total fornecida para o aquecimento, 
temos: 

=  =  =
1450 cal cal 1450 cal

14,5 m m 100 g
calm g

14,5
g

   

Resposta da questão 2:  [D] 

 
Quantidade de calor necessária para: 

O gelo chegar a 0 C :       ( )1 g g g

1

Q m c 100 0,53 0 20

Q 1060 cal

Δθ= =   +

=

 

O gelo fundir:     2 g f

2

Q m L 100 79,5

Q 7950 cal

= = 

=
 

A água oriunda do gelo atingir a temperatura final f :θ  

( )3 a a a f

3 f

Q m c 100 1 0

Q 100

Δθ θ

θ

= =   −

=

 

A água a 65 C  esfriar até a temperatura final: 

( )4 a a a f

4 f

Q m 'c ' 300 1 65

Q 300 19500

Δθ θ

θ

= =   −

= −
 

Logo: 

f f

f

f

Q 0 1060 7950 100 300 19500

400 10490

26 C

Σ θ θ

θ

θ

=  + + + −

=

  

   

 

Resposta da questão 3:  [C] 

Sendo m  a massa de gelo que derrete e 0 C  a temperatura de 

equilíbrio, temos: 

( )

água gelo calorimetro

água água água

Q Q Q 0

m c mL P t 0

10 2 3600
1000 1 0 12 m 80 0

4,2

12000 80m 17142,86 0

m 364,29 g

Δθ Δ

+ − =

+ − =

 
  − +  − =

− + − =

=
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Massa de água após 2 h :  

águam ' 1000 g 364,29 g 1364,29 g= + =  

Portanto, o percentual de água líquida será: 

1364,29 g
100% 46%

3000 g
     

 
Resposta da questão 4:  [D] 
A força de atrito cinético é a responsável pelo derretimento do gelo, 

considerado na temperatura de fusão à pressão normal, ou seja, 0°c  e 
1atm  
O equilíbrio de forças no plano inclinado é dado na direção do plano e na 
sua perpendicular. 

 

at x

at y at

x

F P

F N P F m g cos 30

P m g sen 30

μ μ μ

=

=  =   =    

=   

  

Igualando as duas equações acima, obtemos o coeficiente de atrito 
cinético. 

m gμ   cos 30 m g  = 
sen 30

sen 30 tan 30
cos 30

μ


  = = 


 

Assim, a força de atrito em módulo será: 

at
sen 30

F m g cos 30
cos 30

μ


=     =


m g cos 30    atF m g sen 30 =   

Por outro lado, a quantidade de calor (Q)  utilizada para o derretimento 

de gelo é dado pelo produto do calor latente de fusão (L)  pela massa 

derretida de gelo d(m ).   

dQ m L=    

Dividindo toda a expressão pelo tempo, temos dimensão de potência. 

dm LQ

t t


=  

Para ajuste de dimensões, tendo em vista que a força de atrito é 
responsável pelo derretimento do gelo, podemos relacionar as duas 
equações sabendo que o produto força e velocidade também têm 

dimensão de potência, sendo possível esta relação porque a velocidade é 
constante. Desta forma, temos uma expressão para o cálculo da 
velocidade. 

at
at

Q Q
F v v

t F t
 =  =


  

Substituindo as expressões anteriores: 

d

2

m L
v

m g sen 30 t

J
20 g 336

g
v

m 1
80 kg 10 60 s

2s

m cm
v 0,28 28

s s


=

   



=

  

 = =

   

 
Resposta da questão 5: [E] 
 

Ao mudar o volume sonoro estamos alterando a amplitude das ondas, isto 
é, mudamos a intensidade sonora. Um som forte tem grande amplitude 
enquanto que um som fraco apresenta pequena amplitude.   
 

Resposta da questão 6: C 
 
[a] Falsa. A velocidade do papel milimetrado é: 

d 30 mm
v v 25 mm s

0,04 st
30 mm

1mm

= =  =



  

 
[b] Falsa. A amplitude é o tamanho do ponto de equilíbrio até a crista da 

onda ou até o vale, assim o valor da amplitude é de 11mm.  

 
[c] Verdadeira. O número de batimentos equivale ao número de 
comprimentos de ondas em um minuto. Na figura 1 temos como tirar o 

tempo entre dois comprimentos de onda. 

0,04 s
t 30 mm 1,2 s

1mm
=  =   

Logo,  

nº bat 2 bat 60 s nº bat
100 bat min

min 1,2 s 1min min
=   =   

[d] Falsa. Neste caso o comprimento de onda seria menor, pois aumentaria 

a frequência cardíaca. 

[e] Falsa. O período ( )T  é o tempo entre dois batimentos sucessivos, 

então: 

1,2 s
T T 0,6 s

2 bat
=  =    

 
CIZINHO 
Q.01- Uma lente convergente tem uma distância focal f = 30,0 cm quando o 

meio ambiente onde ela é utilizada é o ar. Ao colocarmos um objeto a uma 
distância p = 60,0 cm da lente, uma imagem real e de mesmo tamanho que 
o objeto é formada a uma distância p’ = 60,0 cm da lente. Quando essa 
lente passa a ser utilizada na água, sua distância focal é modificada e passa 

a ser 70,0 cm. Se mantivermos o mesmo objeto à mesma distância da lente, 
agora no meio aquoso, a nova  imagem será 
 
E) virtual, direita e maior.  

F) virtual, direita e menor.  
G) real, invertida e maior.  
H) real, invertida e menor. 
 
Q.02-Uma lente convergente de distância focal d é colocada entre um 

objeto e uma parede. Para que a imagem do objeto seja projetada na 
parede com uma ampliação de 20 vezes, a distância entre a lente e a 
parede deve ser igual a: 
A) 20d 

B) 21d 
C) 21d/20 
D) 19d 
 

Q.03-Um toco de vela está entre duas lentes delgadas, uma divergente LX e 
outra convergente LY, a 20cm de cada uma, como está representado no 
esquema a seguir. As duas lentes têm distâncias focais de mesmo valor 
absoluto, 10cm. 

 
Nessas condições, a distância entre as imagens do toco de vela, conjugadas 
pelas lentes vale, em cm: 

A) 60                     
B) 20                       
C) 200/3                          
D) 160/3    
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Q.04-Um objeto luminoso e uma tela de projeção estão separados pela 
distância D = 80 cm. Existem duas posições em que uma lente convergente 
de distância focal f = 15 cm, colocada entre o objeto e a tela, produz uma 
imagem projetada na tela.  

 

A distância, em cm, entre estas duas posições vale: 
A) 60cm 
B) 40cm 
C) 20cm 

D) 10 

 

Q.05-Uma lente L é colocada sob uma lâmpada fluorescente 

AB cujo comprimento é AB = 120 cm. A imagem é focalizada 
na superfície de uma mesa a 36 cm da lente. A lente situa-se 
a 180 cm da lâmpada e o seu eixo principal é perpendicular à 
face cilíndrica da lâmpada e à superfície plana da mesa. A 
figura a seguir ilustra a situação.  

 

 

 

Pede-se: 
A) a distância focal da lente. 
B) o comprimento da imagem da lâmpada.  
 

 

Q.06-Um espelho côncavo de distância focal 30cm e uma lente 
convergente de distância focal 12cm são dispostos coaxialmente, 
separados por uma distância de 75cm. Um objeto AB é colocado entre o 
espelho e a lente e a 15cm da lente, como mostra a figura. 

Admitindo que o espelho e a lente estão sendo usados dentro das 
condições de Gauss, a imagem obtida por reflexão no espelho e em seguida 
refração na lente, é 
 

A) real, direita e a 60cm da lente.      

B) virtual, direita e a 60cm da lente.      
C) real, invertida e a 30cm da lente. 
D) real, direita e a 30cm da lente.      
RESPOSTAS 

Q.01-A Q.02-B Q.03-D Q.-04-C  
Q.05-A) f=30cm b)  L=24cm Q.06-A 
 

LÊNIO 
Q.01- No vácuo, duas partículas, 1 e 2, de cargas respectivamente iguais a 
Q1 e Q2, estão fixas e separadas por uma distância de 0,50 m, como indica o 
esquema. Uma terceira partícula, de carga Q3, é colocada entre as 

partículas 1 e 2, na mesma reta. Considerando 1,4  2 = , sabendo que as 

três cargas têm sinais iguais e que a carga Q1 = 2Q2, a distância de Q1 em 
que deverá ser colocada a carga Q3 para que ela permaneça em equilíbrio 
eletrostático será de 
 

 
A) 0,10 m. 
B) 0,20 m. 
C) 0,30 m. 

D) 0,40 m. 
E) 0,50 m. 
 
Q.02-Na figura (a) abaixo, dois blocos metálicos idênticos, de massa m, 
repousam sobre uma superfície horizontal sem atrito, conectados por uma 

mola metálica de massa desprezível, de constante elástica m/N100K =  e 

comprimento de 0,2m, quando relaxada. Uma carga Q colocada 
lentamente no sistema faz com que a mola estique até um comprimento de 
0,3m, como representado na figura (b). Considere que a constante 

eletrostática do vácuo vale 229
0 C/m N 10 . 9K =  e suponha que toda 

carga reside nos blocos e que estes se comportam como cargas pontuais. 

 
A carga elétrica Q, em coulombs, vale 
A) 3 . 10–2 
B) 1 . 104 
C) 2 . 10-5 

D) 3 . 103 
E) 4 . 102 
 
Q.03-O campo gerado por uma carga puntiforme em repouso tem, nos 
pontos A e B, as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a 

seguir. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24V/m. O módulo do 
campo elétrico no ponto P da figura vale, em volt por metro:  

 
A) 3.  
B) 4.  

C) 2 √3  
D) 6.  
E) 12 
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Q.04- Uma partícula de massa 1 g, eletrizada com carga elétrica positiva de 
40 μC, é abandonada do repouso no ponto A de um campo elétrico 
uniforme, no qual o potencial elétrico é 300 V. Essa partícula adquire 
movimento e se choca em B, com um anteparo rígido. Sabendo-se que o 

potencial elétrico do ponto B é de 100 V, a velocidade dessa partícula ao se 
chocar com o obstáculo é de: 

 
 

A) 4 m/s     B) 5 m/s     C) 6 m/s     D) 7 m/s     E) 8 m/s    
 
Q.05- Ao colocarmos duas cargas pontuais  q1 = 5,0 μC e q2 = 2,0 μC a uma 
distância d = 30,0 cm, realizamos trabalho. Determine a energia potencial 

eletrostática, em joules, deste sistema de cargas pontuais. Dado:  k0 = 9 . 
109 Nm2 /C2 .    
A) 1     B) 10     C) 3,0 x 10−1     D) 2,0 x 10−5    E) 5,0 x 10−5    
 
Q.06-Três pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo  módulo, 

sendo A positiva e B e C negativas, estão presas nos vértices de um 
triângulo equilátero. No instante em que elas são soltas, simultaneamente, 
a direção e o sentido de suas acelerações serão melhor representados pelo 
esquema: 

 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-C Q.03-D Q.04-A Q.05-C Q.06-B 
 
RAUSSON 

Q.01-Diante de uma bola de Natal que tem a superfície externa espelhada, 
um observador dispõe um lápis, que é aproximado e afastado da superfície 
refletora. A respeito da imagem que a bola conjuga ao lápis, podemos 
afirmar que: 

 
A) é virtual, direita e reduzida, qualquer que seja a posição do lápis; 
B) pode ser real ou virtual, dependendo da posição do lápis; 
C) é real, invertida e aumentada, qualquer que seja a posição do lápis; 

D) é simétrica do lápis em relação à superfície refletora; 
E) nenhuma proposição anterior é correta. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Q.02-Um espelho côncavo de raio de curvatura 50 cm e um pequeno 
espelho plano estão frente a frente. O espelho plano está disposto 
perpendicularmente ao eixo principal do côncavo. Raios luminosos 
paralelos ao eixo principal são refletidos pelo espelho côncavo; em seguida, 

refletem-se também no espelho plano e tornam-se convergentes num 
ponto do eixo principal distante 8 cm do espelho plano, como mostra a 
figura. 
 

 
 
Calcule a distância do espelho plano ao vértice V do espelho côncavo. 

 
Q.03- Desloca-se uma pequena lâmpada acesa ao longo do eixo principal 
de um espelho esférico côncavo, até que a posição da imagem formada 
pelo espelho coincida com a posição do objeto. Nesse caso, a imagem é 

invertida e a distância da lâmpada ao espelho é de 24 cm. Qual a distância 
focal do espelho? 
 
Q.04-A concha de aço inoxidável representada na figura pode ser usada 

para demonstrar propriedades dos espelhos esféricos. 
Uma dessas propriedades consta de uma das alternativas abaixo. 
Indique:  

 
 
A) Para objetos colocados à direita, num afastamento inferior a um 

quarto do diâmetro, as imagens são invertidas. 
B) Para objetos colocados à esquerda, num afastamento inferior a um 

quarto do diâmetro, as imagens são invertidas. 
C) Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à 

esquerda. 
D) Para objetos colocados à direita, num afastamento inferior a um 

quarto do diâmetro, as imagens são direitas. 
E) Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à 

direita. 
 
Q.05-No esquema a seguir, E é um espelho esférico côncavo de centro de 

curvatura C, foco principal F e vértice V. AB é um objeto luminoso 
posicionado diante da superfície refletora. Levando em conta as condições 
de Gauss, construa graficamente, em seu caderno, a imagem de AB 
considerando as posições 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada caso, dê a classificação da 

imagem obtida. 
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Q.06-Em um farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são 
utilizados para se obter um feixe de luz paralelo a partir de uma fonte 
aproximadamente pontual. O espelho principal E1 tem 16,0 cm de raio. O 
espelho auxiliar E2 tem 2,0 cm de raio. Para que o feixe produzido seja 

efetivamente paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices M e N dos 
espelhos devem ser iguais, respectivamente, a: 
 

 
 

Distância SM  Distância SN 
A) 8,0 cm.  1,0 cm. 
B) 16,0 cm.  2,0 cm. 
C) 16,0 cm.  1,0 cm. 
D) 8,0 cm.  2,0 cm. 

E) 8,0 cm.  4,0 cm. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-17cm Q.03-12cm Q.04-D Q.06-D 

Q.05-Posição 1: real, invertida e menor; Posição 2: real, invertida e igual; 
Posição 3: real, invertida e maior; Posição 4: imprópria; Posição 5: virtual, 
direita e maior. 
 

WESLEY 
Q.01-O gráfico abaixo mostra como variam as velocidades de dois carrinhos 
que se movem sobre trilhos paralelos. No instante de tempo t = 0s, os dois 
carrinhos estavam emparelhados. 

 
v(m/s)

t(s)
0      1     2     3      4      5

3

2

1

-1

-2  
A alternativa que indica o instante em que os carrinhos voltam a ficar lado a 
lado é: 
A) 1s 
B) 2s 

C) 3s 
D) 4s 
E) 5s 
 

Q.02-Três esferas metálicas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, 
estão encostadas umas nas outras com seus centros alinhados. Carrega-se 
um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. Este extremo 
carregado é aproximado a uma das esferas ao longo da linha formada por 
seus centros (veja a figura abaixo para uma ilustração). Mantendo o bastão 

próximo, mas sem que ele toque nas esferas, estas são afastadas umas das 
outras, sem que se lhes toque, continuando ao longo da mesma linha que 
formavam enquanto estavam juntas. Podemos afirmar que após afastar-se 
o bastão, as esferas ficam: 

 
 

A) duas delas com carga positiva e uma com carga negativa; 
B) duas delas neutras e uma com carga positiva; 
C) uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa; 
D) duas neutras e uma com carga negativa. 

Q.03-A figura desenhada fora de escala, representa um espelho plano E 
que pode girar em torno do ponto P, inicialmente posicionado 
perpendicularmente a uma régua. Um raio de luz r incide no espelho no 
ponto P gerando o raio refletido r’ que atinge a régua na posição indicada 

na figura. 

r”

r’

25º
80 cm

E

P

r

10º

(cm) 60 50 40 30 20 10

 
Considerando as medidas e o sentido em que o espelho deve girar, 
indicados na figura, se o espelho girar 10 graus, em torno do ponto P, o 
novo raio refletido r” atingirá a régua na posição 
A) 45,0 cm 

B) 55,9 cm 
C) 74,6 cm 
D) 80,0 cm 
E) 82,3 cm 

 
Q.04-A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga 
em uma corda de 15 m de comprimento e densidade uniforme, tencionada 
ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em dois instantes de 
tempo, separados de 1,5 segundos. Durante esse intervalo de tempo o 

pulso sofreu uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede 
P.  

 
Observando as fotografias verificamos que a velocidade de propagação do 
pulso na corda, suposta constante, é: 
A) 4 m/s 
B) 6 m/s 

C) 8 m/s 
D) 10 m/s 
E) 12 m/s 
 
Q.05-O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de 

cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo de 21.07.2002. 
 
Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de 

anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o 
coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos 
naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os 
fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de 

–321º, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de 
cabeça para baixo. 
 
Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. 

Considerando que o valor indicado de –321º esteja correto e que pertença 
a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi 
usada a escala: 
A) Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e esta é a unidade 

adotada pelo Sistema Internacional. 

B) Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só 
pode ser medido nessa escala. 

C) Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor 
numérico de temperatura. 

D) Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para a indicação 
de temperaturas. 

E) Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa 
e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil. 
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Q.06-A figura abaixo mostra o esquema de um sistema que utiliza luz solar 
para aquecimento de água. O sistema consiste de uma caixa isolada 
termicamente, tampada com um absorvedor metálico que fica em contato 
com a água a ser aquecida. 

 

 
 

O sistema tem as seguintes propriedades físicas: 
 
• placa absorvedora com área de 2 m2; 
• calor específico da água igual a 4.200 J/kg∙K; 

• intensidade luminosa absorvida pela placa igual a 210 W/m2; 
• eficiência de 25% na transferência da energia absorvida pela placa e 
transferida à massa de água; 
• massa de água a ser aquecida (embaixo da placa absorvedora) igual a 1 
kg. 

 
Qual é o tempo, em segundos, que esse sistema gasta para elevar a 
temperatura da massa de água de 25 ºC para 75 ºC? 
 

A) 500 
B) 1.000 
C) 2.000 
D) 3.000 

E) 4.000 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-C Q.03-D Q.04-E Q.05-C 

Q.06- C 
 
QUÍMICA 
BRAGA 
 

Q.01-Em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia 
envolvida mede o chamado “potencial de ionização”? 
A) Cl- (g) + 1 é → Cl- (g) 
B) 2 Cl (g) → Cl2 (g) 

C) H+ (aq) + OH- (aq) → H2O (l) 
D) Na (g) → Na+ (g) + 1 é 
E) H+ (aq) + 1é → ½ H2 (g) 
 

 
Q.02-Considere as seguintes propriedades periódicas: 
Baixa energia de ionização; 
Alta eletronegatividade; 
Alta eletropositividade; 

Baixa afinidade eletrônica. 
A sequência dos elementos que apresentam as propriedades relacionadas, 
na respectiva ordem, é: 
A) Li, Be, F, O 

B) Ne, F, O, Br 
C) He, K, Rb, K 
D) Cs, O, Rb, Li 
E) K, Rb, Cl, F 

 
Q.03-O raio atômico de quatro elementos, X, Y, W e Z, pertencentes a uma 
mesma família, é dado a seguir. 
 

Elementos  X  Y  W  Z 

Raio atômico 
(nm)  

0,186  0,231  0,244  0,262 

Esses elementos apresentam baixas energias de ionização e altos pontos de 

ebulição em relação aos outros elementos da tabela periódica. Baseando-
se nessas informações, é INCORRETO afirmar que: 
A) o elemento X tem o menor número de níveis energéticos em sua 

eletrosfera. 

B) os elementos citados apresentam a mesma configuração eletrônica 
externa. 

C)  os elementos Y e W estão localizados em períodos diferentes da 
tabela. 

D) o elemento Z apresenta a maior energia de ionização dos elementos 
citados. 

  
 

 
 
Q.04-O gráfico apresenta as primeiras e segundas energias de ionização (1 
EI e 2 EI) para os elementos sódio, magnésio e cálcio, indicados como I, II e 

III, não necessariamente nessa ordem. 

 
Entre esses elementos, aqueles que apresentam os maiores valores para a 
primeira e para a segunda energia de ionização são, respectivamente: 

A) cálcio e magnésio. 
B)  cálcio e sódio. 
C) magnésio e cálcio. 
D)  magnésio e sódio. 

E) sódio e magnésio. 
 
 
Q.05-Sobre a Tabela Periódica moderna ou atual, todas as afirmativas 

abaixo são corretas, exceto: 
 
A)  A densidade aumenta de cima para baixo num grupo ou família. 
B) Elementos em um grupo ou família possuem a mesma configuração 

eletrônica na última camada. 
C) O raio atômico aumenta de cima para baixo num grupo ou família. 
D) Os elementos são colocados em ordem crescente de suas massas 

atômicas. 
E) A primeira energia de ionização dos elementos decresce de cima para 

baixo num grupo ou família. 
 
Q.06-O mercúrio é um metal que possui densidade de 13,6 g/cm3 em 
condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro (1 dm3) desse metal 

tem massa, em quilogramas, igual a: 
A) 0,0136 
B) 0,136 
C) 1,36 

D) 13,6 
E) 136 
 
Q.07- 
Cu(NO3)2 + Ag → não ocorre reação 

 
2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2 Ag 
 
CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu 

 
ZnSO4 + Cu → não ocorre reação 
Os resultados observados nas experiências acima equacionadas nos 
permitem afirmar que a ordem decrescente de reatividade dos metais 

envolvidos é: 
A) Zn Cu Ag. 
B) Ag Cu Zn 
C) Cu Zn Ag 

D) Ag Zn Cu 
E) Zn Ag Cu 
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Q.08-As sucessivas energias de ionização do nitrogênio estão representadas 
no gráfico. 

 
A) EXPLIQUE a variação observada nos valores de energia de ionização 

entre o primeiro e o quinto elétron. 
B) EXPLIQUE por que o valor da energia de ionização do sexto elétron é 

muito maior do que a do quinto.  
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-D Q.03-D Q.04-D Q.05-D 

Q.06-D Q.07-A 
Q.08-A) As cinco primeiras energias de ionização do nitrogênio possuem 
valores próximos e crescentes. São próximos porque se referem a elétrons 
de um mesmo nível de energia e são crescentes devido ao aumento da 
carga nuclear efetiva a cada elétron arrancado. 

B) A sexta energia de ionização do nitrogênio refere-se a um elétron de um 
nível menos energético em relação ao quinto elétron ionizado. 
 
TOSTES 

  Q.01-O ácido sulfúrico concentrado é um líquido incolor, oleoso, 
 muito corrosivo, oxidante e desidratante. No almoxarifado de um 
laboratório há disponível o ácido sulfúrico concentrado de densidade 
1,8g/cm3, contendo 90% de H2SO4 em massa. A massa de ácido sulfúrico 

presente em 100mL deste  
 

A) 1,62 
B) 32,4 

C) 162 
D) 324                              
E) 1620 
 

Q.02- A quantidade de creatinina (produto final do metabolismo da 

creatina) na urina pode ser usada como uma medida da massa muscular de 
indivíduos. A análise de creatinina na urina acumulada de 24 horas de um  
indivíduo de 80 kg mostrou a presença de 0,84 gramas de N (nitrogênio). 
Qual o coeficiente de creatinina (miligramas excretados em 24 horas por kg 

de peso corporal) desse indivíduo ? 
Dados: Fórmula molecular da creatinina = C4H7ON3. 
Massas molares em g/mol: creatinina = 113 e N =14. 
 

A) 28. 
B) 35. 
C) 56.                                 
D) 70. 

E) 84. 
 

Q.03- (ITA – MODIFICADA) Uma solução foi preparada dissolvendo-se 14,2 
g de sulfato de sódio ( Na2SO4) em 105,8 g de água (H2O). 
 A densidade da solução obtida foi de 1,2 g.ml-1.  [ Dado : M(Na2SO4) = 142 

g/mol ].Assinale como FALSO(F) ou VERDADEIRO (V) : 
01. (  ) A porcentagem em massa do soluto nessa solução é de,  
aproximadamente, 11,8 %.  
02. (     ) A concentração em g.L-1 da solução é de 100 g.L-1.  

04. (   ) A concentração em mol.L-1 da solução vale,  aproximadamente, 1,0 
mol.L-1.  
08. (    ) Essa solução tem um título do soluto maior que 0,2.  
16. (     ) A concentração de íons Na+ nessa solução vale 0,8 mol.L-1 

32. (     ) A fração molar do soluto nessa solução vale 0,017. 
 
Soma dos itens CORRETOS =  

Q.04- Partindo da condição de que toda solução deve ser eletricamente 
neutra temos que  um litro de uma solução aquosa contém 0,30mol de íons 
Na+ 0,28mol de íons Cl-, 0,10mol de íons SO4

2-  e x mols de íons Fe3+. A 
concentração de íons Fe3+ (em mol/L) presentes nesta solução é  

A) 0,03       B) 0,06       C) 0,08      D) 0,18   
 
Q.05- Qual das soluções abaixo pode ser classificada como uma solução 
eletrolítica ? 

 
A) água e açúcar dissolvido 
B) água e álcool 
C) água e sal dissolvido 

D) água e acetona 
E) álcool e acetona 
 
Q.06- O gráfico a seguir apresenta os coeficientes de solubilidade, em 
gramas/100mL de água, de algumas substâncias A, B, C, D em função da 

temperatura. Assinale a alternativa CORRETA : 
 

 
A) D é a substância mais solúvel, em gramas, a  20oC. 
B) B é mais solúvel a quente 
C) a 40oC a substância A é mais solúvel em gramas, que a substância D 
D) todas as substâncias têm o mesmo coeficiente de solubilidade a 45oC. 

E) a 40 oC a substância C é mais solúvel que a substância A. 
 
Q.07-Quantos gramas de água são necessários, a fim de se preparar uma 
solução, a 20%, em peso, usando 80g de soluto? 
 

A) 400 
B) 320 
C) 180 
D) 500 

E) 240 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-A Q.03-37 Q.04-B Q.05-C 

Q.06-A Q.07-B 
 
MARIANO                             
Q.01- o ácido benzoico é muito utilizado pela indústria alimentícia para 
conservação de alimentos e pela indústria farmacêutica na produção de 

cosméticos e medicamentos, principalmente de antifúngicos. Dado as 
informações abaixo 
 
i) Reação de ionização do ácido  

 

 
        (ABZ)                                                       (ABZA─) 
 

ii) A ação bactericida é devida exclusivamente à forma não dissociada do 
ácido (ABZ). 
iii) Quando [ABZ] = [ABZA–], o pH da solução é 4,2 
Com base nestas informações, e considerando a tabela seguinte, pode-se 
afirmar que é possível utilizar ácido benzóico como conservante do: 
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Tabela 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Pode-se afirmar que é possível utilizar ácido benzóico como conservante 
do:  

 
A) refrigerante, apenas.  
B) leite, apenas. 
C) refrigerante e picles, apenas.  
D) refrigerante e leite, apenas. 

E) picles e leite, apenas 
 
Q.02- Solubilidade, densidade, ponto de ebulição (P.E.) e ponto de fusão 
(P.F.) são propriedades importantes na caracterização de compostos 

orgânicos. O composto 1,2-dicloroeteno apresenta-se na forma de dois 
isômeros, um com P.E. 60ºC e outro com P.E. 48ºC. Em relação a esses 
isômeros, é correto afirmar que o isômero  
 

A) cis apresenta P.E. 60ºC.  
B) cis é o mais solúvel em solvente não-polar.  
C) trans tem maior polaridade.  
D) cis apresenta fórmula molecular C2H4Cl2 .  
E) trans apresenta forças intermoleculares mais intensas. 

 
Q.03- 0 diagrama representa os percursos da reação:  
CH3Br + 2 H2O → CH3OH + H3O+ + Br-  em presença de I- como catalisador e 
na ausência do mesmo. 

 
O diagrama nos permite concluir que: 
 
A) a entalpia da reação catalisada é menor que a entalpia da mesma 

reação, quando não catalisada.  

B) a reação catalisada é mais lenta.  
C) a entalpia do sistema produto decresce quando a reação é catalisada.  
D) a velocidade da reação não depende do percurso seguido por ela.  
E) a energia de ativação do sistema reagente é menor quando a reação é 

catalisada. 
Q.04- Dado a seguinte reação de produção da amônia  
 

 N2  + 3H2 → 2NH3 
 

Verifica-se que em 5minutos é consumido 0,20mol de N2. Qual a 
velocidade média da reação  
 
A) 0,12mol/min    

B) b) 0,08mol/min     
C) 0,2mol/min   
D) 0,04mol/min 
 
Q.05-Comparando-se as estruturas moleculares do etanol e do etilenoglicol 

(etanodiol) podemos concluir que  
 
A) Ambos são solúveis em água.  
B) O etanol é mais viscoso que o etilenoglicol.  

C) A pressão de vapor do etilenoglicol é maior que a do etanol.  
D) O ponto de ebulição do etanol é maior que o etilenoglicol.  
E) e) O etanol pode ser queimado enquanto o etilenoglicol não. 
 

 
 

Q.06-O estado físico dos compostos químicos pode ser reconhecido e 
justificado por meio das ligações interatômicas e intermoleculares que 
ocorrem, respectivamente, entre os átomos que formam as moléculas e 
entre as próprias moléculas. A água, por exemplo, em condições 

ambientais, é um solvente líquido, e as suas moléculas possuem um tipo 
especial de atração entre si, como decorrência da presença de polos 
opostos em sua estrutura molecular. Trata-se da ligação hidrogênio ou 
ponte de hidrogênio. Constata-se, ainda, que fenômenos fisiológicos como 

o transporte de algumas substâncias no corpo de uma árvore resultam de 
tais interações. Assinale, dentre as substâncias abaixo, todas no estado 
líquido, a que NÃO realiza o mesmo tipo de ligação intermolecular 
observada em solventes como a água.  

 
A) Metilamina.  
B) Etanol. 
C) Ácido metanoico.  
D) Trifenilamina.  

E) propan-1-ol. 
 
Q.07-Dado o gráfico da concentração em mol/L de uma reação irreversível 
em função do tempo (minutos) das substâncias X, Y e Z 

 

 
A equação balanceada que representa a reação do gráfico é:  

A) Y + Z → 2X  

B) 2X → Y + Z  

C) X → 2Y + 2Z  

D) 2X → 2Y + Z  

E) 2Y + Z → 2X 
 
Q.08-No gráfico abaixo são projetados os valores da concentração em 
função do tempo para a reação:  

A + B → 2 C 
 

 
A velocidade de formação de C (rapidez da reação) no instante t = 10 s é 
igual a:  
 

A) 5,00 · 10-2 mol · L-1 · s-1  
B) 5,00 · 10-3 mol · L-1 · s-1  
C) 2,86 · 10-3 mol · L-1 · s-1  
D) 2,00 · 10-3 mol · L-1 · s-1 

 
RESPOSTAS 
Q.01-C  Q.02-A Q.03-D Q.04-D Q.05-A 
Q.06-D  Q.07-D Q.08-C 

 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

PROSA 
Q.01-(FEI) Considere as semirreações e os respectivos potenciais padrão de 
eletrodo constantes da tabela e a pilha a seguir: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) na ponte salina os elétrons migram do eletrodo de prata para o 

eletrodo de chumbo 

B) o eletrodo de prata é o ânodo 
C) a diferença de potencial da célula é 0,54 V 

D) a equação global da pilha é : Pb + 2 Ag+   ⎯⎯→ Pb2+ + 2Ag 
E) o pólo negativo da pilha é o eletrodo de prata 
 

Q.02-(FUVEST) Na montagem a seguir, dependendo do metal (junto com 
seus íons) têm-se as seguintes pilhas, cujo catodo (onde ocorre redução) é 
o cobre: 
 

pilha: cobre-alumínio 

E* (volt): 2,00 pilha: cobre-chumbo 

E* (volt): 0,47 
pilha: cobre-magnésio 

E* (volt): 2,71 pilha:cobre-níquel 

E* (volt): 0,59 

diferença de potencial elétrico nas condições padrão 
 
Nas condições padrão e montagem análoga, a associação que representa 
uma pilha em que os eletrodos estão indicados corretamente é 

 
A) níquel (catodo) - chumbo (anodo) 
B) magnésio (catodo) - chumbo (anodo) 
C) magnésio (catodo) - alumínio (anodo) 
D) alumínio (catodo) - níquel (anodo) 

E) chumbo (catodo) - alumínio (anodo) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Q.03-(PUCCAMP) Nas pilhas secas, geralmente utilizadas em lanternas, há 
um envoltório de zinco metálico e um bastão central de grafite rodeado de 
dióxido de manganês e pasta úmida de cloreto de amônio e de zinco, 

conforme a figura a seguir. 
 
As reações são complexas, porém quando o fluxo de corrente é pequeno, 
podem ser representadas por: 
 

Ânodo: Zn (s) ⎯⎯→ 2e- + Zn2+ 

Cátodo: 2MnO2(s) + 2NH4
+ + 2e- ⎯⎯→ Mn2O3(s) + 2NH3 + H2O 

 
À medida que a pilha seca vai sendo gasta há aumento nas massas de: 
 

A) zinco metálico e água. 

B) dióxido de manganês e água. 

C) sais de amônio e de zinco. 

D) zinco metálico e dióxido de manganês. 

E) amônia, água, sais de zinco e óxido de manganês III. 
 
Q.04-(Mackenzie) 
 

Relativamente à pilha anterior, começando a funcionar, fazem-se as 
afirmações: 

I. A reação global da pilha é dada pela equação Cu + 2Ag+ ⎯⎯→ Cu2+ + 

2Ag. 
II.  O eletrodo de prata é o pólo positivo. 

III. No ânodo, ocorre a oxidação do cobre. 

IV. A concentração de íons de Ag+ na solução irá diminuir.  

V. A massa da barra de cobre irá diminuir. 

São corretas: 
 

A) I, III e V somente. 

B) II e V somente. 

C) I, IV e V somente. 

D) I, II, III, IV e V. 

E) III, IV e V somente. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Q.05-(ENEM) Texto I 

Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituição 
das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias 

Semirreações Eo (V) 

Pb2+ + 2e− ⎯⎯→ Pb - 0,13 

Ag+ + e− ⎯⎯→ Ag - 0,13 
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catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons 
produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um 
circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. 
Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o 

acetato como substrato. 
AQUINO NETO. S. Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula 

e  combustível  etanol/ O2. Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 

23 jun. 2015 (adaptado). 
Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de 
redução e seus respectivos potenciais: 
 

2 CO2 + 7 H+ + 8e− → CH3OO− + 2 H2O E0' = − 0,3 V  

O2 + 4 H+  + 4e−  → 2 H2O E0' = + 0,8 V 

 
SCOTI, K.; YU, E. H. Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals 
and applications. Woodhead Publishing Series in Energy. n. 88, 2016 
(adaptado). 

 
Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato, 
ligadas em série, necessárias para se obter uma diferença de potencial de 
4,4 V? 

 
A) 3  
B) 4  
C) 6  
D) 9  

E) 15 
 
Q.06- 

Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s) Eo = - 0,44 V  

Cd2+(aq) + 2e- → Cd(s) Eo = - 0,40 V  

Ni2+(aq) + 2e- → Ni(s) Eo = - 0,25 V  

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s) Eo = + 0,34 V 

Indique a opção que contém a pilha com a maior diferença de potencial, de 

acordo com a tabela de potenciais-padrão em solução aquosa, a 25 oC, 

apresentada acima. 
 
ANODO CATODO 

A) Fe Cu 

B) Cu Ni 

C) Cd Fe 

D) Ni Cd 
 

Q.07- (UNESP) O funcionamento de uma pilha de combustível é baseado 
nas semi-reações a seguir, cada uma delas representada com o respectivo 

potencial padrão de redução, Eo: 

2H2O(  ) + 2e-   ⎯⎯→  H2(g) + 2OH-(aq) Eo = - 0,828 V 

½ O2(g) + H2O(  ) + 2e- ⎯⎯→  2OH-(aq) Eo = + 0,401 V 
Levando-se em conta estas informações, afirma-se: 
 

I. A reação global da pilha de combustível é H2(g) + ½ O2(g) ⎯⎯→ H2O( ). 
II. O hidrogênio sofre oxidação no processo. 

III. A diferença de potencial desta pilha de combustível, em condição 
padrão, é igual a 1,229 V. 

 
 Estão corretas as afirmações: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 
RESPOSTAS 

Q.01-D Q.02-E Q.03-E Q.04-D Q.05-B 
Q.06-A Q.07-E 
 
 

 
 

 
MATEMÁTICA 
CÉSAR 
Q.01-Ufjf-pism 1 2019)  A figura abaixo apresenta a tela de um radar 

térmico que, na cor cinza, indica a região de uma floresta onde foi 

detectada uma grande queimada. Nessa tela, as circunferências em O,  e 

as medidas de seus raios estão indicadas na tela, em quilômetros. Há 

também seis retas que passam pelo ponto O  e que dividem cada 

circunferência em arcos de mesma medida. 

 
 

Utilize 3  como aproximação para o número .π  

 
A extensão, em quilômetros quadrados, da área de queimada indicada pelo 
radar mede  

A)  275,0     

B)  287,5     

C)  295,0     

D)  365,0     

E)  575,0     

  

Q.02-(G1 - ifpe 2019)  Ruan começou os treinamentos para correr uma 

meia maratona: 21km  de distância. Seu treinador sugeriu que iniciasse 

os treinos correndo distâncias menores e fosse aumentando a cada 

semana, até que suportasse os 21km  sem muitas alterações na 

frequência cardíaca. Ruan, então, decidiu fazer os treinamentos correndo 

em torno de uma praça circular cujo raio é de 35  metros. Quantas voltas, 

no mínimo, ele precisaria dar nessa praça para alcançar os 21km  de 

distância percorrida?  

(Adote 3)π =   

A)  100     

B)  10     

C)  50     

D)  200     

E)  300     

  
Q.03-(G1 - utfpr 2016)  Duas cordas cortam-se no interior de um círculo. Os 

segmentos da primeira são expressos por 6x  e 2 x 2+  e os da segunda 

por 2 x  e 8x 2.−  Com isso podemos determinar que o comprimento da 

maior corda vale:  

A) 24.     

B) 30.     

C)  32.     

D)  34.     

E)  38.     
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Q.04-(Fgv 2016)  As cordas AB  e CD  de uma circunferência de centro O 

são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6  e 10  lados 

inscritos nessa circunferência. Na mesma circunferência, as cordas AD  e 

BC  se intersectam no ponto P, conforme indica a figura a seguir. 

 
 

A medida do ângulo BPD,  indicado na figura por ,  é igual a  

A)  120 .     

B)  124 .     

C)  128 .     

D)  130 .     

E)  132 .     

  
Q.05-(G1 - ifsc 2016)  Considere a seguinte situação: Durante a 
Oktoberfest, em Blumenau-SC, um conjunto de bicicletas com rodas de 

diâmetro 26  polegadas percorreu 855,6 m  em linha reta, durante o 

desfile na Rua XV de Novembro. Sabendo-se que 1  polegada equivale a 

2,5 cm  e que 3,1,π =  é CORRETO afirmar que, durante o desfile, a 

roda realizou  

A)  600  voltas.    

B)  800  voltas.    

C)  menos de 400  voltas.    

D)  mais de 1200  voltas.    

E)  entre 400  e 500  voltas.    

  

Q.06- (Insper 2016)  A linha curva indicada na figura tem extremidades em 
A e B e é formada apenas por semicircunferências. 
 

 

Se o comprimento de AB  é igual a x,  então o comprimento da linha 

curva será igual a  

A)  
8x

π
    

B)  
16

x

π
    

C)  
x

2

π
    

D)  
x

4

π
    

E)  
4x

π
    

  
 
 
 

 
Q.07- (Upe-ssa 1 2016)  Num experimento de física realizado em sala, foi 

solta do topo de uma rampa de 0,30 m  de altura uma esfera que 

percorreu certa distância, fazendo um looping no final. Partindo do 
princípio de que o triângulo representado é retângulo, qual a distância total 
aproximada que essa bola irá percorrer do topo da rampa até dar uma 

volta completa no aro da circunferência cujo raio é de 0,10 m?  

Adote 3,14π =  

 

 
A) 1,13 m     

B)  1,28 m     

C)  1,57 m     

D)  2,00 m     

E)  2,07 m     

  

Q.08- (Enem PPL 2015)  A figura é uma representação simplificada do 
carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, 
os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam 

circunferências de raios 3 m  e 4 m,  respectivamente, ambas centradas 

no ponto O.  Em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 

voltas. 

 
Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1C  percorrerá a mais do 

que uma criança no cavalo 2C ,  em uma sessão? Use 3,0 como 

aproximação para .π   

A) 55,5    
B) 60,0    
C) 175,5    

D) 235,5    
E) 240,0    
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Q.09-(Uea 2014)  Caminhando 100 metros pelo contorno de uma praça 
circular, uma pessoa descreve um arco de 144°. Desse modo, é correto 
afirmar que a medida, em metros, do raio da circunferência da praça é  

A) 125π     

B)  
175

π
    

C)  
125

π
    

D)  
250

π
    

E)  250π     

 

Q.10- (Esc. Naval 2014)  Rola-se, sem deslizar, uma roda de 1  metro de 

diâmetro, por um percurso reto de 30  centímetros, em uma superfície 

plana. O ângulo central de giro da roda, em radianos, é  

A) 0,1    

B)  0,2     

C)  0,3     

D)  0,6     

E)  0,8     

  
Resoluções 

 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 

 
 
A área em cinza será igual a área do triângulo vermelho, menos a área em 
amarelo. 

A área do triângulo vermelho será igual a: 

2
AOB AOB

2
2

amarelo amarelo

2
cinza

ângulo O 30 ; AO 40; BO 30

1120040 30 sen 30 2S S 300 km
2 2

10 300
S S 25 km

12 12

S 300 25 275 km

π



=  = =

  
= =  =


= =  =

= − =

    

 

Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
Calculando: 

C 2 R 2 3 35 210 m

21000
nº voltas 100

210

π= =   =

= =
   

 

 
 
 

Resposta da questão 3: 
 [E] 
 
O cruzamento de duas cordas na circunferência gera segmentos 

proporcionais (semelhança de triângulos), logo, pode-se escrever: 

6x (2x 2) 2x (8x 2) 3 (2x 2) (8x 2) 2x 8 x 4 + =  − →  + = − → = → =

  
 
Calculando o comprimento de cada uma das cordas, tem-se: 

Corda 1 6x 2x 2 8 4 2 34

Corda 2 2x 8x 2 10 4 2 38

→ + + →  + =

→ + − →  − =
   

 

Resposta da questão 4: 
 [E] 
 

Se o lado AB  refere-se a um polígono regular de 6  lados, então o arco 

AB  mede 60 .   

Se o lado CD  refere-se a um polígono regular de 10  lados, então o arco 

CD  mede 36 .  

A circunferência tem um total de 360 ,  logo o ângulo pedido será: 

360 60 36
132

2
α α

− −
=  =      

 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 

m65,0cm65cm5,226egadaspol 26 ===  

 

Medida do raio: 

m325,0
2

65,0
R ==  

 
Comprimento de uma roda: 

C 2 R 2 3,1 0,325 2,015 mπ=   =   =  

 
Número de voltas: 

425
015,2

6,855
n =  

 

Portanto, o número de voltas está situado entre 400  e 500  voltas.   

 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 

Na figura temos 8 semicircunferências com diâmetros 1 2 3, 8d , d , d , d .  

A soma dos comprimentos de todas as semicircunferências será dada por: 

3 5 6 81 2 4 7

1 2 3 4 5 6 7 8

d d d dd d d d
S

2 2 2 2 2 2 2 2

d d d d d d d d
S

2

AB
S

2

x
S

2

π π π ππ π π π

π

π

π

      
= + + + + + + +

+ + + + + + +
= 

= 


=
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Resposta da questão 7: 
 [A] 
 

 
 

Considerando  que   x  é a medida  da   hipotenusa  do  
triângulo  retângulo  da  figura e y  o comprimento da circunferência de 

raio 0,10m,  podemos escrever que: 

2 2 2x (0,30) (0,40) x 0,50m

y 2 0,10 2 3,14 0,10 y 0,628mπ

= +  =

=   =    =
 

 

Portanto, x y 0,50 0,628 1,128m 1,13m.+ = + =     

 
Resposta da questão 8: 

 [B] 
 
A  posição   dos   cavalos   é     irrelevante, pois ambos 

Completarão  as 10  voltas, iniciando    e  terminando 

o percurso no mesmo ponto. Assim, sobre a distância 
percorrida  por   cada   cavalo  do  carrossel,   pode-se 
 escrever: 

C1 1 C1

C2 2 C2

D 10 2 R 10 2 3 4 D 240

D 10 2 R 10 2 3 3 D 180

π

π

=    =     =

=    =     =
  

 

Assim, a diferença das distâncias percorridas entre 

os dois cavalos será de 60  metros.   

 
Resposta da questão 9: 

 [C] 
 
Admitindo R a medida do raio, temos: 

4 100 125
144 rad R .

5 R

π

π
 = =  =    

 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 

Se o comprimento do arco de giro é L 30 cm= e o  

raio da roda é 50cm, pode-se escrever: 

L R 30 50 0,6 radα α α=  → =  → =    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

HAWLEY 
 
Q.01- (Treinamento Vestibular UFU) 
Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte uma 

mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um 
concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores recebeu R$ 
720,00. Nesta semana, houve 24 vencedores; portanto, a quantia recebida 
por cada um deles, em reais, foi de  

A) 675,00.          B) 600,00.          C) 450,00.          D) 540,00. 
 
Q.02- (Treinamento Vestibular UFU) 
Um investidor dispõe de R$ 200,00 por mês para adquirir o maior número 

possível de ações de certa empresa. No primeiro mês, o preço de cada ação 
era R$ 9,00. No segundo mês houve uma desvalorização e esse preço caiu 
para R$ 7,00. No terceiro mês, com o preço unitário das ações a R$ 8,00, o 
investidor resolveu vender o total de ações que possuía. Sabendo que só é 
permitida a negociação de um número inteiro de ações, podemos concluir 

que com a compra e venda de ações o investidor teve  
A) nem lucro nem prejuízo.  
B) prejuízo de R$ 6,00. 
C) lucro de R$ 6,50.   

D) lucro de R$ 6,00. 
 
Q.03- (Treinamento Vestibular UFU) 
Considere as funções f e g, cujos gráficos estão representados na figura 

abaixo. O valor de f(g(1) – g(f(1) é igual a 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

A) 0.                 B) 1.               C) – 1.                 D) 2. 
 
Q.04- (Treinamento Vestibular UFU) 
A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai é igual a 2/9.  
Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem  

A) 12 anos.          B) 13 anos.          C) 10 anos.          D) 15 anos. 
 
Q.05- (Treinamento Vestibular UFU) 
Sabe-se que 52 pessoas discutem a preferência por dois produtos A e B, 

entre outros e conclui-se que o número de pessoas que gostavam de B era: 
I - O quádruplo do número de pessoas que gostavam de A e B; 
II - O dobro do número de pessoas que gostavam de A; 
III - A metade do número de pessoas que não gostavam de A nem de B. 

Nestas condições, o número de pessoas que não gostavam dos dois 
produtos é igual a 
A) 48           B) 35           C) 36           D) 47  
  
Q.06- (Treinamento ENEM) 

Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, 
mostrou que 60% das pessoas entrevistadas gostam de A, 50% gostam de 
B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de A e B, 24% 
gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não 

gosta de nenhuma das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas 
pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela goste de uma única 
marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de 
A) 16%.     B) 17%.     C) 20%.     D) 25%.     E) 27%. 
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Q.07- (Treinamento ENEM) 
Dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas em certa empresa, sabe-se 
que 18 são do sexo masculino, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não 
fumam. De quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres 

entre os não fumantes?  
A) 140          B) 945          C) 2380          D) 3780          E) 57120 
 
 

Q.08- (Treinamento ENEM) 
João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos 
possíveis, é de R$21.000,00 e esse valor não será reajustado nos próximos 
meses. 

Ele tem R$20.000,00, que podem ser aplicados a uma taxa de juros 
compostos de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até 
que o montante atinja o valor do carro. 
Para ter o carro, João deverá esperar 
A) dois meses, e terá a quantia exata. 

B) três meses, e terá a quantia exata. 
C) três meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$225,00.  
D) quatro meses, e terá a quantia exata. 
E) quatro meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$430,00. 

 
Q.09-Treinamento ENEM) 
No dia 12 de junho de 2014, a seleção brasileira de futebol jogou contra a 
Croácia, na cidade de São Paulo, em partida inaugural da Copa do Mundo 

de 2014. A próxima partida da seleção brasileira estava prevista para o dia 
17 de junho, em Fortaleza, no Ceará. Num mapa, na escala de 
1:25.000.000, a distância aproximada (em linha reta) entre São Paulo e 
Fortaleza é de 10 cm. Um torcedor da seleção brasileira, que assistiu à 
partida do Brasil em São Paulo, pretende também assistir ao outro jogo 

dessa equipe em Fortaleza. A distância, em linha reta, que ele terá de 
percorrer entre as cidades de São Paulo e Fortaleza será, em quilômetros, 
de  
A) 5000.          B) 2500.          C) 1 000.          D) 500.          E) 250. 

 
Q.10- (Treinamento ENEM) 
O sorteio dos grupos das seleções de futebol para a Copa do Mundo de 
2014 determinou a seguinte formação para os dois primeiros grupos  

Grupo A Grupo B 

Brasil Austrália 

Camarões Chile 

Croácia Espanha 

México Holanda 

 
Pelas regras da competição, na fase de grupos, as seleções de um mesmo 

grupo jogam entre si. Assim, fica estabelecido o posicionamento dentro do 
grupo do 1º ao 4º colocado. Na fase seguinte, denominada oitavas-de-final, 
o 1º colocado do grupo A enfrenta o 2º colocado do grupo B e o 2º 
colocado do grupo A enfrenta o 1º colocado do grupo B.  

Com base nessas informações e admitindo-se que todas as seleções 
tenham a mesma chance de vencer, a probabilidade, antes do início dos 
jogos, de o Brasil enfrentar a Holanda nas oitavas-de-final é 
A) 1/2          B) 1/4          C) 1/6          D) 1/8          E) 1/16    

 
 
RESPOSTAS: 
Q.01-C Q.02-D Q.03-B Q.04-C Q.05-A 

Q.06-E Q.07-B Q.08-C Q.09-B Q.10-D 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ZÉ MARIA 

Q.01-Em uma classe há 9  alunos, dos quais 3  são meninos e 6  são 

meninas. Os alunos dessa classe deverão formar 3  grupos com 3  

integrantes em cada grupo, de modo que em cada um dos grupos haja um 

menino. O número de maneiras que esses grupos podem ser formados é  

A)  30.     

B)  60.     

C)  120.     

D) 90.     

E)  15.      

  
Q.02- O Sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa 
organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 
dois tenentes e dois sargentos. Estão aptos para serem escalados três 

capitães, cinco tenentes e sete sargentos. O número de comitivas distintas 
que se pode obter com esses militares é igual a  

A) 630.     

B)  570.     

C)  315.     

D)  285.     

E)  210.     

  

Q.03-Considere o conjunto de números naturais {1, 2, ,15}.  Formando 

grupos de três números distintos desse conjunto, o número de grupos em 
que a soma dos termos é ímpar é  

A)  168.     

B)  196.     

C)  224.     

D)  227.     

E)  231.     

  
Q.04-Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, 
decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro 
duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 
dois jogadores canhotos. 

De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas?  

A) 69     

B)  70     

C)  90     

D)  104     

E)  105     

  

Q.05- Determinado curso universitário oferece aos alunos 7  disciplinas 

opcionais, entre elas as disciplinas A  e B,  que só poderão ser cursadas 

juntas. Todo aluno desse curso tem que escolher pelo menos uma e no 
máximo duas disciplinas opcionais por ano. Assim, o número de maneiras 
distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional 
para cursar é  

A) 18.     

B)  13.     

C)  16.     

D)  11.     

E)  21.     
 
Q.06- De quantas maneiras diferentes podemos escolher seis pessoas, 
incluindo pelo menos duas mulheres, de um grupo composto de sete 

homens e quatro mulheres?  

A) 210     

B)  250     

C)  371    

D)  462     

E)  756     
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Q.07-Diz-se que um inteiro positivo com 2  ou mais algarismos é 
“crescente”, se cada um desses algarismos, a partir do segundo, for maior 

que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 134789  é 

“crescente” enquanto que o número 2435  não é “crescente”. Portanto, o 

número de inteiros positivos “crescentes” com 5 algarismos é igual a  

A) 122     

B)  124     

C)  126     

D)  128     

E)  130     

 
Q.08-Considere uma loja que vende cinco tipos de refrigerantes. De 

quantas formas diferentes podemos comprar três refrigerantes desta loja?  
A) Dez.     
B) Quinze.     
C) Vinte.     

D) Trinta e cinco.     
E) Sessenta.     
 
 Q.09-Listando-se, em ordem crescente, todos os números de cinco dígitos 

distintos formados com os algarismos 1, 3, 5, 6  e 7,  pode-se afirmar 

corretamente que, nesta lista, a quantidade de números menores do que 

61573  é  

A)  74.     

B)  76.     

C)  75.     

D)  77.     
  
Q.10- Um jogo consiste em um prisma triangular reto com uma lâmpada 
em cada vértice e um quadro de interruptores para acender essas 

lâmpadas. Sabendo que quaisquer três lâmpadas podem ser acesas por um 
único interruptor e que cada interruptor acende precisamente três 
lâmpadas, o número de interruptores que existem no quadro é  

A) 4     

B)  20     

C)  24     

D)  120     

E)  720     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


