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Simulado CEPC 2020 

Prova 2 

Matemática e Suas Tecnologias e 

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 

 

Orientações: 

 

1. Organize-se adequadamente para a prova. Consiga um lugar tranquilo e silencioso e peça para não 

ser interrompido durante o exame. A concentração é fundamental. 

2. A prova terá duração de 4h com início às 13h e término às 17h. Preste atenção no horário, pois o 

SISTEMA SERÁ FECHADO AUTOMATICAMENTE não permitindo o envio das respostas e, 

consequentemente, zerando a prova. 

3. Controle seu tempo em cada questão e não se detenha por muito tempo em uma mesma questão. 

Comece pelas que julga mais fáceis. 

4. O Simulado contém 60 questões: 25 de Matemática e 35 de Ciências da Natureza. O Valor da prova 

é de 1000 pontos. 

5. Cada questão apresenta 5 alternativas e apenas uma é correta. 

6. Seja honesto com você mesmo! Responda às questões sem consulta para que consiga avaliar seu real 

nível de conhecimento. 
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QUESTÃO 01 

Segundo matéria do Caderno Cidades do Jornal do 

Commercio, publicada em 8 de maio de 2016, um 

relatório oficial de assaltos a coletivos entre janeiro e 

abril de 2016 apontou os locais e as linhas de ônibus 

que mais sofreram esse tipo de violência no período 

citado.  

Com base nessas informações, analise o gráfico 

publicado na referida matéria. 

 

 
 

De acordo com o gráfico, a média, a mediana e a 

moda do número de assaltos por local são 

respectivamente:  

 

(A) 19; 20 e 12 

(B) 23; 19,5 e 12 

(C) 19; 12 e 46 

(D) 23; 12 e 19 

(E) 19,5; 12 e 18 

 

QUESTÃO 02 

O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em   para 

o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida 

com base nos dados observados nas regiões 

metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

 
A mediana dessa taxa de desemprego, no período de 

março de 2008 a abril de 2009, foi de: 

 

(A) 8,1%  

(B) 8,0% 

(C) 7,9% 

(D) 7,7% 

(E) 7,6% 

 

QUESTÃO 03 

A matriz C fornece, em reais, o custo das porções de 

arroz, carne e salada usadas num restaurante. A matriz 

P fornece o número de porções de arroz, carne e 

salada usadas na composição dos pratos tipo P1, P2, 

P3 desse restaurante. 
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A matriz que fornece o custo de produção, em reais, 

dos pratos P1, P2 , P3 é:  
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(C) (7 8 9)  

(D) (7 9 8) 

(E) (9 7 8) 

 

QUESTÃO 04 

O pH do sangue humano é calculado por,  

pH = log
1

x

 
 
 

, 

sendo x a molaridade dos íons H3O
+. Se essa 

molaridade for dada por 4,0 × 10-8 e, adotando-se log 

2 = 0,30, o valor desse pH será: 

 

(A) 7,20 

(B) 4,60 

(C) 6,80 

(D) 4,80 

(E) 7,40 

 

QUESTÃO 05 

Um bairro de uma cidade foi planejado em uma 

região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 

delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de 

coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro 

localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos 

eixos são dadas em quilômetros.  

 

 
A reta de equação y x 4= + representa o planejamento 

do percurso da linha do metrô subterrâneo que 

atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No 

ponto P ( 5,5)= −  , localiza-se um hospital público. A 

comunidade solicitou ao comitê de planejamento que 

fosse prevista uma estação do metrô de modo que sua 

distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse 

maior que 5 km.  

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê 

argumentou corretamente que isso seja 

automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a 

construção de uma estação no ponto: 

 

(A) ( 5,0)−  

(B) ( 3,1)−  

(C) ( 2,1)−  

(D) (0,4)  

(E) (2,6)  

 

QUESTÃO 06 (ANULADA) 

Considere os gráficos das funções f   e g,   definidas 

por ( ) 2f x x x 2= + −   e ( )g x 6 x,= −   representadas no 

mesmo sistema de coordenadas cartesianas, e os 

pontos A e B, interseção dos gráficos das funções f  e 

g,  como na figura abaixo.  

 
 

A distância entre os pontos A e B é    

 

(A) 2 2.  

(B) 3 2.  

(C) 4 2.  

(D) 5 2.  

(E) 6 2.  

 

 

 

 



SIMULADO ONLINE CEPC 2020                                                                                      www.cepcamargosa.com 

QUESTÃO 07 

Na figura a seguir, as retas r, s, t, u   são paralelas e 

seus coeficientes lineares estão em uma progressão 

aritmética de razão 2.−  

 

 
 

Sabendo-se que a equação da reta p  é 
1

y x 3
2

= − +  e 

da reta u  é y 3x 5,= −  o ponto de intersecção da reta 

p  com reta s  é  

 

(A) (
4

7
,  

19

7
)  

(B) (
8

7
,  

17

7
) 

(C) (
12

7
,  

15

7
) 

(D) (
18

7
,  

17

7
) 

(E) (
8

7
,  

15

7
) 

 

QUESTÃO 08 

Uma das grandes preocupações dos médicos no 

século XXI é o rápido aumento da obesidade da 

população. Hábitos sedentários, aliados a uma má 

alimentação contribuem para o rápido aumento da 

massa e da quantidade de gordura de uma pessoa. 

Esse excesso de gordura pode trazer diversos 

problemas de saúde e, em alguns casos mais graves, 

levar a pessoa a óbito. Mudanças alimentares e a 

prática de exercícios físicos são grandes aliados do 

emagrecimento. 

     Ciente dos problemas que a obesidade pode causar 

e desejando emagrecer, Gustavo procura um 

Educador Físico que o orienta a praticar caminhadas 

diárias. A ideia é que se caminhe todos os dias e que, 

em cada dia, sempre se caminhe um pouco a mais que 

no dia anterior, para se obter condicionamento físico.    

     O programa de Gustavo consistia em no primeiro 

dia percorrer certa distância, que será um valor de 

referência para as próximas caminhadas. Depois 

desse primeiro dia, Gustavo caminharia sempre 100 

m a mais do que caminhou no dia anterior.  

     Sabe-se que no quinto dia de treino Gustavo 

conseguiu, pela primeira vez, caminhar mais de 2 km, 

caminhando 2 100 m.  

      Mantendo-se esse programa de treinamento, 

quantos metros Gustavo percorrerá em 20 dias de 

treino? 

 

(A) 5,5 km 

(B) 36 km 

(C) 72 km 

(D) 360 km 

(E) 720 km 

 

QUESTÃO 09 

Os carros elétricos são veículos que utilizam 

propulsão por meio de motores elétricos. Para isso, 

usam bancos de baterias como fonte primária de 

energia. O gráfico a seguir representa um trecho da 

relação potência 3 velocidade desenvolvida por um 

motor de um carro elétrico. Considere essa relação, 

no trecho apresentado, como sendo linear. 

 

 

 

Qual alternativa representa a relação entre potência (P) 

e velocidade (v)?  
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(A) P = V + 10 

(B) P = 5.V + 1/2 

(C) P = 10.V + 1 

(D) P =  1/2   .V + 5 

(E) P = 12. V + 10 

 

QUESTÃO 10 

 

Suponha que em um açougue da cidade de Sorocaba, 

o preço do filé mignon seja R$ 32,50 o quilograma e 

o preço da picanha seja R$ 38,50 o quilograma. Se 

uma pessoa comprar 2,6 kg de filé mignon e 3,4 kg 

de picanha, essa pessoa gastará, em reais, a quantia 

de 

  

(A) 97,59 

(B) 139,35 

(C) 215,40 

(D) 210,60 

(E) 975,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

Qual a medida de uma das laterais do berço?  

(A) 0,61 m 

(B) 0,50 m 

(C) 0,45 m 

(D) 0,70 m 

(E) 0,55 m 

 

QUESTÃO 12 

Há alguns anos a iminência de racionamento de água 

vem à tona em épocas de forte calor e falta de chuva. 

Em 2014, São Paulo enfrentou a chamada crise 

hídrica, que levou a cidade a atingir níveis 

insustentáveis. Em janeiro de 2017, foi a vez do 

Distrito Federal decretar racionamento de água.  
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Consertar uma torneira pingando ou fechá-la ao 

escovar os dentes são medidas que controlam a vazão 

de água e evitam o desperdício.  

Representa-se a vazão pela relação: 

 

Vazão =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Se considerarmos o volume constante, qual gráfico 

representa a relação vazão x tempo? 

 

(A)  

 

 

(B)  

 

 

(C)  

 

 

(D)  

 

 

(E)  

QUESTÃO 13 

Um microscópio é um instrumento óptico utilizado 

para ampliar imagens de objetos muito pequenos 

graças ao seu poder de resolução. A maioria dos 

microscópios possuem 3 tipos de lentes objetivas (4x; 

10x; 40x). Um objeto de característica circular, com 

2 mm de raio, foi observado e utilizou-se a lente de 

maior ampliação. Qual a razão entre a área real do 

objeto e sua projeção? 

 

(A) 
1

20
 

(B) 
1

 40
 

(C) 
1

1600
  

(D) 
1

3200
 

(E) 
1

6400
 

 

QUESTÃO 14 

Alguns especialistas recomendam que se evitem 

viagens de aviões com um número excessivo de 

escalas. Isso porque a maioria dos acidentes ocorre 

nas fases de decolagem, subida, descida e pouso. Ao 

decolar, formando um ângulo de 30°, um avião colide 

com o topo de um morro, cujo pé, que forma um 

ângulo de 60° em relação ao topo, está a 1 000 metros 

de distância do ponto de decolagem. Veja a figura a 

seguir: 
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Qual a altura do morro? 

 

(A) 500√3 𝑚 

(B) 500 𝑚  

(C) 1000√3 𝑚 

(D) 1000 𝑚 

(E) 
1000√3

3
 𝑚 

 

QUESTÃO 15 ANULADA 

Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão 

arterial de uma pessoa, utiliza uma função do 

tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e k são constantes 

reais positivas e t representa a variável tempo, medida 

em segundo. Considere que um batimento cardíaco 

representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas 

pressões máximas. 
 

 

 

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os 

dados: 

 

(A) P(t) = 99 + 21cos(3πt) 

(B) P(t) = 78 + 42cos(3πt) 

(C) P(t) = 99 + 21cos(2πt) 

(D) P(t) = 99 + 21cos(t) 

(E) P(t) = 78 + 42cos(t) 

 

QUESTÃO 16 

Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado 

por uma carreta e dez carrinhos nela transportados, 

conforme a figura. 

 
Figura 1: caminhão-cegonha. 

No setor de produção da empresa que fabrica esse 

brinquedo, ´e feita a pintura de todos os carrinhos 

para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. 

São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e 

verde, e cada carrinho ́ e pintado apenas com uma cor. 

O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa 

determinou que em todo caminhão-cegonha deve 

haver pelo menos um carrinho de cada uma das 

quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos 

carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo 

modelo do brinquedo.Com base nessas informações, 

quantos são os modelos distintos do brinquedo 

caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? 

 

(A) C6,4 

(B) C9,3 

(C) C10,4 

(D) 64 

(E) 46 

 

QUESTÃO 17 

O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou 

a logomarca da Copa, composta de uma figura plana 

e o slogan “Juntos num só ritmo”, com mãos que se 

unem formando a taça Fifa. Considere que o comitê 

organizador resolvesse utilizar todas as cores da 

bandeira nacional (verde, amarelo, azul e branco) 

para colorir a logomarca, de forma que regiões 

vizinhas tenham cores diferentes. 

 

 
Figura 2: Taça. 

 

De quantas maneiras diferentes o comitê organizador 

da Copa poderia pintar a logomarca com as cores 

citadas? 
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(A) 15 

(B) 30 

(C) 108 

(D) 360 

(E) 972 

 

QUESTÃO 18 

Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa 

escolher uma senha composta por quatro caracteres, 

sendo dois algarismos e duas letras (maiúsculas ou 

minúsculas). As letras e os algarismos podem estar 

em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto 

é composto por vinte e seis letras e que uma letra 

maiúscula difere da minúscula em uma senha. O 

número total de senhas possíveis para o 

cadastramento nesse site é dado por: 

 

(A) 102262 

(B) 102522 

(C) 102522 4!

2!
 

(D) 102262 4!

2!2!
 

(E) 102522 4!

2!2!
 

 

QUESTÃO 19 

Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende 

fazer um plano de previdência privada. A seguradora 

pesquisada, para definir o valor do recolhimento 

mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um 

deles esteja vivo daqui a 50 anos, tornando por base 

dados da população, que indicam que 20% dos 

homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a 

idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? 

 

(A) 50%  

(B) 44% 

(C) 38% 

(D) 25% 

(E) 6% 

 

 

QUESTÃO 20 

No próximo final de semana, um grupo de alunos 

participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, 

aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é 

que essa aula seja no sábado, mas, se estiver 

chovendo no sábado, a aula será adiada para o 

domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade 

de chover no sábado é de 30% e a de chover no 

domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de 

campo ocorra no domingo é de: 

 

(A) 5% 

(B) 7,5% 

(C) 22,5% 

(D) 30% 

(E) 75% 
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QUESTÃO 1 

Suponha que você seja um consultor e foi contratado 

para assessorar a implantação de uma matriz 

energética em um pequeno país com as seguintes 

características: região plana, chuvosa e com ventos 

constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e 

sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo 

com as características desse país, a matriz energética 

de menor impacto e risco ambientais é a baseada na 

energia: 

  

(A) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto 

ambiental e maior disponibilidade. 

(B) solar, pelo seu baixo custo e pelas características 

do país favoráveis à sua implantação. 

(C) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser 

adequada a locais com menor extensão territorial. 

(D) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial 

do país e aos recursos naturais disponíveis. 

(E) eólica, pelas características do país e por não gerar 

gases do efeito estufa nem resíduos de operação. 

 

QUESTÃO 2 

Os personagens da figura estão representando uma 

situação hipotética de cadeia alimentar. 

 

 
 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o 

homem tenha se alimentado de frutas e grãos que 

conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas 

cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, 

servir de alimento aos abutres, tigre e abutres 

ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de: 

 

(A) produtor e consumidor primário. 

(B) consumidor primário e consumidor secundário. 

(C) consumidor secundário e consumidor terciário. 

(D) consumidor terciário e produtor. 

(E) consumidor secundário e consumidor primário. 

 

QUESTÃO 03 

Uma indústria está escolhendo uma linhagem de 

microalgas que otimize a secreção de polímeros 

comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura 

de crescimento. Na figura podem ser observadas as 

proporções de algumas organelas presentes no 

citoplasma de cada linhagem. 

 

 
 

Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior 

rendimento de polímeros secretados no meio de 

cultura? 

 

(A) I 

(B) II 

(C) III 

(D) IV 

(E) V 

 

Prova de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 
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QUESTÃO 04 

Companheira viajante.  

 

Suavemente revelada? Bem no interior de nossas 

células, uma clandestina e estranha alma existe. 

Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus 

afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu 

nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, 

mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis 

noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos 

acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua 

origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às 

células eucariontes, considerando-se como escrava – 

uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. 

 

A organela celular descrita de forma poética no texto 

é o(a) 

 

(A) Centríolo 

(B) Lisossomo 

(C) Mitocôndria 

(D) Complexo de Golgi 

(E) Retículo Endoplasmático 

 

QUESTÃO 05 

A tabela abaixo apresenta a organização comparada 

de células procarióticas e diferentes tipos de células 

eucarióticas. O sinal + indica a presença da estrutura/ 

organela e o sinal – a ausência. Apresente a 

organização correta:  

 

 

 

QUESTÃO 06 

Osmose é um processo espontâneo que ocorre em 

todos os organismos vivos e é essencial à manutenção 

da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCℓ (cloreto de 

sódio) possui a mesma pressão osmótica das soluções 

presentes nas células humanas. A imersão de uma 

célula humana em uma solução 0,20 mol/L de NaCℓ 

tem, como consequência, a: 

 

(A) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 

(B) difusão rápida de íons Na+ para o interior da 

célula. 

(C) diminuição da concentração das soluções 

presentes na célula. 

(D) transferência de íons Na+ da célula para a solução 

(E) transferência de moléculas de água do interior da 

célula para a solução. 

 

QUESTÃO 07 

Um paciente deu entrada em um pronto-socorro 

apresentando os seguintes sintomas: cansaço, 

dificuldade em respirar e sangramento nasal. O 

médico solicitou um hemograma ao paciente para 

definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos 

na tabela: 

 

(A) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade 

de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação 

sanguínea. 

(B) o cansaço ocorreu em função da quantidade de 

glóbulos brancos, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

(C) a dificuldade respiratória ocorreu da baixa 

quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica. 

(D) o sangramento nasal é decorrente da baixa 

quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis 

pelo transporte de gases no sangue. 

(E) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade 

de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de 

oxigênio no sangue. 

 

QUESTÃO 08 

A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em 

inglês) é uma técnica de biologia molecular que 

permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. 

Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu 

avanços científicos em todas as áreas de investigação 

genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações 

hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina 

(T) e três entre guanina (G) e citosina (C). 

Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a 
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dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada 

(desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando 

são desfeitas as ligações hidrogênio entre as 

diferentes bases nitrogenadas. 

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a 

desnaturar totalmente durante o aumento da 

temperatura na reação de PCR? 

 

 
QUESTÃO 09 

A terapia celular tem sido amplamente divulgada 

como revolucionária, por permitir a regeneração de 

tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica 

de se introduzirem novas células em um tecido, para 

o tratamento de enfermidades em indivíduos, já era 

aplicada rotineiramente em hospitais. 

A qual técnica refere-se o texto? 

 

(A) vacina 

(B) biópsia 

(C) hemodiálise 

(D) quimioterapia 

(E) Transfusão de sangue 

 

QUESTÃO 10 

Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética 

recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma 

deficiência na produção de melanina em sua pele. Se 

um rapaz albino se casar com uma menina que produz 

melanina normalmente, porém que possui mãe albina, 

qual é a probabilidade de o filho do casal nascer 

albino? 

 

(A) 100% 

(B) 75% 

(C) 50% 

(D) 25% 

(E) 0% 

 

QUESTÃO 11 

As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar 

em jejum por um longo período de tempo devido à 

escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses 

predadores está relacionada ao aproveitamento 

máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. 

De acordo com essa situação, essas serpentes 

apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, 

como o aumento das vilosidades intestinais e a 

intensificação da irrigação sanguínea na porção 

interna dessas estruturas. A função do aumento das 

vilosidades intestinais para essas serpentes é 

maximizar o(a): 

 

(A) comprimento do trato gastrointestinal para caber 

mais alimento. 

(B) área de contato com o conteúdo intestinal para 

absorção dos nutrientes. 

(C) liberação de calor via irrigação sanguínea para 

controle térmico do sistema digestório. 

(D) secreção de enzimas digestivas para aumentar a 

degradação proteica no estômago. 

(E) processo de digestão para diminuir o tempo de 

permanência do alimento no intestino. 

 

QUESTÃO 12 

O metabolismo dos carboidratos é fundamental para 

o ser humano, pois a partir desses compostos 

orgânicos obtém-se grande parte da energia para as 

funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse 

processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. 

O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a 

ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, 

sofrem a ação de enzimas, "quebrando-se" em 

moléculas menores (glicose, por exemplo) que serão 

absorvidas. A insulina, hormônio produzido no 

pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da 

glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca 

insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente 
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a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com 

base nessas informações, podemos concluir que: 

 

(A) o papel realizado pelas enzimas pode ser 

diretamente substituído pelo hormônio insulina. 

(B) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel 

enzimático sobre as moléculas de açúcar. 

(C) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo 

aumento da ação da insulina, levando o indivíduo a 

um quadro clínico de hiperglicemia. 

(D) a diminuição da insulina circulante provoca um 

acúmulo de glicose no sangue. 

(E) o principal papel da insulina é manter o nível de 

glicose suficientemente alto, evitando, assim, um 

quadro clínico de diabetes. 

 

QUESTÃO 13 

A vacina, o soro e os antibióticos submetem os 

organismos a processos biológicos diferentes. 

Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas 

incidências de febre amarela, de picadas de cobras 

peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou 

tratar problemas de saúde relacionados a essas 

ocorrências devem seguir determinadas orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria 

ser orientado por um médico a tomar 

preventivamente ou como medida de tratamento: 

 

(A) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina 

contra a leptospirose. 

(B) Soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico 

caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas 

bacterianas. 

(C) Vacina contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

antibiótico caso entre em contato com a leptospira sp. 

(D) Soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico 

caso seja picado por uma cobra e soro antiofídico 

contra toxinas bacterianas. 

(E) Soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira 

sp e vacina contra a febre amarela caso entre em 

contato com o vírus causador da doença. 

 

 

 

QUESTÃO 14 

A indústria têxtil utiliza grande quantidade de 

corantes no processo de tingimento dos tecidos. O 

escurecimento das águas dos rios causado pelo 

despejo desses corantes pode desencadear uma série 

de problemas no ecossistema aquático. 

Considerando esse escurecimento das águas, o 

impacto negativo inicial que ocorre é o(a) 

 

(A) eutrofização 

(B) proliferação de algas 

(C) inibição da fotossíntese 

(D) fotodegradação da matéria orgânica 

(E) Aumento da quantidade de gases dissolvidos 

 

QUESTÃO 15 

(ENEM-Adaptada) Todo carro possui uma caixa de 

fusíveis, que são utilizados para proteção dos 

circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um 

material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por 

exemplo, e se fundem quando percorridos por uma 

corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são 

capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma 

série de fusíveis e os valores de corrente por eles 

suportados. 

 

 
Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W 

de potência que opera com 12 V. Os dois faróis são 

ligados em paralelo utilizando apenas um fusível, 

mas, após um mau funcionamento, o motorista 

passou a conectá-los separadamente, usando um 

fusível para cada farol. Dessa forma, o menor valor 

de cada fusível adequado para proteção desse novo 

circuito é o: 

 

(A) azul 

(B) preto 

(C) laranja 

(D) amarelo 

(E) vermelho 
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QUESTÃO 16 

Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos 

combinaram de comprar duas caixas com tampas para 

guardarem seus pertences dentro de suas caixas, 

evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. 

Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma 

caixa de madeira de área e espessura lateral 

diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as 

meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se 

acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus 

celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo 

desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, 

enquanto os amigos da outra tentavam ligar e 

recebiam a mensagem de que o celular estava fora da 

área de cobertura ou desligado. Para explicar essa 

situação, um físico deveria afirmar que o material da 

caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é 

de 

 

(A) madeira, e o telefone não funcionava porque a 

madeira não é um bom condutor de eletricidade. 

(B) metal, e o telefone não funcionava devido à 

blindagem eletrostática que o metal proporcionava. 

(C) metal, e o telefone não funcionava porque o metal 

refletia todo tipo de radiação que nele incidia. 

(D) metal, e o telefone não funcionava porque a área 

lateral da caixa de metal era maior. 

(E) madeira, e o telefone não funcionava porque a 

espessura desta caixa era maior que a espessura da 

caixa de metal. 

 

QUESTÃO 17 

Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem 

vasilhames de barro (moringas ou potes de cerâmica 

não esmaltada) para conservar água a uma 

temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre 

porque: 

 

(A) o barro isola a água do ambiente, mantendo-a 

sempre a uma temperatura menor que a dele, como se 

fosse isopor. 

(B) o barro tem poder de “gelar” a água pela sua 

composição química. Na reação, a água perde calor. 

(C) o barro é poroso, permitindo que a água se 

deposite na parte de fora da moringa. A água de fora 

sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. 

(D) a água que passa através dos poros do barro 

evapora tomando calor da moringa e do restante da 

água, que são assim resfriadas. 

(E) a moringa é uma espécie de geladeira natural, 

liberando substâncias higroscópicas que diminuem 

naturalmente a temperatura da água. 

 

QUESTÃO 18 

A energia térmica liberada em processos de fissão 

nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para 

produzir energia mecânica que, por sua vez, será 

convertida em energia elétrica. Abaixo está 

representado um esquema básico de uma usina de 

energia nuclear. 

 

 
A partir do esquema são feitas as seguintes 

afirmações: 

 

I a energia liberada na reação é usada para ferver a 

água que, como vapor a alta pressão, aciona a 

turbina. 

II a turbina, que adquire uma energia cinética de 

rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para 

produção de energia elétrica. 

III o vapor de  água depois de passar pela turbina é 

refrigerado no condensador tornando ao estado 

líquido e bombeada de volta ao reator. 

IV a usina funcionará para sempre, pois a água e o 

material nuclear estão em um sistema 

hermeticamente fechado. 

 

Dentre as afirmações acima, somente está(ão) 

correta(s): 
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(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) i, III e IV. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 

 

QUESTÃO 19 

Observe a situação descrita na tirinha abaixo. 

 

 
 

Ao ser lançada, a flecha descreve um movimento 

oblíquo. Então, podemos afirmar que: 

 

(A) a flecha passa a descrever um movimento 

retilíneo uniforme. 

(B) o vetor velocidade é sempre o mesmo. 

(C) se fosse em um planeta cuja a aceleração da 

gravidade fosse menor ele deveria mirar um pouco 

mais acima. 

(D) a velocidade da flecha na componente x é nula no 

ponto mais alto da trajetória. 

(E)  a velocidade na componente x é sempre a mesma 

se desconsiderarmos a resistência do ar. 

 

QUESTÃO 20 

Eclusa e um canal que, construído em águas de um 

rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, 

subida ou descida de embarcações. No esquema 

abaixo, está representada a descida de uma 

embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível 

mais alto do rio Paraná até o nível da jusante. 

 

A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado 

de 200 m e largura igual a 11,5 m. A vazão 

aproximada da água durante o esvaziamento da 

câmara e de 4.200 m3 por minuto. Assim, para descer 

do nível mais alto ate o nível da jusante, uma 

embarcação leva cerca de 

 

 

(A) 2 minutos. 

(B) 5 minutos. 

(C) 11 minutos. 

(D) 16 minutos. 

(E) 21 minutos.  

 

QUESTÃO 21 

Considere a seguinte situação hipotética: ao preparar 

o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o 

iluminador deveria colocar quatro atores sob luzes 

que tinham igual brilho e os demais, sob luzes de 

menor brilho. O iluminador determinou, então, aos 

técnicos, que instalassem no palco oito lâmpadas 

incandescentes com a mesma especificação (L1 a L8), 

interligadas em um circuito com uma bateria, 

conforme mostra a figura. 

 

Nessa situação, quais são as quatro lâmpadas que 

acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual 
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valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se 

posicionar os quatro atores? 

 

(A) L1, L2,  L3 e L4. 

(B) L1, L4,  L7.e L8 

(C) L1, L4,  L5 e L6. 

(D) L5, L6, L7 e L8. 

(E) L2, L3 L5 e L6. 

 

QUESTÃO 22 

A energia elétrica consumida nas residências é 

medida, em quilowatthora, por meio de um relógio 

medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para 

esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da 

centena e do milhar, se um ponteiro estiver entre dois 

números, considera-se o último número ultrapassado 

pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos 

esquemas seguintes tenham sido feitas em uma 

cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 

R$ 0,25. 

 
O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica 

registrado seria de: 

 

(A) R$ 54,25.  

(B) R$ 55,00.  

(C) R$ 55,75. 

(D) R$ 57,00.  

(E) R$ 57,25 

 

QUESTÃO 23 

Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-

se realizar a seguinte experiência: 

 

I – Mantenha uma régua (30 cm) suspensa 

verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, 

de modo que o zero da régua esteja situado na 

extremidade inferior. 

II – A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em 

forma de pinça, próximos do zero da régua, sem toca-

la. 

III – Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando 

a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar 

segura-la o mais rápido possível e observar a posição 

onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que 

ela percorre durante a queda. 

 

 O quadro seguinte mostra a posição em que 

três pessoas conseguiram segurar a régua e os 

respectivos tempos de reação. 

 

 
  

A distância percorrida pela régua aumenta mais 

rapidamente que o tempo de reação porque a: 

 

(A)  energia mecânica da régua aumenta, o que a faz 

cair mais rápido. 

(B)  resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair 

com menor velocidade. 

(C)  aceleração de queda da régua varia, o que 

provoca um movimento acelerado. 

(D)  força peso da régua tem valor constante, o que 

gera um movimento uniforme. 

(E)  a régua descreve uma queda livre. 

 

QUESTÃO 24 

As bicicletas possuem uma corrente que liga uma 

coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a 

uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como 

mostra a figura. 
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O torque sofrido pela roda traseira depende da relação 

entre as duas coroas. 

Em que opção abaixo a o ciclista consegue atingir o 

maior torque na roda traseira? 

(A)  

(B)  

(C) 

 

 

(D) 

 

 

(E) 

 

 

 

QUESTÃO 25 ANULADA 

Com o avanço das multifunções dos dispositivos 

eletrônicos portáteis, como os smartphones, o 

gerenciamento da duração da bateria desses 

equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O 

manual de um telefone celular diz que a quantidade 

de carga fornecida pela sua bateria é de 3 600 mAh.A 

quantidade de carga fornecida por essa bateria, em 

coulomb, é de: 

 

(A) 90. 

(B) 1500. 

(C) 5400. 

(D) 12960. 

(E) 14500 

QUESTÃO 26 

Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da 

Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica 

quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 

metro de comprimento, em perigo, produz uma 

corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 

600 volts. 

Considerando a tensão e corrente produzida pelo 

peixe, podemos dizer que seria correspondente ao 

consumo de: 

 

(A) 5 lâmpadas de 100W. 

(B) um liquidificador de 700W. 

(C) um secador de cabelo de 1200w 

(D) uma furadeira de 1500w 

(E) três ventiladores de 350w. 

 

QUESTÃO 27 

Muitos smartphones e tablets não precisam mais de 

teclas, uma vez que todos os comandos podem ser 

dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente 

essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas 

resistivas, formadas basicamente por duas camadas 

de material condutor transparente que não se 

encostam até que alguém as pressione, modificando a 

resistência total do circuito de acordo com o ponto 

onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação 

do circuito formado pelas placas, em 

que A e B representam pontos onde o circuito pode 

ser fechado por meio do toque. 

 

 
 

Qual é a resistência equivalente no circuito provocada 

por um toque que fecha o circuito no ponto B? 
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(A) 1,3 kΩ 

(B) 4,0 kΩ 

(C) 6,0 kΩ 

(D) 6,7 kΩ 

(E) 12,0 kΩ 

 

QUESTÃO 28 

Partículas microscópicas existentes na atmosfera 

funcionam como núcleos de condensação de vapor de 

água que, sob condições adequadas de temperatura e 

pressão, propiciam a formação das nuvens e 

consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, 

tais partículas são formadas pela reação de ácidos 

parêntese esquerdo HX parêntese direito com a base 

NH com 3 subscrito, de forma natural ou 

antropogênica, dando origem a sais de amônio 

parêntese esquerdo NH com 4 subscrito reto X 

parêntese direito, de acordo com a equação química 

genérica apresentada abaixo.  

 

HX(g) + NH3(g) → NH4X(s) 

 

Nessa reação, os reagentes apresentam quais 

geometrias moleculares (considere X um átomo de 

cloro)? 

 

(A) linear e tetraédrica 

(B) trigonal plana e angular 

(C) tetraédrica e piramidal 

(D) linear e piramidal 

(E) angular e tetraédrica 

 

QUESTÃO 29 

A cloroquina e hidroxicloroquina ganharam destaque 

recentemente como uma possível alternativa no 

tratamento da covid-19. Entretanto, diversos estudos, 

mesmo que inconclusivos, relatam os perigos do uso 

desses medicamentos de maneira indiscriminada pela 

população. Diversos órgãos de controle de saúde no 

mundo inteiro ressaltam os severos efeitos colaterais 

devido às dosagens grandes desses medicamentos no 

organismo. Dentre esses efeitos pode-se destacar a 

arritmia cardíaca. As estruturas da cloroquina e 

hidroxicloroquina estão representadas na figura 

abaixo. Nota-se que a diferença estrutural entre as 

moléculas é a presença do grupo hidroxila (OH).  

 
 

Analisando as cadeias carbônicas dessas moléculas é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) Ambas possuem anéis aromáticos 

(B) As duas estruturas juntas apresentam 6 carbonos 

primários 

(C) A fórmula mínima da cloroquina é C18H26ClN3 

(D) A hidroxicloroquina apresenta cadeia carbônica 

homogênea 

(E) A cloroquina apresenta cadeia carbônica mista 

 

QUESTÃO 30 

O petróleo é uma mistura de substâncias oleosas, 

inflamável, geralmente menos densa que a água. É 

uma fonte de energia de custo relativamente baixo e 

de ampla utilização como matéria-prima para uma 

grande variedade de produtos. Formado por 

substâncias de origem orgânica, em sua maioria 

hidrocarbonetos com massas molares diferentes. O 

processamento do petróleo ocorre em várias etapas, 

dentre elas pode-se citar o craqueamento. O que 

ocorre nesse processo? 

 

(A) Transformação das frações do petróleo em outras 

moléculas menores. 

(B) Reação de óxido-redução com transferência de 

elétrons entre as moléculas. 
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(C) Solubilização das frações do petróleo com a 

utilização de diferentes solventes. 

(D) Decantação das moléculas com diferentes massas 

molares pelo uso de centrífugas. 

(E) Separação dos componentes do petróleo em 

função de seus pontos de ebulição. 

 

QUESTÃO 31 

O esquema apresentado a seguir mostra as regiões da 

língua que respondem mais intensamente aos 

diferentes sabores.  

 
Considere as seguintes substâncias representadas 

quimicamente:  

 

1- HCl;  

2- H2O;  

3- Fe;  

4- NaCl;  

5- Al.  

 

São capazes de excitar as regiões II e III da língua, 

respectivamente, as seguintes substâncias 

apresentadas: 

 

(A) 1 e 3 

(B) 2 e 3 

(C) 4 e 1  

(D) 5 e 2 

(E) 3 e 4 

 

QUESTÃO 32 

Os densímetros instalados nas bombas de 

combustível permitem averiguar se a quantidade de 

água presente no álcool hidratado está dentro das 

especificações determinadas pela Agência Nacional 

do Petróleo (ANP). O volume máximo permitido de 

água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do 

álcool anidro são de 1,00 g/cm3 e 0,80 g/cm3, 

respectivamente. O álcool combustível “batizado” é 

caracterizado por uma mistura em que a quantidade 

de água é superior ao volume permitido descrito 

acima. Nesse contexto, se um motorista for abastecer 

em um posto de combustível que oferece o álcool 

combustível batizado o que ele pode afirmar sobre a 

densidade desse combustível: 

 

(A) É maior do que 1,00 g/cm3 

(B) É menor do que 0,80 g/cm3 

(C) É igual a densidade da água 

(D) É igual a densidade do álcool 

(E) É maior do que 0,80 g/cm3 e menor do que 1,00 

g/cm3 

 

QUESTÃO 33 

A produção de fraldas descartáveis utiliza composto 

polimérico poliacrilato de sódio que são mais 

eficientes na retenção de água quando comparada 

com as fraldas convencionais, fabricadas em pano de 

algodão, que são constituídas por outro composto 

polimério: as fibras de celulose. As estruturas do 

poliacrilato de sódio (1) e das fibras de celulose (2) 

estão representas na figura abaixo.  

 

 
As fraldas descartáveis são muito mais eficientes do 

que as fraldas de pano devido às: 
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(A) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o 

poliacrilato e a água, em relação às ligações de 

hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

(B) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato 

e as moléculas de água, em relação às ligações de 

hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

(C) ligações de hidrogênio mais fortes entre o 

poliacrilato e a água, em relação às interações íon-

dipolo entre a celulose e as moléculas de água. 

(D) ligações de hidrogênio mais fortes entre o 

poliacrilato e as moléculas de água, em relação às 

interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a 

celulose e as moléculas de água. 

(E) interações íon-dipolo mais fortes entre o 

poliacrilato e as moléculas de água, em relação às 

ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas 

de água. 

 

QUESTÃO 34 

Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até 

a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. 

O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de 

sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de 

dissolver o soluto é denominada solvente; por 

exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o 

sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir 

ilustra essa citação.  

 
Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, 

tenha utilizado 6,84 g de sacarose (massa molar igual 

a 342 g/mol) para uma xícara de 200 mℓ do líquido. 

Qual é a concentração final em mol/ℓ de sacarose 

nesse cafezinho? 

 

(A) 0,02 

(B) 0,1 

(C) 2 

(D) 10 

(E) 0,5 

QUESTÃO 35 

O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes 

bebidas comumente consumidas pela população.  

 
Da análise do quadro conclui-se que o maior teor de 

cafeína por unidade de volume está presente no: 

 

(A) café expresso. 

(B) café filtrado. 

(C) chá preto. 

(D) refrigerante de cola. 

(E) chocolate quente. 

 

QUESTÃO 36 

Há várias décadas, o ferro apresenta grande demanda 

em função de sua utilização nas indústrias como, por 

exemplo, na automobilística. Uma das principais 

matérias-primas utilizadas para a sua obtenção é um 

minério cujo teor em Fe2O3 (hematita) é de cerca de 

80%. O ferro metálico é obtido pela redução do Fe2O3 

em alto-forno. Dadas as massas molares para o 

oxigênio (16 g/mol), o ferro (56 g/mol) e a hematita 

(160 g/mol), e considerando-se que a reação de 

redução apresente um rendimento de 100%, a 

quantidade, em toneladas, de ferro metálico que será 

obtida a partir de 10 toneladas desse minério é igual 

a: 

 

(A) 5,6 

(B) 7,0 

(C) 8,0 

(D) 11,2 

(E) 16,0 

 

QUESTÃO 37 

Os ésteres são substâncias que apresentam sabor e 

aroma artificiais e, portanto, constituem aditivos de 

alimentos industrializados. A produção de ésteres 
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acontece por meio da reação entre um ácido 

carboxílico e um álcool, chamada de reação de 

esterificação. O butanoato de etila, representado na 

estrutura abaixo, é um éster responsável pelo aroma 

de abacaxi em refrescos artificiais, esta substância 

pode ser sintetizada pela reação de esterificação entre 

qual ácido carboxílico e qual álcool, respectivamente? 

 

 
 

(A) Ácido butanóico e etanol 

(B) Ácido fórmico e álcool etílico 

(C) Ácido etanóico e butan-1-ol  

(D) Ácido propanóico e propano-1-ol 

(E) Ácido pentanóico e metanol 

 

QUESTÃO 38 

Várias características e propriedades de moléculas 

orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula 

estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam 

a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas 

estruturais. São os chamados isômeros, como 

ilustrado nas estruturas abaixo.  

 
Entre as moléculas apresentadas, observa-se a 

ocorrência de isomeria: 

 

(A) ótica. 

(B) de função. 

(C) de cadeia.  

(D) geométrica. 

(E) de compensação. 

QUESTÃO 39 

No preparo de arroz ou macarrão, comumente pode 

ocorrer derramamento de parte da água de cozimento 

sobre a chama do fogão, que é azul, mudando a 

coloração para uma chama amarela. A alteração na 

cor da chama pode levar a diversas interpretações, 

como por exemplo, a presença de substâncias na água 

de cozimento, pois, além do sal de cozinha há 

também outros sais minerais, proteínas e/ou 

carboidratos. No entanto, cientificamente, sabe-se 

que a alteração na cor da chama devido ao 

derramamento de água de cozimento ocorre pela: 

 

(A) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando 

gás cloro. 

(B) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa 

da chama. 

(C) produção de derivado amarelo, pela reação com o 

carboidrato. 

(D) reação do gás de cozinha com a água, formando 

gás hidrogênio 

(E) excitação das moléculas de proteínas, com 

formação de luz amarela. 

 

QUESTÃO 40 

O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como 

indicador ácido-base em diferentes soluções. Para 

isso, basta misturar um pouco desse suco à solução 

desejada e comparar a coloração final com a escala 

indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a 

seguir. Utilizando-se o indicador ácido-base e a 

escala para determinar o pH da água da torneira e de 

um refrigerante de cola, têm-se, respectivamente, as 

cores 

 

(A) vermelha e vermelha. 

(B) vermelha e azul. 

(C) rosa e roxa. 

(D) roxa e amarela. 

(E) roxa e vermelha. 


