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Coordenação de Ciências da Natureza e Matemática 

 

ENSINO MÉDIO 

 

SIMULADO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

 

 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 45 
questões numeradas de 01 a 45, dispostas da 
seguinte maneira: 
a) as questões de número 01 a 15 são relativas 

à Matemática; 
b) as questões de número 16 a 25 são relativas 

à Física; 
c) as questões de número 26 a 35 são relativas 

à Química; 
d) as questões de número 36 a 45 são relativas 

à Biologia. 
 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES 
contém a quantidade de questões e se essas 
questões estão na ordem mencionada na 
instrução anterior. Caso o caderno esteja 
incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer divergência, comunique ao aplicador 
da sala para que ele tome as providências 

cabíveis. 
3. Para casa uma das questões objetivas, 

são apresentadas 5 opções. Apenas uma 
responde corretamente à questão. 

 
4. A prova está prevista para iniciar às 08h 

e 30min. O tempo disponível para esta prova é 
de duas horas e meia. O horário previsto para 
o término é 11h. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar 
seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e 
marcações assinalados no CEDERNO DE 
QUESTÕES não serão considerados na 
avaliação. 

 
5. Você poderá deixar o local de prova 

somente após decorrida uma hora do início da 
aplicação e poderá levar seu CADERNO DE 
QUESTÕES. 
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 1. (Enem 2015) Um estudante está 
pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de 
bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa 
para armazenar as bactérias. A temperatura no 
interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela 
expressão: 

2T(h) h 22h85,    

em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o 
número de bactérias é o maior possível quando a 
estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 
momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela 
associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 
com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e 
muito alta. 
 

 
 
Quando o estudante obtém o maior número possível 
de bactérias, a temperatura no interior da estufa está 
classificada como: 
 
A) muito baixa. 
B) baixa. 
C) média. 
D) alta. 
E) muito alta. 
 
QUESTÃO 2. (Enem 2015) O acréscimo de tecnologias 
no sistema produtivo industrial tem por objetivo 
reduzir custos e aumentar a produtividade. No 
primeiro ano de funcionamento, uma indústria 
fabricou 8 000 unidades de um determinado produto. 
No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo 
novas máquinas e aumentou a produção em 50%. 
Estima-se que esse aumento percentual se repita nos 
próximos anos, garantindo um crescimento anual de 
50%. Considere P a quantidade anual de produtos 
fabricados no ano t de funcionamento da indústria. 
Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que 
determina o número de unidades produzidas P em 
função de t, para t≥1? 
 
A) P(t) = 0,5 · t<sup>1</sup> + 8 000 
B) P(t) = 50 · t<sup>1</sup> + 8 000 

C) P(t) = 4 000 · t<sup>1</sup> + 8 000 
D) P(t) = 8 000 · (0,5)<sup>t - 1</sup> 
E) P(t) = 8 000 · (1,5)<sup>t - 1</sup> 
 
QUESTÃO 3. (Enem 2015) Uma padaria vende, em 
média, 100 pães especiais por dia e arrecada com 
essas vendas, em média, R$ 300,00. Constatou-se que 
a quantidade de pães especiais vendidos diariamente 
aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a 
equação q = 400 – 100p, na qual q representa a 
quantidade de pães especiais vendidos diariamente e 
p, o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de 
clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma 
promoção. Para tanto, modificará o preço do pão 
especial de modo que a quantidade a ser vendida 
diariamente seja a maior possível, sem diminuir a 
média de arrecadação diária na venda desse produto. 
O preço p, em reais, do pão especial nessa promoção 
deverá estar no intervalo: 
 
A) R$ 0,50 ≤ p < R$ 1,50 
B) R$ 1,50 ≤ p < R$ 2,50 
C) R$ 2,50 ≤ p < R$ 3,50 
D) R$ 3,50 ≤ p < R$ 4,50 
E) R$ 4,50 ≤ p < R$ 5,50 
   
QUESTÃO 4. (Enem 2015)  Uma empresa de telefonia 
celular possui duas antenas que serão por uma nova, 
mais potente. As áreas de cobertura das antenas que 
serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas 
circunferências se tangenciam no ponto O, como 
mostra a figura. 

 
O ponto O indica a posição da nova antena, e sua 
região de cobertura será um círculo cuja 
circunferência tangenciará externamente as 
circunferências das áreas de cobertura menores. 
Com a instalação da nova antena, a medida da área de 
cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada 
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em: 
 
A) 8π. 
B) 12π. 
C) 16π. 
D) 32π. 
E) 64π. 
 
QUESTÃO 5. (Enem 2015)  Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produtos 
sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem 
definidos de produção, consumo e preço. 
Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua 
disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, 
com preços elevados, ora é abundante, com preços 
mais baixos, o que ocorre no mês de produção 
máxima da safra. A partir de uma série histórica, 
observou-se que o preço P, em reais, do quilograma 
de um certo produto sazonal pode ser descrito pela 
função  onde x representa o mês do ano, sendo x = 1 
associado ao mês de janeiro, x = 2 ao mês de 
fevereiro, e assim sucessivamente, até x = 12 
associado ao mês de dezembro.  
 

 
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 2 ago. 
2012 (adaptado). 
Na safra, o mês de produção máxima desse produto é: 
 
A) janeiro. 
B) abril. 
C) junho. 
D) julho. 
E) outubro. 
   
QUESTÃO 6. (Enem 2015) Um arquiteto está 
reformando uma casa. De modo a contribuir com o 
meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de 
madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 
540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de 
mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro 
que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo 
comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as 
novas peças ficassem com o maior tamanho possível, 
mas de comprimento menor que 2 m. 
Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro 
deverá produzir: 
 
A) 105 peças. 
B) 120 peças. 
C) 210 peças. 
D) 243 peças. 
E) 420 peças. 

 
QUESTÃO 7. (Enem 2014)  Ao final de uma 
competição de ciências em uma escola, restaram 
apenas três candidatos. De acordo com as regras, o 
vencedor será o candidato que obtiver a maior média 
ponderada entre as notas das provas finais nas 
disciplinas química e física, considerando, 
respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas 
são sempre números inteiros. Por questões médicas, o 
candidato II ainda não fez a prova final de química. No 
dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos 
outros dois candidatos em ambas as disciplinas, já 
terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas 
obtidas pelos finalistas nas provas finais 
 

Candidato   Química Física  

I 20 23 

II X 25 

III 21 18 

 
A menor nota que o candidato II deverá obter na 
aprova final de química para vencer a competição é 
A) 18. 
B) 19. 
C) 2. 
D) 25. 
E) 26. 
 
QUESTÃO 8. Uma pessoa faz sempre o mesmo 
percurso de casa até o trabalho e, quando sai de casa 
até às 7h, gasta nele, 25 minutos. Sabe-se que, se sair 
atrasado, para cada cinco minutos que o horário de 
saída ultrapasse 7h haverá, devido ao trânsito, 
acréscimo de oito minutos no tempo do percurso. De 
acordo com esses dados, no dia em que essa pessoa 
chegou ao trabalho às 9h9min, então ela saiu de casa 
às: 
 
A) 7h35min 
B) 7h40min 
C) 8h 
D) 8h5min 
E) 8h20min 
 
QUESTÃO 9. Considere uma fila única de 100 m, 
formada por pessoas que querem marcar consultas 
médicas pelo SUS. 
Sabendo-se que as pessoas são atendidas por cinco 
recepcionistas, que a distância entre as pessoas na fila 
é de 40,0 cm e que cada pessoa leva 2,0 min para 
marcar suas consultas, determine o tempo máximo 
que uma pessoa gasta na fila. 
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A) 98 minutos 
B) 100 minutos 
C) 102 minutos 
D) 104 minutos 
E) NRA 
 
QUESTÃO 10. A, B e C tentam adivinhar um número 
selecionado ao acaso no conjunto {1, 2, 3,..., 100}. 
Ganha um prêmio quem mais se aproximar do número 
selecionado. Se A decidiu-se por 33 e B escolheu 75, 
qual a melhor escolha que C pode fazer? 
 
A) 16 
B) 48 
C) 32 
D) 54 
E) 76 
 
QUESTÃO 11. A classificação de um país no quadro de 
medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número de 
medalhas de ouro que obteve na competição, tendo 
como critérios de desempate o número de medalhas 
de prata seguido do número de medalhas de bronze 
conquistados. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 
décimo sexto colocado no quadro de medalhas, tendo 
obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. 
Parte desse quadro de medalhas é reproduzida a 
seguir. 
 

  
 
Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, 4 
de prata e 10 de bronze, sem alteração no número de 
medalhas dos demais países mostrados no quadro, 
qual teria sido a classificação brasileira no quadro de 
medalhas das Olimpíadas de 2004? 
 
A) 13º 
B) 9º 
C) 11º 
D) 10º 
E) 12º  
 
QUESTÃO 12. Um grupo de pacientes com Hepatite C 
foi submetido a um tratamento tradicional em que 
40% desses pacientes foram completamente curados. 
Os pacientes que não obtiveram cura foram 
distribuídos em dois grupos de mesma quantidade e 
submetidos a dois tratamentos inovadores. No 

primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes 
foram curados e, no segundo, 45%. 
Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os 
tratamentos inovadores proporcionaram cura de: 
 
A) 16%. 
B) 48% 
C) 32%. 
D) 24%. 
E) 64%. 
 
QUESTÃO 13. (Enem 2014) Uma pessoa compra 
semanalmente, numa mesma loja, sempre a mesma 
quantidade de um produto que custa R$ 10,00 a 
unidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva 
sempre R$ 6,00 a mais do que a quantia necessária 
para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais 
despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, 
foi informada de que o preço daquele produto havia 
aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que 
o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 
duas unidades a menos em relação à quantidade 
habitualmente comprada. 
 
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para 
fazer a compra era:  
A) R$ 166,00 
B) R$ 156,00 
C) R$ 84,00 
D) R$ 46,00 
E) R$24,00 
 
QUESTÃO 14. (Enem 2014) Um pesquisador está 
realizando várias séries de experimentos com alguns 
reagentes para verificar qual o mais adequado para a 
produção de um determinado produto. Cada série 
consiste em avaliar um dado reagente em cinco 
experimentos diferentes. O pesquisador está 
especialmente interessado naquele reagente que 
apresentar a maior quantidade dos resultados de seus 
experimentos acima da média encontrada para aquele 
reagente. Após a realização de cinco séries de 
experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes 
resultados: 
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Levando-se em consideração os experimentos feitos, o 
reagente que atende às expectativas do pesquisador é 
o  
A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 4. 
E) 5. 
 
QUESTÃO 15. (Enem 2013) As projeções para a 
produção de arroz no período de 2012–2021, em uma 
determinada região produtora, apontam para uma 
perspectiva de crescimento constante da produção 
anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz, em 
toneladas, que será produzida nos primeiros anos 
desse período, de acordo com essa projeção. 
 

Ano Projeção da produção (t) 

2012 50,25 

2013 51,50 

2014 52,75 

2015 54,00 

 
A quantidade total de arroz, em toneladas, que deverá 
ser produzida no período de 2012 a 2021 será de: 
  
A) 497,25. 
B) 500,85. 
C) 502,87. 
D) 558,75. 
E) 563,25. 
 
 

 

FÍSICA 
 
QUESTÃO 16. (ENEM 2011) Em um manual de um 
chuveiro elétrico são encontradas informações sobre 
algumas características técnicas, ilustradas no quadro, 
como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o 
dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da 
seção transversal dos condutores utilizados. 

 
Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao 
ler o manual l, verificou que precisava ligá-lo a um 
disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com 
o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma 
correta instalação de um chuveiro do modelo B devia 
possuir amperagem 40% menor. 
Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, 
funcionando à mesma potência de 4400 W, a razão 
entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, 
que justifica a diferença de dimensionamento dos 
disjuntores, é mais próxima de: 
 
A) 0,3. 
B) 0,6. 
C) 0,8. 
D) 1,7. 
E) 3,0. 

QUESTÃO 17. (ENEM 2010) A eficiência de um 
processo de conversão de energia é definida como a 
razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o 
total de entrada de energia no processo. A figura 
mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, 
a eficiência geral será igual ao produto das eficiências 
das etapas individuais. A entrada de energia que não 
se transforma em trabalho útil é perdida sob formas 
não utilizáveis (como resíduos de calor). 

 
Aumentar a eficiência dos processos de conversão de 
energia implica economizar recursos e combustíveis. 
Das propostas seguintes, qual resultará em maior 
aumento da eficiência geral do processo? 
 
A) Aumentar a quantidade de combustível para 
queima na usina de força. 
B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco 
calor e muita luminosidade. 
C) Manter o menor número possível de aparelhos 
elétricos em funcionamento nas moradias. 



6 

D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de 
transmissão a fim de economizar o material condutor. 
E) Utilizar materiais com melhores propriedades 
condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas 
fluorescentes nas moradias. 
 
QUESTÃO 18. (ENEM 2011) Um motor só poderá 
realizar trabalho se receber uma quantidade de 
energia de outro sistema. No caso, a energia 
armazenada no combustível é, em parte, liberada 
durante a combustão para que o aparelho possa 
funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia 
convertida ou transformada na combustão não pode 
ser utilizada para a realização de trabalho. Isso 
significa dizer que há vazamento da energia em outra 
forma. 
CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: 
Pax, 2009 (adaptado). 
 
De acordo com o texto, as transformações de energia 
que ocorrem durante o funcionamento do motor são 
decorrentes de a: 
 
A) liberação de calor dentro do motor ser impossível. 
B) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 
C) conversão integral de calor em trabalho ser 
impossível. 
D) transformação de energia térmica em cinética ser 
impossível. 
E) utilização de energia potencial do combustível ser 
incontrolável. 
 
QUESTÃO 19. (ENEM 2011) Para medir o tempo de 
reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte 
experiência: 
I. Mantenha uma régua (com cerca de 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 tocá-
la. 
III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a 
régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar 
segurá-la o mais rapidamente 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 acelerado. 
E) velocidade da régua é constante, o que provoca 
uma passagem linear de tempo. 
 
QUESTÃO 20. (ENEM 2007) O uso mais popular de 
energia solar está associado ao fornecimento de água 
quente para fins domésticos. Na figura ao lado, é 
ilustrado um aquecedor de água constituído de dois 
tanques pretos dentro de uma caixa termicamente 
isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem 
energia solar. A. Hinrichs e M. Kleinbach. Energia e 
meio ambiente. São Paulo: Thompson, 3.ª ed., 2004, 
p. 529 (com adaptações).  

 
Nesse sistema de aquecimento,  
 
A) os tanques, por serem de cor preta, são maus 
absorvedores de calor e reduzem as perdas de 
energia.  
B) a cobertura de vidro deixa passar a energia 
luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada 
para o aquecimento.  
C) a água circula devido à variação de energia 
luminosa existente entre os pontos X e Y.  
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D) a camada refletiva tem como função armazenar 
energia luminosa.  
E) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que 
se mantenha constante a temperatura no interior da 
caixa.  
 
QUESTÃO 21. (ENEM 2011) Em um experimento 
realizado para determinar a densidade da água de um 
lago, foram utilizados alguns materiais conforme 
ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 
50 N e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de 
aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a 
calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura 
de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e 
suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, 
até que metade do seu volume ficasse submersa, foi 
registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. 

 
Considerando que a aceleração da gravidade local é de 
10 m/s, a densidade da água do lago, em g/cm3, é: 
 
A) 0,6. 
B) 1,2. 
C) 1,5. 
D) 2,4. 
E) 4,8. 
 
QUESTÃO 22. (ENEM 2009 – prova anulada) Uma 
estudante que ingressou na universidade e, pela 
primeira vez, está morando longe de sua família, 
recebe sua primeira conta de luz: 

 
Se essa estudante comprar um secador de cabelos que 
consome 1000W de potência e considerando que ela 

e sua 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos 
cada uma durante 20 dias no mês, qual será o 
acréscimo em reais na sua conta mensal? 
 
A) 10,00. 
B) 12,50. 
C) 13,00 
D) 13,50 
E)14,00 
 
QUESTÃO 23. (ENEM  2011) Uma  das  modalidades  
presentes  nas  olimpíadas  é  o  salto  com  vara.  As  
etapas  de  um  dos  saltos de um atleta estão 
representadas na figura:  
 

 

 

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do 
ar e atrito), para que o salto atinja a maior  altura 
possível, ou seja, o máximo de energia seja 
conservada, é necessário que : 
 
A) a energia cinética, representada na etapa I, seja 
totalmente convertida em energia potencial elástica 
representada na etapa IV.  
B) a energia cinética, representada na etapa II, seja 
totalmente convertida em energia potencial 
gravitacional, representada na etapa IV.  
C) a energia cinética, representada na etapa I, seja 
totalmente convertida em energia potencial 
gravitacional, representada na etapa III. 
D) a energia potencial gravitacional, representada na 
etapa II, seja totalmente convertida em energia 
potencial elástica, representada na etapa IV.  
E) a energia potencial gravitacional, representada na 
etapa I, seja totalmente convertida em energia 
potencial elástica, representada na etapa III. 
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QUESTÃO 24. (ENEM 2006) Não é nova a idéia de se 
extrair energia dos oceanos aproveitando-se a 
diferença das marés alta e baixa. Em 1967, os 
franceses instalaram a primeira usina “maré-motriz”, 
construindo uma barragem equipada de 24 turbinas, 
aproveitando-se a potência máxima instalada de 240 
MW, suficiente para a demanda de uma cidade com 
200 mil habitantes. Aproximadamente 10% da 
potência  total instalada são demandados pelo 
consumo residencial. Nessa cidade francesa, aos 
domingos, quando  parcela dos setores industrial e 
comercial para, a demanda diminui 40%. Assim, a 
produção de energia correspondente à demanda aos 
domingos será atingida mantendo-se : 
 
I todas as turbinas em funcionamento, com 60% da 
capacidade máxima de produção de cada uma delas.  
II a metade das turbinas funcionando em capacidade  
máxima e o restante, com 20% da capacidade máxima.  
III quatorze turbinas funcionando em capacidade 
máxima, uma com 40% da capacidade máxima e as 
demais desligadas.  
 
Está correta a situação descrita: 

A)apenas em I.  
B)apenas em II.  
C)apenas em I e III.  
D)apenas em II e III.  
E) em I, II e III.  
 
QUESTÃO 25. (ENEM 2008) O diagrama abaixo 
representa, de forma esquemática e simplificada, a 
distribuição da energia proveniente do Sol sobre a 
atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada 

pela linha tracejada, são destacados alguns processos 
envolvidos no fluxo de energia na atmosfera. 

 
Com base no diagrama acima, conclui-se que: 
 
A) a maior parte da radiação incidente sobre o planeta 
fica retida na atmosfera. 
B) a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas 
nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela 
superfície. 
C) a atmosfera absorve 70% da radiação solar 
incidente sobre a Terra. 
D) mais da metade da radiação solar que é absorvida 
diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera. 
E) a quantidade de radiação emitida para o espaço 
pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço 
pela superfície. 

 

 

QUÍMICA 
 
 
QUESTÃO 26. Aspartame é um edulcorante artificial 
(adoçante dietético) que apresenta potencial 
adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, 
permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito 
usado pela indústria alimentícia, principalmente nos 
refrigerantes diet, tem valor energético que 
corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a 
portadores de fenilcetonúria, uma doença genética 
rara que provoca o acúmulo da fenilalanina no 
organismo, causando retardo mental. O IDA (índice 
diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa 
corpórea. 

Disponível em: 
http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com. 

Acesso em: 27 fev. 2012. 

 
Com base nas informações do texto, a quantidade 
máxima recomendada de aspartame, em mol, que 
uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir 
por dia é mais próxima de: 
 
Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol 

A) 1,3 × 10−4 
B) 9,5 × 10−3 
C) 4 × 10−2 
D) 2,6 
E) 823 
 

http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com/
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QUESTÃO 27. O boato de que os lacres das latas de 
alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas 
pessoas a juntarem esse material na expectativa de 
ganhar dinheiro com sua venda. As empresas 
fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa 
de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, 
dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do 
qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se 
ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer 
a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta 
as semirreações e os valores de potencial padrão de 
redução de alguns metais: 

 
Com base no texto e na tabela, que metais poderiam 
entrar na composição do anel das latas com a mesma 
função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da 
oxidação nos fornos e não deixar diminuir o 
rendimento da sua reciclagem?  
 
A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial 
de redução. 
B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial 
de redução. 
C) Somente o potássio, pois ele possui potencial de 
redução mais próximo do magnésio. 
D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem 
oxidação mais facilmente que o alumínio. 
E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de 
redução são menores do que o do alumínio. 
 
 
QUESTÃO 28. Uma dona de casa acidentalmente 
deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo 
de um peixe, o que deixou um cheiro forte e 
desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que 
o odor característico de peixe se deve às aminas e que 
esses compostos se comportam como bases. 
Na tabela são listadas as concentrações 
hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na 
cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na 

limpeza da geladeira. 
 

Material Concentração de H3O
+ 

(mol/L) 

Suco de limão 10-2 

Leite 10-6 

Vinagre 10-3 

Álcool 10-8 

Sabão 10-12 

Carbonato de sódio / 
barrilha 

10-12 

 
Dentre os materiais listados, quais são apropriados 
para amenizar esse odor? 
 
A) Álcool ou sabão. 
B) Suco de limão ou álcool. 
C) Suco de limão ou vinagre. 
D) Suco de limão, leite ou sabão. 
E) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha. 
 
 
QUESTÃO 29. Um dos problemas dos combustíveis 
que contêm carbono é que sua queima produz dióxido 
de carbono. Portanto, uma característica importante, 
ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de 
combustão (ΔHc

0), definido como a energia liberada na 
queima completa de um mol de combustível no 
estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas 
substâncias que contêm carbono e seu ΔHc

0. 
 

 
 
Neste contexto, qual dos combustíveis, quando 
queimado completamente, libera mais dióxido de 
carbono no ambiente pela mesma quantidade de 
energia produzida? 
 
A) Benzeno. 
B) Metano. 
C) Glicose. 
D) Octano. 
E) Etanol. 
 
QUESTÃO 30. Bel m   cercada por 3  il as, e suas 
populaç es con i em com ameaças de doenças.   
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mo  o, apontado por especialistas,   a poluição da 
  ua do rio, principal fonte de sobre i ência dos 
ribeirin os. A diarreia   frequente nas crianças e ocorre 
como consequência da falta de saneamento b sico,    
que a população não tem acesso     ua de boa 
qualidade. Como não      ua pot  el, a alterna  a   
consumir a do rio. 

   iberal. 8  ul. 2008. Dispon  el em: 
http://www.oliberal.com.br. 

 
O procedimento adequado para tratar a   ua dos rios, a 
 m de atenuar os problemas de sa de causados por 
micror anismos a essas populaç es ribeirin as   a 
 
A) filtração. 

B) cloração. 

C) coa ulação. 

D) fluoretação. 

E) decantação. 

 
 
QUESTÃO 31. No Japão, um movimento nacional para 
a promoção da luta contra o aquecimento global leva 
o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia 
é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 
emitida todo dia, por meio de pequenos gestos 
ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. 

Um hamburguer ecológico? É pra já! Disponível 
em:http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 

2012 (adaptado). 

Considerando um processo de combustão completa 
de um gás de cozinha composto exclusivamente por 
butano (C4H10), a mínima quantidade desse gás que 
um japonês deve deixar de queimar para atender à 
meta diária, apenas com esse gesto, é de 

Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 

A) 0,25 kg. 
B) 0,33 kg. 
C) 1,0 kg. 
D) 1,3 kg. 
E) 3,0 kg. 
 
QUESTÃO 32. O brasileiro consome em média 500 
miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 
recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada 
é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, 
como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. 
Ela se caracteriza pela diminuição substancial de 
massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais 
suscetíveis a fraturas. 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 
2012. (adaptado.) 

 

Considerando-se o valor de 6 x1023mol–1 para a 
constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual 
a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de 
átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa 
supra suas necessidades? 
A) 7,5 x 1021 
B) 1,5 x 1022 
C) 7,5 x 1023 
D) 1,5 x 1025 
E) 4,8 x 1025 
 
 
QUESTÃO 33. O citral, substância de odor fortemente 
cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o 
capim-limão, cujo óleo essencial possui 
aproximadamente 80%, em massa, da substância. 
Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos 
que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, 
pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios 
liberados par elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, 
com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas 
insaturações, nos carbonos 2 e 6 e dois grupos 
substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral 
possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que 
mais contribui para o forte odor.  
Para que se consiga atrair um maior número de 
abelhas para uma determinada região, a molécula que 
deve estar presente em alta concentração no produto 
a ser utilizado é: 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

http://www.oliberal.com.br/
http://www.anvisa.gov.br/
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QUESTÃO 34. A produção mundial de alimentos 
poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de 
controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o 
uso frequente dos agrotóxicos pode causar 
contaminação em solos, águas superficiais e 
subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, 
tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma 
alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, 
sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. 

 
Identifique as funções orgânicas presentes 
simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas 
apresentados: 
 

A) Éter e éster. 

B) Cetona e éster. 

C) Álcool e cetona. 

D) Aldeído e cetona. 

E) Éter e ácido carboxílico. 

QUESTÃO 35. As moléculas de nanoputians lembram 
figuras humanas e foram criadas para estimular o 
interesse de jovens na compreensão da linguagem 
expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em 
química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, 
representado na figura: 
 

 
 
Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono 
quaternário? 
 
A) Mãos. 
B) Cabeça. 
C) Tórax. 
D) Abdômen. 
E) Pés. 

 

 

BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 36. (ENEM 2015) Hipóxia ou mal das alturas 
consiste na diminuição de oxigênio (O2) no sangue 
arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas 
apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta 
de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes 
elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição 
na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) 
em equilíbrio no sangue, conforme a relação: 
 

Hb (aq) + O2 (aq)    HbO2 (aq) 
 
Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. 

Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado) 
 

A alteração da concentração de hemoglobina 
oxigenada no sangue ocorre por causa do(a): 
 

a) elevação da pressão arterial 
b) aumento da temperatura corporal. 
c) redução da temperatura do ambiente. 
d) queda da pressão parcial de oxigênio. 
e) diminuição da quantidade de hemácias. 

 
 
QUESTÃO 37. (ENEM 2015) Durante uma expedição, 
um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao 
longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem 
água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir 

http://www.feng.pucrs.br/
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cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema 
excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um 
dos seus processos funcionais. 
 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes: 
A) aumentou a filtração glomerular. 
B) produziu urina com maior concentração de sais. 
C) produziu urina com menos ureia. 
D) produziu maior volume de urina. 
E) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 
 
QUESTÃO 38. (ENEM 2007) Quanto mais desenvolvida 
é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes 
produz. Além de o progresso elevar o volume de lixo, 
ele também modifica a qualidade do material 
despejado. Quando a sociedade progride, ela troca a 
televisão, o computador, compra mais brinquedos e 
aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de 
aparelhos celulares já foram jogados fora em todo o 
mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, 
alumínio e bário. Abandonado nos lixões, esse 
material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas 
infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis 
freáticos ou a rios próximos, espalhando-se pela água.  
Anuário Gestão Ambiental 2007, p. 47-8 (com 
adaptações). 
 
A respeito da produção de lixo e de sua relação com o 
ambiente, é correto afirmar que: 
 
A) as substâncias químicas encontradas no lixo levam, 
freqüentemente, ao aumento da diversidade de 
espécies e, portanto, ao aumento da produtividade 
agrícola do solo.  
B) o tipo e a quantidade de lixo produzido pela 
sociedade independem de políticas de educação que 
proponham mudanças no padrão de consumo.  
C) a produção de lixo é inversamente proporcional ao 
nível de desenvolvimento econômico das sociedades.  
D) o desenvolvimento sustentável requer controle e 
monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies 
existentes em cursos d’água, solo e vegetação.  
E) o desenvolvimento tecnológico tem elevado a 
criação de produtos descartáveis, o que evita a 
geração de lixo e resíduos químicos. 
 
QUESTÃO 39. (ENEM 2012) Há milhares de anos o 
homem faz uso da biotecnologia para a produção de 
alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação 
de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, 
chamados de leveduras, que são comercializados 
como fermento biológico. Eles são usados para 
promover o crescimento da massa, deixando-a leve e 
macia. O crescimento da massa do pão pelo processo 
citado é resultante da: 

 

liberação de gás carbônico. 

formação de ácido lático. 

formação de água. 

produção de ATP. 

liberação de calor. 

 
QUESTÃO 40. (ENEM 2009) A fotossíntese é 
importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos 
organismos fotossintetizantes, a energia solar é 
convertida em energia química que, juntamente com 
água e gás carbônico (CO2), é utilizada para a síntese 
de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese 
é o único processo de importância biológica capaz de 
realizar essa conversão. Todos os organismos, 
incluindo os produtores, aproveitam a energia 
armazenada nos carboidratos para impulsionar os 
processos celulares, liberando CO2  para a atmosfera e 
água para a célula por meio da respiração celular. 
Além disso, grande fração dos recursos energéticos do 
planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) 
como em tempos remotos (combustível fóssil), é 
resultante da atividade fotossintética.As informações 
sobre obtenção e transformação dos recursos naturais 
por meio dos processos vitais de fotossíntese e 
respiração, descritas no texto, permitem concluir que: 
 
A) o CO2 e a água são moléculas de alto teor 
energético. 
B) os carboidratos convertem energia solar em energia 
química. 
C) a vida na Terra depende, em última análise, da 
energia proveniente do Sol.  
D) o processo respiratório é responsável pela retirada 
de carbono da atmosfera. 
E) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por 
si, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 
 
QUESTÃO 41 (ENEM 2008) Defende-se que a inclusão 
da carne bovina na dieta é importante, por ser uma 
excelente fonte de proteínas. Por outro lado, 
pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne 
bovina traz à saúde, como o risco de doenças 
cardiovasculares. Devido aos teores de colesterol e de 
gordura, há quem decida substituí-la por outros tipos 
de carne, como a de frango e a suína. 
O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol 
em diversos tipos de carne crua e cozida. 
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Com base nessas informações, avalie as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por 
ingestões habituais da mesma quantidade de carne é 
menor se esta for carne branca de frango do que se 
for toucinho. 
II. Uma porção de contrafilé cru possui, 
aproximadamente, 50% de sua massa constituída de 
colesterol. 
III. A retirada da pele de uma porção cozida de carne 
escura de frango altera a quantidade de colesterol a 
ser ingerida. 
IV. A pequena diferença entre os teores de colesterol 
encontrados no toucinho cru e no cozido indica que 
esse tipo de alimento é pobre em água. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
QUESTÃO 42. (ENEM 2011) Nos dias de hoje, 
podemos dizer que praticamente todos os seres 
humanos já ouviram em algum momento falar sobre o 
DNA e seu papel na hereditariedade damaioria dos 
organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano 
antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice 
por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra 
de dúvidas que o DNA é o material genético. No artigo 
em que Watson e Crick descreveram a molécula de 
DNA, eles sugeriram um modelo de como essa 
molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e 
Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos 
pesados de nitrogênio que foram incorporados às 
bases nitrogenadas para avaliar como se daria a 
replicação da molécula. A partir dos resultados, 
confirmara o modelo sugerido por Watson e Crick, que 
tinha como premissa básica o rompimento das pontes 
de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.  

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à 
Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. 

 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a 
posição das pontes de hidrogênio na mesma, os 
experimentos realizados por Meselson e Stahl a 
respeito da replicação dessa molécula levaram à 
conclusão de que: 
 
A) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita 
dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental 
é conservado. 
B) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas 
filhas contém DNA recém-sintetizado e parentais em 
cada uma das fitas. 
C) a replicação é semiconservativa, isto , as fitas filhas 
consistem de uma fita parental e uma recém-
sintetizada. 
D) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas 
filhas consistem de moléculas de DNA parental. 
E) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas 
consistem de uma fita molde e uma fita codificadora 
 
QUESTÃO 43. (ENEM 2007) Se a exploração 
descontrolada e predatória verificada atualmente 
continuar por mais alguns anos, pode-se antecipar a 
extinção do mogno. Essa madeira já desapareceu de 
extensas áreas do Pará, de Mato Grosso, de Rondônia, 
e há indícios de que a diversidade e o número de 
indivíduos existentes podem não ser suficientes para 
garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. A 
diversidade é um elemento fundamental na 
sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-se 
a capacidade de adaptação ao ambiente, que muda 
tanto por interferência humana como por causas 
naturais. 
Internet: www.greenpeace.org.br (com adaptações). 
 
Com relação ao problema descrito no texto, é correto 
afirmar que: 
 
A) a baixa adaptação do mogno ao ambiente 
amazônico é causa da extinção dessa madeira. 
B) a extração predatória do mogno pode reduzir o 
número de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua 
diversidade genética. 
C) as causas naturais decorrentes das mudanças 
climáticas globais contribuem mais para a extinção do 
mogno que a interferência humana. 
D) a redução do número de árvores de mogno ocorre 
na mesma medida em que aumenta a diversidade 
biológica dessa madeira na região amazônica. 
E) o desinteresse do mercado madeireiro internacional 
pelo mogno contribuiu para a redução da exploração 
predatória dessa espécie. 
 

http://www.greenpeace.org.br/
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QUESTÃO 44. (ENEM 2014) Imunobiológicos: 
diferentes formas de produção, diferentes aplicações. 

 
Embora sejam produzidos e utilizados em situações 
distintas, os imunobiológicos I e II atuam de forma 
semelhante nos humanos e equinos, pois: 
 
A) conferem imunidade passiva. 
B) transferem células de defesa. 
C) suprimem a resposta imunológica. 
D) estimulam a produção de anticorpos. 
E) desencadeiam a produção de antígenos. 
 
QUESTÃO 45. (ENEM 2013) A pílula anticoncepcional 
é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, 
sendo constituída basicamente de dois hormônios 
sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo 
organismo feminino, o estrogênio (E) e a progesterona 
(P). Em um experimento médico, foi analisado o 
sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente 
um comprimido desse medicamento por dia durante 
seis meses. 
 
Qual gráfico representa a concentração sanguínea 
desses hormônios durante o período do experimento? 

A)                              

B)         

C)                       

D)  

E)  
 


