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GABARITO COMENTADO – CADERNO 2

SIMULANDO ENEM II 2017 – 3.ª SÉRIE

ENSINO MÉDIO

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 91

Competência de Área 8: Apropriar-
-se de conhecimentos da biologia 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 28: Associar caracterís-
ticas adaptativas dos organismos 
com seu modo de vida ou com 
seus limites de distribuição em 
diferentes ambientes, em especial 
em ambientes brasileiros.

A) Alternativa incorreta. Os pólipos são organismos heterótrofos, ou seja, não 
produzem seu próprio alimento.

B) Alternativa incorreta. Os compostos nitrogenados são adquiridos por meio 
da alimentação dos pólipos, organismos heterótrofos, que se alimentam de 
resíduos em suspensão na água, os zooplânctons e nutrientes produzidos 
pelas zooxantelas. 

C) Alternativa incorreta. Tanto pólipos quanto os corais podem realizar a 
reprodução sexuada. Para isso, lançam gametas masculinos na água, 
os quais conseguirão fecundar os gametas femininos de indivíduos de 
mesma espécie.

D) Alternativa incorreta. Pólipos realizam respiração aeróbica, retirando 
diretamente da água o oxigênio nela dissolvido.

E) Alternativa correta. As algas zooxantelas são autótrofas e fornecem aos 
pólipos dos corais nutrientes derivados da fotossíntese.

Conteúdo: Interações entre os 
seres vivos.

Gabarito: E

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 92

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 9: Compreender a im-
portância dos ciclos biogeoquímicos 
ou do fluxo energia para a vida, ou 
da ação de agentes ou fenômenos 
que podem causar alterações 
nesses processos.

A) Alternativa correta. O ciclo do carbono é caracterizado pela quantidade 
deste elemento químico fixado em moléculas orgânicas, como carboidratos 
e proteínas, nas células vivas e seu retorno ao ambiente, na forma inor-
gânica, CO2, por meio da respiração dos seres vivos ou da decomposição 
dos resíduos gerados.

B) Alternativa incorreta. No processo de fotossíntese são desprendidos dos 
vegetais o gás oxigênio e o vapor de água.

C) Alternativa incorreta. A fixação do carbono ocorre por meio do processo 
de fotossíntese e a liberação do carbono ocorre por meio do processo de 
decomposição realizado por micro-organismos.

D) Alternativa incorreta. A camada de ozônio é afetada por gases do tipo CFCs, 
brometo de metila, tetracloretos de carbono, etc., os quais são produzidos 
nas atividades industriais. Dos seres vivos, são eliminados ao ambiente 
gases que afetam o efeito estufa, tais como o metano e o gás carbônico, 
sendo este último o referido no estudo apresentado no enunciado. 

E) Alternativa incorreta. As mudanças climáticas têm ocasionado um aumento 
na temperatura do planeta, afetando a taxa de decomposição da matéria 
orgânica, e não a quantidade de galhos, folhas e outros resíduos orgânicos 
liberados pelas árvores.

Conteúdo: Problemas ambientais: 
mudanças climáticas, efeito estufa; 
desmatamento; erosão; poluição da 
água, do solo e do ar.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 93

Competência de Área 1: Com-
preender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade.

Habilidade 3: Confrontar interpreta-
ções científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao 
longo do tempo ou em diferentes 
culturas.

A) Alternativa incorreta. O glúten é uma associação entre duas proteínas e 
não um açúcar, embora esteja presente em vários alimentos adocicados, 
como pães, bolos, entre outros. A lactose é um açúcar encontrado no leite 
e não uma proteína.

B) Alternativa incorreta. O glúten é uma associação entre duas proteínas e 
não um carboidrato, embora esteja presente nas massas em geral. Já a 
lactose é um carboidrato do tipo dissacarídeo e não um lipídio.

C) Alternativa incorreta. O glúten é uma associação entre duas proteínas e 
não um lipídio. Já a lactose é um dissacarídeo e não uma vitamina.

D) Alternativa correta. O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas: 
a gliadina e a glutenina, encontradas dentro de grãos de trigo, cevada 
e centeio – mais precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do 
embrião da planta. A lactose é um carboidrato, mais especificamente um 
dissacarídeo, que é composto de dois monossacarídeos: a glicose e a 
galactose.

E) Alternativa incorreta. O glúten  é uma associação entre duas proteínas e 
não uma vitamina. Já a lactose é um açúcar.

Conteúdo: Aspectos sociais da 
biologia: uso indevido de drogas; 
gravidez na adolescência; obesi-
dade.

Gabarito: D

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 94

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa correta. A dupla camada fosfolipídica foi representada com as 
lâminas de isopor, único componente inorgânico usado para construir a 
biomembrana.

B) Alternativa incorreta. As glicoproteínas de superfície estão representadas 
pela cenoura e suas folhas.

C) Alternativa incorreta. As moléculas de colesterol não foram representadas.
D) Alternativa incorreta. As proteínas integrais foram representadas pelas 

peras.
E) Alternativa incorreta. As proteínas periféricas foram representadas pelos 

jilós.

Conteúdo: Estrutura e fisiologia 
celular: membrana, citoplasma e 
núcleo.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 95

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 8: Identificar etapas 
em processos de obtenção, trans-
formação, utilização ou reciclagem 
de recursos naturais, energéticos 
ou matérias-primas, considerando 
processos biológicos, químicos ou 
físicos neles envolvidos.

A) Alternativa incorreta. A fermentação alcoólica é um processo catabólico em 
que cada molécula de glicose é degradada na ausência de oxigênio. Ao 
final do processo, obtêm-se, como produto, 4 ATPs, gás carbônico e etanol.

B) Alternativa incorreta. A fermentação láctica é um processo catabólico ana-
eróbio que visa degradar moléculas orgânicas para obtenção de energia 
química. Esse processo é realizado por bactérias lácticas e em situações 
de falta de oxigênio em células de músculos esqueléticos. Ao final do 
processo, há formação de ATPs e ácido láctico.

C) Alternativa incorreta. A fotossíntese é um processo anabólico no qual 
a energia luminosa é transformada em energia química. Para isso, são 
utilizadas moléculas de gás carbônico e água.

D) Alternativa incorreta. A quimiossíntese é um processo anabólico, no qual, 
por meio de uma reação, produz-se energia química, convertida da energia 
de ligação dos compostos inorgânicos oxidados. A energia química liberada 
é empregada na produção de compostos orgânicos e gás oxigênio, a partir 
da reação entre o dióxido de carbono e água.

E) Alternativa correta. A respiração celular é um processo catabólico, pois 
ocorre a quebra total da molécula de glicose na presença de oxigênio para 
a formação de ATP. O processo da respiração celular é dividido em três 
etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia aceptora de elétrons. Ao final do 
processo, há liberação de gás carbônico e água.

Conteúdo: Metabolismo energético: 
fotossíntese e respiração.

Gabarito: E

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 96

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais.

Habilidade 15: Interpretar modelos 
e experimentos para explicar fenô-
menos ou processos biológicos em 
qualquer nível de organização dos 
sistemas biológicos.

A) Alternativa incorreta. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo 
constituído por células denominadas condrócitos e por grande quantidade 
de matriz extracelular. A matriz do tecido cartilaginoso tem consistência 
mais rígida que a do tecido conjuntivo propriamente dito. Devido a isso, 
os condrócitos alojam-se em pequenas cavidades da matriz, denomina-
das lacunas.

B) Alternativa correta. O tecido conjuntivo adiposo, de onde a célula foi isolada, 
é do tipo unilocular ou amarelo, pois apresenta, quando completamente 
desenvolvida, uma única gota de lipídio que ocupa quase todo o citoplasma, 
deslocando o núcleo para um dos polos celulares.

C) Alternativa incorreta. O tecido epitelial glandular, também conhecido 
como tecido glandular, possui células especializadas em sintetizar, 
armazenar e secretar proteínas, lipídeos ou complexos formados por 
proteínas e carboidratos. Geralmente as substâncias a serem secretadas 
são armazenadas no interior das células na forma de grânulos de secreção.

D) Alternativa incorreta. O tecido hematopoiético é um tipo especial de 
tecido conjuntivo, responsável pela produção de células sanguíneas. 
Ele é constituído de tecido mieloide, encontrado na medula vermelha 
dos ossos, e de tecido linfoide, encontrado nas tonsilas palatinas, baço, 
linfonodos e timo.

E) Alternativa incorreta. As células musculares têm formato alongado e 
conseguem contrair-se graças à presença, no citoplasma, de filamentos de 
proteínas chamados de miofibrilas ou miofilamentos, que são compostos 
de diversos tipos de proteínas, sendo a actina e a miosina os filamentos 
encontrados em maior quantidade.

Conteúdo: Principais tecidos ani-
mais e vegetais.

Gabarito: B
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 97

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais.

Habilidade 13: Reconhecer meca-
nismos de transmissão da vida, pre-
vendo ou explicando a manifestação 
de características dos seres vivos. 

A) Alternativa correta. Os ataques febris característicos da malária ocorrem 
quando há ruptura (lise) das hemácias, com liberação de formas do proto-
zoário, denominadas merozoítos, e de substâncias tóxicas, denominadas 
hemozoínas.

B) Alternativa incorreta. A malária é transmitida pela picada do mosquito 
Anopheles, o qual inocula no vaso sanguíneo do homem uma grande 
quantidade de esporozoítos que estão localizados nas glândulas salivares 
das fêmeas do mosquito. Em poucos minutos, os esporozoítos penetram 
no tecido hepático, ocorrendo a divisão nuclear dessas estruturas formando 
uma célula multinucleada denominada de esquizonte. Esse processo dura 
entre 1 e 2 semanas e é denominado esquizogonia hepática, quando ocorre 
a ruptura dessa célula liberando milhares de merozoítos na corrente san-
guínea. Essas células invadem as hemácias e formam outra estrutura que 
promove a divisão do parasita (esquizonte). Esse processo de multiplicação 
celular nas hemácias é denominado esquizogonia eritrocitária, até que as 
hemácias se rompem e liberam novamente uma grande quantidade de 
merozoítos, culminando, neste momento, com os primeiros sintomas da 
Malária, entre eles a febre típica com calafrios.

C) Alternativa incorreta. O ciclo do Plasmodium inicia-se quando o 
mosquito Anopheles inocula os esporozoítos diretamente na circulação. 
Eles vão para o fígado e se transformam em criptozoítos. No fim do 
crescimento, o núcleo do criptozoíto começa a se dividir várias vezes, de 
forma assexuada. Esse processo resulta em uma forma multinucleada, o 
esquizonte. Rompe-se o esquizonte e são liberados os merozoítos. Essa 
etapa completada é denominada esquizogonia pré-eritrocítica e dura 
entre seis e 16 dias após a inoculação. Cada merozoíto, liberado na fase 
anterior, infecta uma hemácia. No interior da hemácia, o merozoíto realiza 
esquizogonia e evolui para trofozoíto. O núcleo do trofozoíto começa a 
se dividir várias vezes, de forma assexuada, o que resulta em uma forma 
multinucleada, o esquizonte. 

D) Alternativa incorreta. A picada do mosquito promove a transmissão de 
esporozoítos na corrente sanguínea do homem. Os esporozoítos migram 
para o fígado, onde fazem a esquizogonia hepática. Após a esquizogonia 
hepática, ocorre a liberação de merozoítos na corrente sanguínea, onde 
ocorre a invasão das hemácias promovendo a esquizogonia sanguínea e 
também a formação dos gametócitos. 

E) Alternativa incorreta. No ciclo sexuado do plasmódio, dá-se a formação 
de gametócitos masculinos ou femininos, a partir dos merozoítos. Os 
gametócitos, formados no homem, são ingeridos por um mosquito 
anofelino durante a hematofagia. A fecundação ocorre no tubo digestivo do 
mosquito. A fusão dos gametócitos leva a formação do oocisto, em célula 
do epitélio intestinal do mosquito. Com a esporulação, ocorre a ruptura do 
oocisto para dentro da hemocele do mosquito, liberando os esporozoítos. 
Estes migram para a glândula salivar do mosquito, sendo inoculados no 
hospedeiro vertebrado, posteriormente.

Conteúdo: Principais doenças que 
afetam a população brasileira: ca-
racterização, prevenção e profilaxia.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 98

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa incorreta. A letra A indica o aparecimento de embrião multicelular.
B) Alternativa incorreta. A letra B indica gametófito duradouro.
C) Alternativa correta. A letra C indica o aparecimento de vasos condutores 

de seivas, existindo em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
D) Alternativa incorreta. A letra D indica o surgimento de sementes.
E) Alternativa incorreta. A letra E indica o surgimento de flores verdadeiras 

e frutos.

Conteúdo: Sistemática e as gran-
des linhas da evolução dos seres 
vivos.

Gabarito: C

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 99

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 18: Relacionar pro-
priedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas 
ou procedimentos tecnológicos às 
finalidades a que se destinam.

A) Alternativa incorreta. A auxina é produzida nas sementes, possibilitando 
a formação dos frutos pelo ovário.

B) Alternativa incorreta. A giberelina age na produção de flores, desenvolvi-
mento das folhas, desenvolvimento dos frutos e germinação das sementes.

C) Alternativa correta. Muitas cultivares de maçãs apresentam uma alta taxa 
de produção autocatalítica de etileno e, com isso, um rápido processo 
de amadurecimento. Em decorrência disso, as maçãs apresentam um 
metabolismo pós-colheita acelerado e rápida perda de qualidade, com 
redução de firmeza da polpa e facilidade de apodrecimento. Pode-se reduzir 
a ação do etileno sobre a maturação de frutos por meio da aplicação do 
composto volátil 1-metilciclopropeno, que age ligando-se irreversivelmente 
ao receptor do etileno de membrana celular, inibindo o estímulo fisiológico 
e a transdução de sinal, influenciando no processo de amadurecimento.

D) Alternativa incorreta. A giberelina age na produção de flores, desenvolvi-
mento das folhas e germinação das sementes.

E) Alternativa incorreta. Após a polinização e a fecundação, a flor sofre 
uma série de modificação. De todos os componentes que foram vistos 
anteriormente, acabam sobrando apenas o pedúnculo e o ovário. Todo o 
restante degenera. O ovário sofre uma grande modificação, desenvolve-se 
e , então, vira fruto. Em seu interior os óvulos viram sementes.

Conteúdo: Funções vitais dos 
seres vivos e sua relação com a 
adaptação desses organismos a 
diferentes ambientes.

Gabarito: C
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 100

Competência de Área 8: Apropriar-
-se de conhecimentos da biologia 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 28: Associar caracterís-
ticas adaptativas dos organismos 
com seu modo de vida ou com 
seus limites de distribuição em 
diferentes ambientes, em especial 
em ambientes brasileiros.

A) Alternativa incorreta. O órgão responsável por guardar os alimentos é o 
estômago.

B) Alternativa correta. As vilosidades intestinais são dobras da parede interna  
do intestino com a função de aumentar a absorção dos nutrientes após 
a digestão. Nesse caso, quanto maior a quantidade de dobras, mais 
nutrientes a cobra absorve, logo, ela consegue ficar em um período de 
jejum mais prolongado.

C) Alternativa incorreta. As cobras são animais pecilotérmicos, ou seja, 
mantêm a temperatura do corpo de acordo com a temperatura ambiental.

D) Alternativa incorreta. A secreção de enzimas ocorre por meio das 
glândulas exócrinas. Além disso, a proteína é digerida no estômago e as 
vilosidades estão presentes no intestino.

E) Alternativa incorreta. As vilosidades estão presentes no intestino, enquanto 
o processo de digestão de proteínas inicia-se no estômago.

Conteúdo: Evolução e padrões 
anatômicos e fisiológicos observa-
dos nos seres vivos.

Gabarito: B

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 101

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais.

Habilidade 14: Identificar padrões 
em fenômenos e processos vitais 
dos organismos, como manutenção 
do equilíbrio interno, defesa, rela-
ções com o ambiente, sexualidade, 
entre outros.

A) Alternativa incorreta. O hormônio luteinizante é produzido na hipófise. O 
cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, sendo responsável por 
diversas funções do corpo.

B) Alternativa correta. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo nos 
ovários e está envolvida no ciclo menstrual, na embriogênese (formação 
do embrião) e na viabilidade da gestação.

C) Alternativa incorreta. O hormônio folículo-estimulante é produzido na 
hipófise, e a testosterona é produzida nos ovários, adrenais e por conversão 
periférica a partir da androstenediona e da DHEA.

D) Alternativa incorreta. As gonadotrofinas FSH (hormônio folículo-estimulante) 
e LH (hormônio luteinizante) são produzidas pela porção anterior da hipófise 
e regulam a atividade dos ovários e testículos. Esses órgãos, por sua vez, 
produzirão hormônios que atuarão no surgimento dos caracteres sexuais 
secundários e no processo de reprodução humana.

E) Alternativa incorreta. A testosterona é produzida nas mulheres nos 
ovários, adrenais e por conversão periférica a partir da androstenediona 
e da DHEA. A melatonina é produzida pela glândula pineal (localizada no 
cérebro) e está muito correlacionada com a estabilidade do ciclo sono-vigília 
(regulação do sono).

Conteúdo: Embriologia, anatomia 
e fisiologia humana. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 102

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais.

Habilidade 16: Compreender o 
papel da evolução na produção de 
padrões, processos biológicos ou 
na organização taxonômica dos 
seres vivos.

A) Alternativa incorreta. A biogênese, comprovada por Pasteur, defende a 
ideia de que os seres vivos vêm de outro ser preexistente. Já a irradiação 
adaptativa é consequência de isolamento geográfico de vários grupos a 
partir de uma população inicial, levando à diversificação das espécies com 
acúmulo de características diferentes ao longo do tempo e com atuação 
da seleção natural.

B) Alternativa incorreta. A convergência adaptativa é um processo resultante 
da adaptação de grupos de organismos de espécies diferentes a um mesmo 
hábitat. Por estarem adaptados ao mesmo hábitat, possuem semelhanças 
em relação à organização do corpo sem necessariamente possuírem grau 
de parentesco.  

C) Alternativa correta. Os tentilhões demonstraram uma extrema diversificação 
entre e dentro das ilhas, proporcionando a Darwin a ligação entre o 
processo de especiação e a seleção natural, representados pelas dife-
renças de alimentação e hábitat ocupado por cada espécie. As hipóteses 
e deduções de Darwin com os tentilhões foram: todas as espécies de 
tentilhões no arquipélago se derivam da mesma espécie original; apesar 
de sua semelhança forte, cada espécie de tentilhão tem uma forma alta-
mente característica do bico; os fatores evolutivos: isolamento geográfico, 
ambiente ecológico, competição.

D) Alternativa incorreta. Os mecanismos da evolução – como a seleção 
natural e a deriva genética – trabalham com a variação aleatória gerada 
pela mutação. Acredita-se que fatores ambientais influenciem a taxa de 
mutação, mas geralmente não se acredita que influenciem a direção da 
mutação. Já a abiogênese trata que os seres vivos poderiam originar-se 
contínua e espontaneamente de matéria não viva.

E) Alternativa incorreta. As mutações induzidas são aquelas que aparecem em 
decorrência da utilização de agentes mutagênicos. Hoje em dia sabemos 
que determinadas substâncias químicas e outros fatores físicos podem 
induzir mutações. Já a homologia refere-se aos órgãos que possuem a 
mesma origem embrionária e desenvolvimento semelhante em diferentes 
espécies, embora em alguns casos possa exercer funções diferentes em 
diferentes espécies.

Conteúdo: Explicações pré-darwi-
-nistas para a modificação das 
espécies.

Gabarito: C



9Gabarito Comentado Simulando Enem II – 3.a Série – Caderno 2 EM | 2017 – 

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 103

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais.

Habilidade 16: Compreender o 
papel da evolução na produção de 
padrões, processos biológicos ou 
na organização taxonômica dos 
seres vivos.

A) Alternativa incorreta. A base da fertilidade consiste na reprodução entre 
indivíduos da mesma espécie.

B) Alternativa incorreta. As características adquiridas não são transmitidas 
aos descendentes.

C) Alternativa correta. A troca de cromátides não irmãs durante a meiose gera 
um processo de recombinação genética na formação dos gametas. Não 
caracteriza uma mutação, tendo em vista que o material genético continua 
íntegro. Ressalta-se que a meiose em outras taxas diferentes dos animais 
origina células distintas (ex.: esporos em plantas).

D) Alternativa incorreta. As mutações somáticas não são transmitidas aos 
descendentes.

E) Alternativa incorreta. Indivíduos da mesma espécie mantêm o mesmo 
número de cromossomos nas células diploides e haploides.Conteúdo: Compreender intera-

ções entre organismos e ambiente, 
em particular aquelas relacionadas 
à saúde humana, relacionando 
conhecimentos científicos, as-
pectos culturais e características 
individuais.

Gabarito: C

Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 104

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como 
texto discursivo, gráficos, tabelas, 
relações matemáticas ou linguagem 
simbólica. A) Alternativa incorreta. Não é possível identificar precisamente o genótipo 

dos indivíduos I.1, I.2, II.3, III.2 e III.4. Portanto não podemos afirmar que 
são portadores do gene para tal doença genética.

B) Alternativa incorreta. Não é possível identificar precisamente o genótipo 
dos indivíduos I.1, I.2, II.3, III.2 e III.4.

C) Alternativa correta. Conforme o heredograma apresentado é possível 
identificar que os indivíduos II.1, II.2, II.5 e III.5 são heterozigotos, ou seja, 
são portadores do gene para tal doença, mas não são doentes.

D) Alternativa incorreta. Não é possível identificar precisamente o genótipo 
dos indivíduos II.3, III.2 e III.4.

E) Alternativa incorreta. Os indivíduos II.4, III.1, III.3 e III.6 possuem a doença 
genética rara.

Conteúdo: Princípios básicos que 
regem a transmissão de caracterís-
ticas hereditárias.

Gabarito: C
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Disciplina 
Biologia

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 105

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 11: Reconhecer bene-
fícios, limitações e aspectos éticos 
da biotecnologia, considerando 
estruturas e processos biológicos 
envolvidos em produtos biotecno-
lógicos.

A) Alternativa incorreta. Bactérias selvagens são aquelas que possuem o seu 
material genético não modificado pelo homem e, portanto, apresentam-se 
naturalmente com essa forma na natureza. A manipulação genética em 
busca de melhorias requer que existam alterações no material genético 
original do ser vivo.

B) Alternativa incorreta. Células-tronco, também chamadas de células-mãe ou 
células estaminais, são células primordiais, indiferenciadas, encontradas 
em tecidos embrionários (originadas de divisões mitóticas do zigoto) e, 
também, em tecidos adultos, como o hematopoiético, o muscular, o epitelial, 
o nervoso e o hepático. Possuem a capacidade de se diferenciarem em 
qualquer tipo de célula, formando qualquer tipo de tecido, e podem ser 
classificadas em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. 
Entre os benefícios do uso de células-tronco está o tratamento de diversas 
doenças, como câncer, doenças do coração, doenças hepáticas, Alzheimer, 
diabetes, doenças renais, entre tantas outras.

C) Alternativa incorreta. A clonagem pode ocorrer de forma natural ou artificial 
e é produzida, através de meios assexuados, organismos geneticamente 
idênticos ao progenitor. Alguns benefícios possíveis da clonagem são a 
reprodução de organismos com qualidades desejadas ou a repopulação 
de espécies ameaçadas ou mesmo extintas.

D) Alternativa incorreta. DNA – Finger-print é a “impressão digital de DNA”. As 
endonucleases são usadas para fragmentar o DNA desses indivíduos no 
mesmo ponto e comparar as bandas de DNA, de modo que seja possível 
descobrir a quem esse DNA pertence. No caso dos testes de paternidade, o 
DNA do bebê deverá ser igual ao DNA da mãe ou do pai, obrigatoriamente 
vindo de um dos dois. 

E) Alternativa correta. Organismos transgênicos apresentam modificação 
em sua estrutura genética devido à inserção de genes com o objetivo de 
alterar ou introduzir uma característica, isto é, expressam genes de outra 
espécie, apresentando características que não possuíam antes. Entre os 
exemplos citados no texto, a inserção de genes em plantas ou animais 
usados na alimentação poderia levar o organismo transgênico a produzir 
os antígenos de uma vacina, vitamina A (já existe um arroz transgênico – 
arroz dourado – que produz betacaroteno (precursor de vitamina A)) ou, 
ainda, bactérias transgênicas expressando genes humanos que induzem 
a produção de insulina.

Conteúdo: Aplicações de biotec-
nologia na produção de alimentos, 
fármacos e componentes biológicos.

Gabarito: E
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 106

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 25: Caracterizar mate-
riais ou substâncias, identificando 
etapas, rendimentos ou implicações 
biológicas, sociais, econômicas ou 
ambientais de sua obtenção ou 
produção.

A) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa B.
B) Alternativa correta. Solução comercial de nitrato de cálcio: 90 g/L.

Em 1 litro de solução nutritiva:

Ca(NO3)2  → Ca2+ +2NO3
- 

1 mol __________ 2 mols 

164 mol ________ 2 mols

90 mol _________ nNO3
-

nNO3
- = 1,097 mol

 

Ca NO Ca NO
mol mols
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C) Alternativa incorreta.  O aluno provavelmente efetuou cálculos inade-
quados. 

D) Alternativa incorreta. O valor correto é 41 L.
E) Alternativa incorreta. O valor correto é 41 L. 

Conteúdo: Água.

Gabarito: B

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 107

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos 
e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa C.
B) Alternativa incorreta.  Veja o comentário na alternativa C.
C) Alternativa correta. As reações em cadeia são iniciadas por nêutrons, por 

exemplo, um núcleo de urânio-235 pode combinar-se com um nêutron e 
formar urânio-236, como esse núcleo é instável ele se divide em partículas 
de número atômico próximo (novos núcleos) e libera mais nêutrons 
que podem se combinar com novos átomos de urânio-236 e, assim, 
sucessivamente liberando uma quantidade enorme de energia.

D) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa C.
E) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa C.Conteúdo: Transformações quími-

cas e energia. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 108

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habi l idade  17 :  Re lac iona r 
informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.

A) Alternativa incorreta. O valor correto é 99,6%.
B) Alternativa incorreta. O valor correto é 99,6%.
C) Alternativa incorreta. O valor correto é 99,6%.
D) Alternativa correta. Veja o cálculo:

13 000 50 12 950
13 000 100
12 950

0 9

ppm ppm ppm redução
ppm
ppm p

p

− =

=

( )
%

, 99615
99 6p = , %

E) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa D.
Conteúdo: Energias químicas no 
cotidiano.

Gabarito: D

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 109

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos 
e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. A variação da pressão parcial do oxigênio é que vai 
provocar o deslocamento desse equilíbrio.

B) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa D. 
C) Alternativa incorreta.  A variação da pressão parcial do oxigênio é que vai 

fazer a concentração da hemoglobina oxigenada variar.
D) Alternativa correta. Quando variamos a pressão parcial do oxigênio, o 

equilíbrio se desloca. Se diminuirmos a pressão parcial do oxigênio, o 
equilíbrio se desloca no sentido inverso e diminui a concentração da 
hemoglobina oxigenada.

E) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa D. 

Conteúdo: Transformação química 
e equilíbrio.

Gabarito: D
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 110

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos 
e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. Os metais que se desprenderão no ânodo são aqueles 
que não vão oxidar em preferência ao cobre. São eles: Au, Pt e Ag.

B) Alternativa correta. Entre os metais oferecidos, o Au, a Pt e a Ag não 
oxidam em preferência ao cobre, logo, eles vão se sedimentar abaixo 
do polo denominado ânodo, conforme informações do texto da questão.

C) Alternativa incorreta. Os metais que vão se sedimentar abaixo do ânodo 
são Au, Pt e Ag.

D) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa B
E) Alternativa incorreta. Veja o comentário na alternativa B.

Conteúdo: Transformações quími-
cas e energia.

Gabarito: B

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 111

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habi l idade  17 :  Re lac iona r 
informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.

A) Alternativa correta. Veja o cálculo:

4 x 120 g -------- 8 x 22,4 L

1 200 x 0,6 g ------   X     X = 268,8 L de SO2

B) Alternativa incorreta.  Veja o cálculo na alternativa A.
C) Alternativa incorreta. O valor correto é V = 268,8 L.
D) Alternativa incorreta. Provavelmente o aluno efetuou cálculos inadequados. 

O valor correto é 268,8 L.
E) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa A.

Conteúdo: Representação das 
transformações químicas.

Gabarito: A
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 112

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 26: Avaliar implicações 
sociais, ambientais e/ou econômicas 
na produção ou no consumo de 
recursos energéticos ou minerais, 
identificando transformações quími-
cas ou de energia envolvidas nesses 
processos. 

A) Alternativa incorreta. O valor correto é 1 620 g.
B) Alternativa correta. Veja o cálculo:

204 g de Al2O3  ----------- 108 g de Al

3 060 g -------------------------- X   X = 1 620 g de Al

C) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa B. 
D) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa B.
E) Alternativa incorreta. O valor correto é igual a 1 620 g.

Conteúdo: Transformações quími-
cas e energia.

Gabarito: B

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 113

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos e 
nomenclatura da química para ca-
racterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. B funciona como ânodo já que perde elétrons.
B) Alternativa incorreta. A solução que contém íons B3+  se concentra. 
C) Alternativa incorreta. A placa A funciona como cátodo.
D) Alternativa correta. O íon A2+ reduz e se transforma em A.
E) Alternativa incorreta. A massa do eletrodo A aumenta  porque nele  haverá 

depósito de A metálico.

Conteúdo: Transformações quími-
cas e energia.

Gabarito: D
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 114

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa incorreta. I e II são isômeros de função.
B) Alternativa incorreta. III não apresenta isomeria óptica. A molécula não 

tem centro de assimetria. 
C) Alternativa correta. II reage com NaOH porque é um ácido carboxílico.

A reação gera sal e água.

D) Alternativa incorreta. IV é apolar, logo, não se solubiliza em solventes 
polares.

E) Alternativa incorreta. II é uma cetona, logo, não pode ser produto da 
oxidação de um ácido carboxílico.

Conteúdo: Compostos de carbono.

Gabarito: C

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 115

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habi l idade  17 :  Re lac iona r 
informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.

A) Alternativa correta. 3 é o vinil benzeno ou estireno. Essa molécula se 
polimeriza por adição e gera o poliestireno.

B) Alternativa incorreta. 4 é monômero de 7 e não de 8.
C) Alternativa incorreta. 1 é monômero de 9 e não de 5.
D) Alternativa incorreta. 2 é monômero de 5 e não de 7.
E) Alternativa incorreta. 4 é monômero de 7 e não de 9.

Conteúdo: Compostos de carbono.

Gabarito: A
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 116

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos 
e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. I consegue reagir com ácido clorídrico porque  
apresenta o grupo amino que tem caráter básico.

B) Alternativa incorreta. II está na versão cis.
C) Alternativa correta. II reage com bromo em presença de tetracloreto já que 

apresenta ligação dupla entre carbonos.
D) Alternativa incorreta. III apresenta isômeros tanto planos como espaciais.
E) Alternativa incorreta. I não apresenta isomeria geométrica.

Conteúdo: Compostos de carbono.

Gabarito: C

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 117

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 18: Relacionar pro-
priedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas 
ou procedimentos tecnológicos às 
finalidades a que se destinam. 

A) Alternativa incorreta. O Sn tem baixo potencial de oxidação, logo, tem 
baixa tendência a oxidar e gerar íon positivo.

B) Alternativa incorreta. O Sn tem menor tendência a oxidar do que o ferro.
C) Alternativa incorreta. O Sn tem baixa reatividade em meio aquoso.
D) Alternativa incorreta. O Sn tem baixa tendência a agir como redutor  porque 

tem baixa tendência a oxidar.
E) Alternativa correta. O Sn tem baixo potencial de oxidação porque oxida 

com dificuldade. Isso justifica o seu uso na folha de flandres. 

Conteúdo: Relações da química 
com as tecnologias, a sociedade e 
o meio ambiente.

Gabarito: E

Disciplina 
Química

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 118

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habi l idade  17 :  Re lac iona r 
informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.

A) Alternativa incorreta. Não tem cetona, nem fenol na estrutura representada.
B) Alternativa incorreta. Benzeno e metil não são funções.
C) Alternativa correta. A estrutura apresenta grupo funcional de amina e de  

amida.
D) Alternativa incorreta. A estrutura não apresenta função cetona.
E) Alternativa incorreta. A estrutura não apresenta função cetona.

Conteúdo: Compostos de carbono.

Gabarito: C
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Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 119

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar infor-
mações apresentadas em dife-
rentes formas de linguagem e re-
presentação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.

A) Alternativa correta. A estrutura representada tem fenol, cetona, álcool, 
enol e amida.

B) Alternativa incorreta. A estrutura não apresenta as funções aldeído, nem 
éter, nem éster.

C) Alternativa incorreta. A estrutura não tem aldeído nem éster.
D) Alternativa incorreta. A estrutura não tem éster, nem ácido carboxílico.
E) Alternativa incorreta. A estrutura não tem ácido carboxílico nem éter.

Conteúdo: Compostos de carbono.

Gabarito: A

Disciplina 
Química

Série 
3.ª  

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 120

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos 
e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa correta. O metal Zn atua como agente redutor porque sofre 
oxidação.

B) Alternativa incorreta. O  Zn reduziu o íon Fe2+.
C) Alternativa incorreta. O metal Zn oxidou. 
D) Alternativa incorreta. O íon Fe2+ recebe elétrons do Zn e reduz.
E) Alternativa incorreta. O agente  oxidante é o íon Fe2+.

Conteúdo: Transformações quími-
cas e energia.

Gabarito: A
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 121

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes. 

Como as motos caem praticamente sem resistência do ar, elas apresentam, 
simultaneamente, um movimento de queda livre na direção vertical e um 
movimento uniforme na direção horizontal, ambos independentes, uma vez 
que ocorrem em direções perpendiculares. Deste modo, ambas as motos 
caindo verticalmente em queda livre o fazem com a mesma aceleração, igual 
à aceleração da gravidade local.

A) Alternativa incorreta. As motos possuem inércias diferentes uma vez que 
suas massas são diferentes.

B) Alternativa incorreta. A força resultante sobre as motos são seus próprios 
pesos (uma vez que a queda é livre). Como possuem pesos diferentes, 
apresentam valores diferentes para suas resultantes.

C) Alternativa incorreta. As motos possuem diferentes quantidades de 
movimento uma vez que possuem massas diferentes.

D) Alternativa correta. Conforme explicação apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. O movimento vertical de queda das motos é 

independente do movimento horizontal que também apresentam; portanto, 
a velocidade de lançamento não tem qualquer influência sobre o tempo 
de queda.

Conteúdo: Composição de movi-
mento – Princípio de independência 
de Galileu – Lançamento horizontal.

Gabarito: D
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 122

Competência de Área 5:  Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica. 

O corpo de massa m (aqui na Terra) e o corpo de massa M (na Lua) estão 
em equilíbrio, portanto apresentam o momento resultante de forças (torque)  
nulo, bem como é nula a força resultante sobre eles atuantes. 

Na balança, os bloquinhos de peso p = 5N exercem juntos sobre o braço 
esquerdo da balança uma força F1 = p+p = 10 N, enquanto o bloco de massa 
m de peso Pm exerce sobre o braço direito uma força F2 = Pm. Como a balança 
encontra-se em equilíbrio, os torques aplicados por F1 e por F2 são iguais e 
opostos. Portanto,

F1.x = F2.x

Tendo F1 e F2 braços de força iguais, tem-se que F2 = F1 = 10 N. Temos, assim, 
que Pm = 10 N. Logo, o bloco tem massa m = 1 kg.

Na balança de força, o bloco de massa M exerce sobre ela uma força F igual 
ao seu próprio peso (F = P). Como a balança indica o valor de F como sendo 
de 4 N, conclui-se daí que P = 4,0 N. Lembrando que o peso P é medido na 
Lua onde g = 1,6 m/s², tem-se que

M = P/gLua = 4,0 N/1,6 m/s² = 2,5 kg
Finalmente podemos obter que

 M/m = 2,5kg/1,0 kg
M/m = 2,5 

A) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor admitindo-se equivo-
cadamente que ele, apresentando um peso de 4,0 N, teria uma massa 
de 4,0 kg.

B) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor cometendo o erro de 

considerar a aceleração da gravidade na Lua como 10 m/s², obtendo, 
assim, M = 4,0 N/10 m/s² = 0,4.

D) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor considerando de forma 
incorreta e equivocada que a massa M é igual à soma das massas menores 
(M = 0,5+0,5 = 1,0).

E) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser encontrado, equivocadamente, 
dividindo-se o valor da massa de um dos bloquinhos pelo número deles 
(0,50 /2 = 0,25).

Conteúdo: Momento de uma força  
– Equilíbrio do corpo rígido.

Gabarito: B
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 123

Competência de Área 1: Com-
preender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade.

Habilidade 3: Confrontar interpreta-
ções científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao 
longo do tempo ou em diferentes 
culturas.

O calor é a energia em trânsito unicamente devido a uma diferença de 
temperatura, fluindo espontaneamente de um corpo de temperatura mais 
elevada para outro(s) de temperatura inferior.

Tendo em vista essa concepção da física sobre o que é o “calor”, percebemos 
que a utilização das expressões citadas é inadequada (embora o senso comum 
já as tenha consagrado como corretas devido ao seu uso frequente. A roupa 
não é um corpo que contém calor, apenas um bom isolante térmico que pode 
nos manter aquecido com a própria energia que transferimos para o ambiente. 
Quanto ao “frio”, esse nada mais é que uma sensação térmica subjetiva do 
nosso corpo ao transferir energia para o ambiente, de forma mais intensa e 
rápida que o habitual.  

A) Alternativa incorreta. Temperatura não é algo que possa ser absorvido por 
um corpo, mas algo que expressa o nível de agitação das partículas de 
matéria, e o frio não uma grandeza física, apenas uma sensação térmica 
subjetiva.

B) Alternativa incorreta. A roupa apenas isola termicamente a transferência de 
calor, e o frio é apenas a sensação térmica que sentimos ao liberar calor 
para um ambiente que se encontra à temperatura mais baixa que o usual.

C) Alternativa incorreta. O frio é apenas a sensação térmica que sentimos ao 
liberar calor para um ambiente que se encontra à temperatura mais baixa 
que o usual, e o calor não é algo que pode ser armazenado ou contido.

D) Alternativa correta. Conforme explicação apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. O calor é apenas energia em trânsito, não é algo que 

possa ser contido num corpo.

Conteúdo: Noções básicas sobre 
calor e temperatura. 

Gabarito: D

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 124

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e (ou) químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodinâ-
mica e (ou) do eletromagnetismo. 

Observando a gráfico P versus V, podemos perceber que, no trecho CD, a 
mistura ar/combustível aumenta intensamente a pressão. Essa etapa corres-
ponde ao 3.º tempo (explosão). Logo, o ponto do ciclo no qual é produzida a 
centelha elétrica para a explosão é o ponto C.

A) Alternativa incorreta. O ponto A corresponde ao início da primeira etapa 
que é a admissão.

B) Alternativa incorreta. O ponto corresponde ao final da primeira etapa 
(admissão) e ao início da segunda (compressão).

C) Alternativa correta. Conforme a explicação apresentada acima.
D) Alternativa incorreta. O ponto D é o final da terceira etapa (explosão) e o 

início da quarta (expansão).
E) Alternativa incorreta. O ponto E é o final da quarta etapa (expansão) 

correspondendo ao escape.   

Conteúdo: Máquinas térmicas. 
Motor de combustão interna.

Gabarito: C
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 125

Competência de Área 5:  Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos. 

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

Analisando a figura percebe-se que os triângulos OAB e OA’B’ são seme-
lhantes, uma vez que os seus ângulos correspondentes são congruentes 
     

O O A A= = = ,  e B B' . Desta forma, temos que seus lados correspondentes 
são proporcionais e com eles podemos obter a seguinte relação de propor-
cionalidade

 

A B
d

AB
D

A B
cm

cm
cm

A B cm

' '

' ' ' ' ,

=

= ⇒ =
20

100
400

5 0

A) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor estabelecendo-se uma 
relação equivocada entre medidas fornecidas: 
(A’B’/400 cm = 100 cm/20 cm → A’B’= 2 000 cm) 

B) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor estabelecendo-se uma 
relação equivocada entre medidas fornecidas:
(1,0 m/4 m = 20 cm/A’B’ → A’B’ = 80 cm)

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor estabelecendo-se uma 
relação equivocada entre medidas fornecidas:
(1 m/20 cm = A’B’/400 cm → A’B’ = 20 cm)

D) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor estabelecendo-se uma 

relação equivocada entre medidas fornecidas:
(1 m/20 cm = A’B’/40 cm → A’B’ = 20 cm)

Conteúdo: Princípio de propagação 
retilínea da luz. 
Câmara escura de orifício.

Gabarito: D

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 126

Competência de Área 2:  Identificar 
a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em 
diferentes contextos.

Habilidade 6: Relacionar informa-
ções para compreender manuais 
de instalação ou utilização de apa-
relhos, ou sistemas tecnológicos 
de uso comum.

Para um objeto real situado sobre o eixo óptico principal de uma lente conver-
gente entre o foco principal e o centro óptico, a lente comporta-se como uma 
lupa, conjugando deste objeto uma imagem virtual, direta e maior que o objeto.

A) Alternativa incorreta. A imagem conjugada é virtual, direta e ampliada.
B) Alternativa incorreta. A lente comporta-se como uma lupa e não como 

objetiva de câmera fotográfica.
C) Alternativa correta. Conforme a explicação apresentada acima.
D) Alternativa incorreta. A imagem conjugada é virtual, direta e ampliada.
E) Alternativa incorreta. A lente comporta-se como uma lupa e não como 

ocular de câmera fotográfica.
Conteúdo: Formação de imagens 
com lentes esféricas.

Gabarito: C
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 127

Competência de Área 1: Com-
preender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade.

Habilidade 1: Reconhecer carac-
terísticas ou propriedades de fenô-
menos ondulatórios ou oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em 
diferentes contextos.

Na escala diatônica (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si ), dentro de uma mesma oitava, 
a nota musical si é a de maior frequência. A relação entre a frequência f, a 
velocidade de propagação V, e o comprimento de onda λ dessas notas é
                 V = λ.f
Logo,
                 λ = V/f

Como a velocidade V é a mesma para todas essas ondas sonoras musicais, 
o comprimento de onda λ de cada uma é inversamente proporcional à sua 
frequência (λ α 1/f). Assim, como a nota “si” é a de maior frequência, seu 
comprimento de onda é o menor. 

A) Alternativa incorreta. A amplitude está associada à intensidade da 
nota musical, ou seja, à quantidade de energia que a onda propaga 
caracterizando-a como mais forte ou fraca.

B) Alternativa incorreta. A nota ”si” é a de maior frequência entre todas as 
notas naquela oitava.

C) Alternativa incorreta. Todas as notas emitidas se propagam no ar com a 
mesma velocidade.

D) Alternativa incorreta. A intensidade está relacionada com a amplitude da 
nota musical.

E) Alternativa correta. Conforme a explicação apresentada acima.

Conteúdo: Velocidade de propaga-
ção de ondas sonoras.
Qualidades fisiológicas do som.

Gabarito: E

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 128

Competência de Área 1: Com-
preender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade. 

Habilidade 1: Reconhecer carac-
terísticas ou propriedades de fenô-
menos ondulatórios ou oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em 
diferentes contextos.

Na frase: “O homem tem voz grossa e forte enquanto a mulher tem voz fina e 
fraca”, as qualidades relacionadas são a altura e a intensidade. Voz grossa 
e forte significa voz grave (baixa frequência) e de maior intensidade, e voz fina 
e fraca significa voz aguda (frequência elevada) e menos intensa. 

Já na frase: “[...] nosso ouvido as distingue pela forma da onda que suas cordas 
vocais emitem”, a qualidade do som relacionada é o timbre.

Assim, a ordem de apresentação destas qualidades é: altura, intensidade e 
timbre.

A) Alternativa correta. Conforme a explicação apresentada acima.
B) Alternativa incorreta. A ordem em que essas qualidades aparecem no texto 

é altura, intensidade e timbre.
C) Alternativa incorreta. A ordem em que essas qualidades aparecem no texto 

é altura, intensidade e timbre. 
D) Alternativa incorreta. A ordem em que essas qualidades aparecem no 

texto é altura, intensidade e timbre.
E) Alternativa incorreta. A ordem em que essas qualidades aparecem no texto 

é altura, intensidade e timbre.

Conteúdo: Qualidades fisiológicas 
do som.

Gabarito: A
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 129

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e/ou químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e/ou do eletromagnetismo. 

Inicialmente, antes do contato entre as esferas, a carga do sistema constituído 
por X e Z era de: 12μC + (- 4 μC) = 8 μC. Ao estabelecer o contato entre X e Z 
elas deverão assumir cargas cuja soma seja 8 μC (princípio de conservação da 
carga). Como são esferas idênticas, suas cargas deverão ser iguais, ficando 
cada uma com 4 μC.

Ao se estabelecer o contato de Y (carga inicial nula) com Z (carga de 4 μC), 
elas deverão compartilhar 4μC. Como são esferas idênticas, suas cargas 
deverão ser iguais, ficando cada uma com 2μC. Finalmente temos, então:  
Qx = 4 μC; QY = QZ = 2μC

A) Alternativa incorreta. Conforme resolução apresentada. 
B) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a essa resposta imaginando 

incorretamente que após o contato entre X e Z, a carga de X diminua para 
8μC e que a de Z se anule ficando igual a de Y.

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a essa resposta calculando equivo-
cadamente a média aritmética do valor das cargas iniciais.

D) Alternativa correta. Conforme mostrado na resolução acima.
E) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a essa resposta calculando equivo-

cadamente a média aritmética do módulo dos valores das cargas iniciais.

Conteúdo: Princípio de conserva-
ção da carga.

Gabarito: D

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 130

Competência de Área 2:  Identificar 
a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em 
diferentes contextos.

Habilidade 6: Relacionar informa-
ções para compreender manuais 
de instalação ou utilização de 
aparelhos, ou sistemas tecnológicos 
de uso comum. 

Os metais, ao serem carregados eletricamente, distribuem a carga recebida 
por toda a superfície externa (particularmente nas regiões de pontas ou 
de curvatura acentuada onde se percebe maior densidade de carga). Não 
apresentando cargas internas, o campo elétrico é nulo em todo o seu interior. 

A) Alternativa incorreta. As informações, além de falsas, em nada explicam 
o fenômeno da blindagem eletrostática.

B) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
C) Alternativa incorreta. As informações são falsas e não explicam o fenômeno.
D) Alternativa incorreta. As informações, além de falsas, em nada explicam 

o fenômeno.
E) Alternativa incorreta. As informações são falsas e não explicam o fenômeno.

Conteúdo: Campo e carga em um 
condutor.
Blindagem eletrostática.

Gabarito: B
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 131

Competência de Área 2:  Identificar 
a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em 
diferentes contextos.

Habilidade 6: Relacionar informa-
ções para compreender manuais 
de instalação ou utilização de 
aparelhos, ou sistemas tecnológicos 
de uso comum.

As informações fornecidas pelo fabricante sobre o ebulidor elétrico são as 
seguintes:
• 220 V é a voltagem (ou tensão) correta em que o aparelho deve ser ligado.
• 1 000 W é a potência térmica que ele dissipa se ligado corretamente.
• 60 Hz é frequência adequada da rede elétrica em que ele deve ser ligado.

A) Alternativa incorreta. Utilizando a relação P = V.i, encontramos a intensidade 
i de corrente: i =P/V = 1 000 W/220 V = 4,54 A.

B) Alternativa incorreta.Utilizando a relação P = V²/R, encontramos a 
resistência do ebulidor: R = V²/P = (220 V)²/1 000 W = 48,4 Ω.

C) Alternativa incorreta. Como a potência varia com o quadrado da tensão, se 
ligado a 127 V, a potência do ebulidor será muito menor do que a metade, 
quando ligado em 220 V (P = V²/R = (127 V)²/48,4 Ω = 333 W).

D) Alternativa incorreta. A potência do ebulidor é de 1 000 W, quando ligado 
a uma rede elétrica de 1 000 watts. 

E) Alternativa correta. Conforme a explicação apresentada acima.

Conteúdo: Tensão elétrica – Po-
tência de um elemento do circuito. 

Gabarito: E

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 132

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e/ou químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e/ou do eletromagnetismo.

Utilizando-se a regra de Ampère (regra da mão direita), verifica-se que a 
corrente I1 no fio reto e longo estabelece no ponto O (centro da espira) um 
campo magnético 



B1  penetrando perpendicularmente no plano da espira (X 


B1 ), cujo módulo sabemos que é 

B i
r

i
R

i
R1

0 1 0 1 0 1

2 2 2 4
= = =
µ
π

µ
π

µ
π

.
.

.
.

.

.

Para que o campo magnético resultante no ponto O seja nulo, a corrente I2 na 
espira deve produzir nesse ponto um campo magnético 
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B B2 1= − ), portanto um campo magnético saindo perpendicularmente ao 
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A) Alternativa correta. Conforme indica a resolução apresentada acima.
B) Alternativa incorreta. Utilizando-se incorretamente a regra da mão direita 

e fazendo incorretamente o cálculo dos campos pode-se chegar a essa 
resposta. 

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a essa resposta desenvolvendo 
equivocadamente os cálculos dos campos magnéticos.

D) Alternativa incorreta. Utilizando-se incorretamente a regra da mão direita 
pode-se chegar a essa resposta.

E) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a essa resposta desenvolvendo 
incorretamente os cálculos dos campos magnéticos.

Conteúdo: Cálculo do campo 
magnético de um fio reto e longo e 
de uma espira circular de corrente.

Gabarito: A 
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 133

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e/ou químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e/ou do eletromagnetismo.

Aplicando a Lei de Faraday e a Lei de Lenz aos circuitos apresentados, 
verificaremos que na espira abcd existirá uma corrente induzida no sentido 
anti-horário apenas na alternativa A. Vejamos:

• Com o circuito fechado, a corrente em seu ramo direito, próximo à espira, 
estabelece no interior desta um fluxo magnético saindo do seu interior 
(emergindo da página).

• Ao aumentarmos a resistência R do reostato, a corrente no circuito é 
reduzida, reduzindo, portanto, o fluxo magnético indutor no interior da espira.

• Pela Lei de Lenz, aparece na espira uma corrente induzida que tende a 
contrariar o decrescimento do fluxo indutor gerando um fluxo induzido no 
mesmo sentido do indutor. Para tanto, essa corrente induzida assume na 
espira o sentido anti-horário.

A) Alternativa incorreta. Com a chave Ch desligada, não há indução eletro-
magnética, consequentemente de fem e corrente induzidas.

B) Alternativa incorreta. Ao ligar a chave Ch, o fluxo magnético indutor no 
interior da espira aumenta, o que pela Lei de Lenz determinará uma 
corrente induzida no sentido horário.

C) Alternativa incorreta. Ao deslocar a espira abcd para a esquerda, o fluxo 
magnético indutor no interior da espira aumenta, o que pela Lei de Lenz 
determinará uma corrente induzida no sentido horário.

D) Alternativa incorreta. Com a chave Ch desligada, não há indução eletro-
magnética, consequentemente de fem e correntes induzidas.

E) Alternativa correta. Conforme indica a explicação apresentada acima.

Conteúdo: Indução eletromagné-
tica.
Lei de Faraday e Lei de Lenz.

Gabarito: E

Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 134

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

Utilizando a relação fornecida, ∆ ∆t t
v c

=
−

0

1 ² ²
, sabendo que v = 0,8c, obtemos 

∆ ∆t anos
c c

anos t anos=
−

=
−

⇒ =
3 0

1 0 8
3 0

1 0 64
5 0,

( , )² ²
,

,
,

Assim, o gêmeo viajante ao chegar será caçula de seu irmão gêmeo, que 
estará com a idade de 30 anos.

A) Alternativa incorreta. Chega-se a esse valor raciocinando de forma 
equivocada, subtraindo de suas idades no início o tempo total de viagem.

B) Alternativa incorreta. Chega-se a esse valor raciocinando de forma 
equivocada, imaginando que o tempo não passou para ambos.

C) Alternativa incorreta. Chega-se a esse valor raciocinando de forma 
equivocada, somando-se suas idades no início ao tempo total de viagem. 

D) Alternativa correta. Conforme indica a resolução apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. Chega-se a esse valor raciocinando de forma 

incorreta, imaginando que o valor encontrado pelos cálculos (5 anos) é 
apenas o tempo na viagem de ida.

Conteúdo: Noções básicas de 
Teoria da relatividade restrita – A 
dilatação do tempo.

Gabarito: D
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Disciplina 
Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 135

Competência de Área 6:  Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas. 

Habilidade 22: Compreender fe-
nômenos decorrentes da interação 
entre a radiação e a matéria em 
suas manifestações em processos 
naturais ou tecnológicos, ou em 
suas implicações biológicas, sociais, 
econômicas ou ambientais.

O átomo de hidrogênio no estado fundamental (n = 1) possui uma energia E1 
tal que
                                E1 = -13,6 e V/ 1² = -13,6 e V

Ao absorver um fóton de energia de 12,09 e V, ele excita-se e “salta” para 
um nível superior de energia EN = -13,6 e V + 12,09 e V = -1,51 e V. Como a 
energia é quantizada tem-se, então, que 

             EN = -13,6 e V/N² 
Logo,
            -1,51 e V = -13,6 e V/N²

    N = =
13 6
151

3,
,

A) Alternativa incorreta. Pois N = 1 corresponde ao estado fundamental.
B) Alternativa incorreta. Para assumir esse estado, o fóton absorvido deveria 

possuir uma energia de 10,2 e V.
C) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
D) Alternativa incorreta. Para assumir esse estado, o fóton absorvido deveria 

possuir uma energia de 12,75 e V.
E) Alternativa incorreta. Para assumir esse estado, o fóton absorvido deveria 

possuir uma energia de 13,05 e V.

Conteúdo: Noções de teoria atômi-
ca – O átomo de Bohr.

Gabarito: C

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 136

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela. 

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma. 

A) Alternativa incorreta. Considerando-se o raio do cilindro igual a 4 cm, 
determinando o volume que evaporou com 3 mL, temos:
3 = 3.4².h

h = 0,06 (aproximadamente).

B) Alternativa correta. Em 10 horas o solvente evaporou 10 . 0,3 = 3 mL. 
Logo, o volume que evaporou foi 3 mL, equivalente a 3 cm3, na embalagem 
cilíndrica:
V = π . r² . h

3 = 3 . 2² . h

h = ¼ = 0,25 centímetros.

C) Alternativa incorreta. Considera-se que o volume evaporado por hora, 0,3, 
é o valor da altura diminuída na embalagem.

D) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente a divisão de ¼ = 0,35.
E) Alternativa incorreta. Considerando-se o volume de éter evaporado em 10 

horas igual a 3 mL como a altura, por motivos de erro de interpretação.

Conteúdo: Cilindro. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

 Médio
Questão 137

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 22: Utilizar conheci-
mentos algébricos/geométricos 
como recurso para a construção de 
argumentação.

A) Alternativa incorreta. Comete erro no sinal da fração:

m = − −
−162 100 162 150
2

m = 62 + 6 = 68
A diferença a ser reduzida é 72,4 – 68 = 4,4 kg.

B) Alternativa incorreta. Comete erro ao considerar o denominador da fração 
com k = 4:

m = − −
−162 100 162 150
4

m = 62 – 3 = 59 kg
A redução deverá ser 72,4 – 59 = 13,4 kg.

C) Alternativa correta. Calcula corretamente o peso ideal:

m = − −
−162 100 162 150
2

m = 62 – 6 = 56 kg
Logo, a redução deverá ser 72,4 – 56 = 16,4 kg.

D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo e determina a massa ideal 
igual a 93 kg, sendo a redução 93 – 72,4 = 20,6 kg.

E) Alternativa incorreta. Comete erro no sinal da fração:

m = − −
−162 100 162 150
2

m = 162 – 100 – 156 
m = 94 kg (erro no sinal).
A redução determinada será 94 – 72,4 = 21,6 kg.

Conteúdo: Funções reais.

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 138

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Calcula apenas a primeira desvalorização: 20% de 
50,00 = 50 x 0,80 = 40,00.

B) Alternativa correta. Calcula corretamente cada desvalorização e valorização 
de acordo com o enunciado:
1.º) Desvaloriza 20%: 50 x 0,80 = 40,00

2.º) Valoriza 20%: 40 x 1,20 = 48,00

3.º) Desvaloriza 10%: 48,00 x 0,90 = 43,20

Logo, o valor ao final será de R$ 43,20.

C) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente apenas 10% de 50,00, 
considerando que a desvalorização de 20% e a valorização de 20% não 
altera o valor de 50,00. Logo: 50 x 0,90 = 45,00.

D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Não considera a última desvalorização de 10%.

Conteúdo: Aumento e descontos 
sucessivos.

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 139

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Considera o valor informado em milhões no gráfico 
para a China, como se fosse a porcentagem.

B) Alternativa incorreta. Comete erros de cálculo durante a divisão dos valores.
C) Alternativa correta. Considera corretamente a razão:

35 8
3 2

100 320 35 8 8 9,
,

: , ,= → = ≅
%

x
x %

D) Alternativa incorreta. Considera uma aproximação incorreta.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Porcentagem. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 140

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente o enunciado e considera 
o valor do maior número de visitas na semana.

B) Alternativa incorreta. Considera apenas o valor de um dia, de segunda a 
sexta, e adiciona o valor de sábado: 25 + 16 = 41.

C) Alternativa incorreta. Considera o maior valor entre os dias de segunda a 
sexta e multiplica esse valor por 5 dias: 17 x 5 = 85.

D) Alternativa correta. Considera corretamente o solicitado pelo enunciado e 
calcula com base no horário de 9:30 a 11:30:

De segunda a sexta: 17 x 5 = 85

Soma ao valor de sábado: 85 + 23 = 108.

E) Alternativa incorreta. Considera o valor da semana 16 + 25 = 41 e multiplica 
pelos 6 dias: 41 x 6 = 246.

Conteúdo: A linguagem de números 
e conjuntos.

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 141

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela. 

Habilidade 6: Interpretar a localiza-
ção e a movimentação de pessoas/
objetos no espaço tridimensional 
e sua representação no espaço 
bidimensional.

A) Alternativa correta. Considera corretamente a projeção dos pontos da 
trajetória ABCDE no solo, sendo esta uma reta iniciando em A e terminando 
em E, conforme solicitado.

B) Alternativa incorreta. Considera a trajetória vista pela lateral, como na 
figura, e o ponto A no mesmo nível de C.

C) Alternativa incorreta.  Comete erro ao fazer a projeção dos pontos no solo.
D) Alternativa incorreta. Considera a projeção apenas dos pontos e não da 

trajetória.
E) Alternativa incorreta. Considera a trajetória vista pela lateral, como na 

figura.Conteúdo: Projeção ortogonal. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 142

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Considera incorretamente o cálculo: 
21,4% de 31,3 milhões = 6,7 milhões (aproximadamente).

55% de 6,7 milhões = 4 milhões (aproximadamente).

B) Alternativa correta. Calcula corretamente os 46% dos hipertensos que 
foram tratados em uma Unidade Básica de Saúde:
46% de 31,3 milhões = 14,4 milhões (aproximadamente)

Em seguida calcula o número de hipertensos que afirmam ter o mesmo 
médico nas ultimas consultas: 55% de 14,4 milhões = 7,9 milhões 
(aproximadamente 8 milhões).

C) Alternativa incorreta. Calcula apenas o número de hipertensos que recebem 
assistência médica: 46% de 31,3 milhões = 14 milhões (aproximadamente)

D) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente 50% (aproximadamente) de 
31,3 milhões = 15 milhões.

E) Alternativa incorreta. Calcula a porcentagem dos hipertensos que afirmaram 
ter o mesmo médico nas últimas consultas sem considerar os 46%. 
55% de 31,3 milhões = 17 milhões (aproximadamente)

Conteúdo: Porcentagem.

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 143

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 19: Identificar represen-
tações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas.

A) Alternativa incorreta. Calcula a altura máxima utilizando a fórmula da 
abscissa do vértice:

X b
av = −

2

Xv = −
−( )

10
2 5

Xv = 2 metros

B) Alternativa incorreta. Calcula a altura máxima usando a fórmula da abscissa 
do vértice incorretamente:

X b
a

metrosv = − = −
−( )

=
10

5
2

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa correta. A altura máxima atingida pela bola é determinada pela 

ordenada do vértice:

Y
av = −
∆
4

Yv = −
−( )

100
4 5

Yv = 5 metros

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Função polinomial de 
2.o grau. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 144

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Não considera a propriedade da potência para os 
logaritmandos:
M = log10 23 + (log10 2³ . 3)³ –log10 1,62

B) Alternativa incorreta. Apenas soma os valores dos logaritmos informados 
no enunciado.

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

D) Alternativa incorreta. Não acrescenta os parênteses ao aplicar as 
propriedades pela segunda vez:

M = + + −log log log ,10 10 10 1023 3 3 2 3 1 62. .log

M = + + −136 9 0 3 0 48 0 21, . , , ,

M = 4,33

E) Alternativa correta. Aplicando as propriedades dos logaritmos, temos que:

M =
( )

= + −log
,

log log log ,10 10 10 101 62
3 1 62

A. t ³
A . t

∆

Substituindo os valores da amplitude em A, o tempo em t, temos:

M = + −log log log ,10 10 1023 3 24 1 62.

Fatorando o logaritmando 24:

M = + ( ) −log log log ,10 10
3

1023 3 2 3 1 62. .

Aplicando novamente as propriedades dos logaritmos, temos:

M = + + −log ( log ) log ,10 10 10 1023 3 3 2 3 1 62. .log

Substituindo os valores dos logaritmos dados no enunciado, temos que:

M = + +( ) −136 3 3 0 3 0 48 0 21, . , , ,.

M = 5,29

Conteúdo: Propriedades dos lo-
garitmos. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 145

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 27: Calcular medidas de 
tendência central ou de dispersão 
de um conjunto de dados expressos 
em uma tabela de frequências de 
dados agrupados (não em classes) 
ou em gráficos.

A) Alternativa incorreta. Calcula a média dos pontos médios:

M.A reais. =
+ + + +

=
700 1100 1 500 1 900 1 300

5
1 300

B) Alternativa incorreta. Considera o ponto médio do intervalo com maior 
frequência.

C) Alternativa correta. Calcula o ponto médio (P.M.) de cada intervalo:

P.M. intervalo entre 500 e 900 = 700

P.M. intervalo entre 900 e 1 300 = 1 100

P.M. intervalo entre 1 300 e 1 700 = 1 500

P.M. intervalo entre 1 700 e 2 100 = 1 900

P.M. intervalo entre 2 100 e 2 500 = 2 300

Em seguida, calcula a média utilizando esses valores: 

M.A. =
( ) + ( ) + ( ) + ( ) ( )

+ + + +
=

2 700 4 1100 7 1 500 5 1 900 2 2 300
2 4 7 5 2

. . . . . .

11 400 4 400 10 500 9 500 4 600
20

30 400
20

1 520+ + + +
= = reais

D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

E) Alternativa incorreta. Calcula a média dos valores superiores dos intervalos:

M.A reais. =
+ + + +

=
900 1 300 1 700 2 100 2 500

5
1 700

Conteúdo: Média aritmética. 

Gabarito:  C
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 146

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade. 

A) Alternativa incorreta. Considera a chance de apenas o segundo semáforo 
estar fechado, sem considerar o primeiro aberto: 100% - 80% = 20% = 
0,200.

B) Alternativa incorreta. Considera a chance de o segundo ou o terceiro 
semáforos estarem fechados:
A probabilidade de o segundo semáforo estar fechado é:

P(1.º aberto).P(2.º fechado) = 0,70.0,20 = 0,14

A probabilidade de o terceiro semáforo estar fechado é:

P(1.º aberto).P(2.º aberto).P(fechado) = 0,70.0,80.0,20 = 0,112

Logo: 0,14 + 0,112 = 0,252.

C) Alternativa incorreta. Considera a chance de apenas o primeiro semáforo 
estar fechado: 100% - 70% = 30% = 0,300.

D) Alternativa incorreta. Considera a chance de o primeiro ou o segundo 
semáforos estarem fechados:
P(1.º fechado) = 0,30

P(2.º fechado) = 0,70.0,20 = 0,14

Logo: 0,30 + 0,14 = 0,440.

E) Alternativa correta. Calcula corretamente a probabilidade de um dos 
semáforos estarem fechados:
P(1.º fechado) = 0,30

P(1.o aberto).P(2.º fechado) = 0,70.0,20 = 0,14

P(1.º aberto).P(2.º aberto).P(3.o fechado) = 0,70.0,80.0,20 = 0,112

Logo: 0,30 + 0,14 + 0,112 = 0,552.

Conteúdo: Probabilidade de even-
tos sucessivos.

Gabarito: E

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 147

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela. 

Habilidade 7:  Identificar caracterís-
ticas de figuras planas ou espaciais.

A) Alternativa incorreta. Confunde prisma com pirâmide e considera a base 
triangular.

B) Alternativa incorreta. Confunde prisma com pirâmide e considera a base 
com todas as arestas iguais.

C) Alternativa incorreta. Confunde prisma com pirâmide e considera a base 
retangular, de dimensões não necessariamente iguais.

D) Alternativa correta. Considera corretamente o sólido com as características 
de um prisma de base triangular, por ter duas bases paralelas (triangular) 
e nas laterais, paralelogramos.

E) Alternativa incorreta. Confunde a base do prisma.

Conteúdo: Prisma.

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 148

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem.

A) Alternativa correta. Considerando que a bola caiu de uma altura de 5 metros 

do solo, ela desce essa altura e, ao chocar-se com o chão, retorna (sobe) 

apenas 
2
5  da altura anterior, ou seja, 5 . 

2
5  = 2 metros, e em seguida desce 

2 metros e retorna (sobe)  
2
5  de 2 metros ( 4

5
), infinitamente.

Dessa maneira, temos que ela percorre 5 + 2 + 2 + 
4
5

4
5 5 5

8 8
+ + +  + ...

= 5 + 4 + 8 16
5 5

+ + ...

Perceba que na expressão 5 + (4 + 8 16
5 5

+ + ...), os termos entre 

parênteses formam uma P.G. decrescente infinita de razão
2
5 . 

A soma dos termos dessa P.G. é: S
qn =

−
=

−
=

a1

1
4

1 2
5

20
3

.

A soma será, então, 5 + 20
3

35
3

= �  metros.

B) Alternativa incorreta. Não acrescenta o valor da soma aos 5 metros iniciais 
percorridos pela esfera.

C) Alternativa incorreta. Considera a soma 5 + 4 (iniciais) e a P.G. ( 8
5

16
5

, ,...) 

e calcula a soma dos termos dessa P.G. = 

8
5

1 2
5

8
3−

=  metros.

D) Alternativa incorreta. Soma incorretamente apenas 5 + 2 (a descida e a 
subida).

E) Alternativa incorreta. Calcula 5 + 2 + 2 (a descida inicial e a subida e 
descida em seguida).

Conteúdo: Soma convergente de 
uma P.G. infinita.

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 149

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 
Habilidade 27: Calcular medidas de 
tendência central ou de dispersão 
de um conjunto de dados expressos 
em uma tabela de frequências de 
dados agrupados (não em classes) 
ou em gráficos.

A) Alternativa incorreta. Considera o 4.º termo da tabela como o valor da 
mediana 47,00.

B) Alternativa incorreta. Considera o 4.º termo da sequência em ordem 
crescente como o valor da mediana 48,90.

C) Alternativa correta. Colocando os valores em ordem crescente:
39,50 – 46,30 – 47,00 – 48,90 – 50,10 – 50,90 – 51,90 – 52,90 

a mediana será determinada pela média entre o 4.º e o 5.º termo dessa 

sequência: 48 90 50 10
2

99
2

49 50, , ,+
= =

D) Alternativa incorreta. Não coloca os dados em ordem crescente e determina 
a média entre o 4.º e o 5.º termo da tabela:
47 00 52 90

2
99 90

2
49 95, , , ,+

= =

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
Conteúdo: Mediana. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 150

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela. 

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa correta. No triângulo ABC (retângulo), devemos calcular o 

segmento BC:

tg BC BC30
2

2 3
3

2 17
3

1130 = → = = ≅
. , ,

O segmento DC = DB – BC

DC = 12 – 1,13 = 10,87

Porém, como o semáforo possui 0,5 m, para que a placa tenha a altura 
permitida, devemos calcular a diferença em relação a esse valor:

10,87 – 0,50 = 10,37.

Devemos aproximar para menos, ou seja, 10 metros, pois se considerarmos  
o próximo número inteiro, 11 metros, haverá colisão com o semáforo.

E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente o próximo valor após 10,37 
por erro de interpretação do resultado.

Conteúdo: Relações métricas no 
triângulo retângulo. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 151

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 9: Utilizar conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma 
na seleção de argumentos propos-
tos como solução de problemas do 
cotidiano. 

A) Alternativa incorreta. Aproxima o valor do lado para 22 cm e determina a 
área igual a 22 x 22 = 484 cm².

B) Alternativa incorreta. Aproxima incorretamente a área do quadrado.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo para a área da base do prisma.
D) Alternativa correta. Considerando o comprimento da circunferência da 

base igual a 96 cm, temos:
96 = 2 .3 . r

r = 16 cm.

A área máxima da base da maquete ocorre quando o quadrado da base 
está inscrito na base do cilindro. Se L é a medida do lado do quadrado, 

L = r 2  = 16 2 cm

A área dessa base é a área do quadrado:

A = L² =(16 2 )2 = 512 cm².

Entre 510 cm2 e 520 cm².

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo para a área da base do prisma.

Conteúdo: Tópicos de geometria 
plana. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 152

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 23: Avaliar propostas de 
intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos algébricos. 

A) Alternativa incorreta. Calcula a soma dos valores dados para as raízes.
B) Alternativa incorreta. Calcula a distância dos pontos do poço ao irrigador 

1 e do poço ao irrigador 2:

D1 = 36 25 61 7 8+ = = ,

D2 = 9 9 18 3 2 3 1 4 4 2+ = = = =x , ,

A distância total será 7,8 + 4,2 = 12 centímetros no plano.

Mas não transforma para metros.

C) Alternativa correta. Calcula a distância dos pontos do poço ao irrigador 1 
e do poço ao irrigador 2:

D1 = 36 25 61 7 8+ = = ,

D2 = 9 9 18 3 2 3 1 4 4 2+ = = = =x , ,

A distância total será 7,8 + 4,2 = 12 centímetros no plano.

Usando a escala:

12 x 1 000 = 12 000 cm = 120 metros.

D) Alternativa incorreta. Transforma incorretamente a soma das raízes para 
metros, utilizando a escala.

E) Alternativa incorreta. Transforma incorretamente o resultado na 
Alternativa C.

Conteúdo: Geometria analítica 
(ponto).

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 153

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente o volume como 
6 x 20 = 120 mL = 120 g.

B) Alternativa correta. Calcula o volume do prisma de base triangular regular 
corretamente:

V = 
l h mL g². . ². . .3

4
6 17

4
20 306 306= = =

,

C) Alternativa incorreta. Calcula o volume incorretamente usando 
V = 3 x 6 x 20 = 360 mL = 360 g.

D) Alternativa incorreta. Calcula o volume incorretamente.
E) Alternativa incorreta. Calcula utilizando a área do triângulo base incorre-

tamente, com denominador 2:

 V = 
l h mL². . ². .3

2
6 17

2
20 612= =

,

Conteúdo: Volume de prisma. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 154

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem. 

A) Alternativa incorreta. Considera as chances como o número de chaves 
no molho.

B) Alternativa correta. Considera corretamente que, para abrir a porta de 
entrada do banco, há 4 tentativas, no máximo. Abrindo essa porta de 
entrada, descarta a chave que a abriu e, para abrir a porta da gerência, 
há 3 tentativas, no máximo. Em seguida, para abrir a porta da tesouraria, 
há 2 tentativas, no máximo, pois terá descartado já as duas primeiras 
chaves. Finalmente, já saberá que a última chave restante é a que abrirá 
o cofre. Assim sendo, o total máximo de tentativas é 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

C) Alternativa incorreta. Considera 4 + 4 + 4 + 4 = 16 possibilidades até abrir 
o cofre do banco.

D) Alternativa incorreta. Considera 4 . 3 . 2 .1 = 24 possibilidades até abrir o 
cofre do banco.

E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente o número de possibilidades 
igual a 4 . 4 .4 . 4 = 256 no total. 

Conteúdo: Análise combinatória. 

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 155

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 27: Calcular medidas de 
tendência central ou de dispersão 
de um conjunto de dados expressos 
em uma tabela de frequências de 
dados agrupados (não em classes) 
ou em gráficos.

A) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente a nota e determina o valor 
igual a 5.

B) Alternativa incorreta. Calcula corretamente o valor da nota, encontrando 
6,5, mas aproxima para 6,0, conforme descrito no enunciado.

C) Alternativa correta. Determina as notas de Pedro e Clara:

Pedro: 8 4 9 6
6 4

8 6, , ,+
+

=

Clara: 7 4 9 6
6 4

8 2, , ,+
+

=

Dessa forma, para Bernardo conseguir 50% de desconto deve ser o 
primeiro colocado, obtendo, assim, nota maior que a de Pedro.

Sendo assim, x.4 10 6
6 4

8 6+
+

>
, ,

4x + 60 > 86

4x > 26

x > 6,5

Logo, a nota de Bernardo deve ser no mínimo 7.

D) Alternativa incorreta. Não considera o solicitado no enunciado, a menor 
nota que Bernardo deve tirar.

E) Alternativa incorreta. Não considera o solicitado no enunciado, a menor 
nota que Bernardo deve tirar.

Conteúdo: Média ponderada. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 156

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa correta. Em relação ao prisma de base hexagonal regular inicial, 
temos 8 faces, 18 arestas e 12 vértices.
Com os cortes em cada vértice em formato triangular, temos:

Para cada vértice, teremos mais uma face triangular; logo, teremos mais 
12 faces e passamos a ter agora 12 + 8 = 20 faces.

Para cada corte, temos 3 novas arestas, ou seja, temos 3 x 12 = 36 novas 
arestas e passamos a ter agora 36 + 18 = 54 arestas. 

O número de vértices será 3 x 12 = 36, pois a cada vértice do prisma inicial 
temos 3 vértices no novo sólido.

B) Alternativa incorreta. Não respeita o “respectivamente” e troca arestas e 
vértices.

C) Alternativa incorreta. Não respeita o “respectivamente” e troca os elementos 
do poliedro.

D) Alternativa incorreta. Considera os cortes apenas para os vértices 
superiores do prisma.

E) Alternativa incorreta. Considera os cortes apenas para os vértices 
superiores do prisma e não considera o “respectivamente”.

Conteúdo: Noções de poliedros.

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 157

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 4: Avaliar a razoabili-
dade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas.

A) Alternativa incorreta. Calcula o volume corretamente e comete erro para 
determinar a vazão v = 18: 30 = 0,6 L/s.

B) Alternativa correta. O volume da caixa-d’água é 
V = 3 x 4 x 1,5 = 18 m³.

Como 1 m³ = 1 000 L, a caixa-d’água tem 18 x 1 000 = 18 000 L.

O tempo de 30 minutos equivale a 30 x 60 = 1 800 segundos.

Dessa maneira, a vazão será 
18 000
1 800

10L
s

L
s

= .

C) Alternativa incorreta. Transforma incorretamente a unidade de tempo, 
18 000 : 600 = 30 L/s.

D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo e determina 

18 000 : 600 =  60 L/s.

Conteúdo: Volume de paralelepí-
pedo. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 158

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem. 

A) Alternativa incorreta. Considera apenas o número de pessoas para o 
segundo dia.

B) Alternativa incorreta. Considera como adição dos valores.
C) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente 2, no  x 2 x 2 x 2, como 4 x 2.
D) Alternativa correta. Considerando-se uma P.G. de razão 2 no primeiro dia 

se esperam 450 pessoas. Como a cada dia dobra o número de pessoas, 
temos:
1.º dia: 450

2.º dia: 2 x 450

3.º dia: 2 x (2 x 450)

4.º dia: 2 x (2 x 2 x 450)

5.º dia: 2 x (2 x 2 x 2 x 450) = 24 x 450.

E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente o expoente de base 2 como 
se fosse o número de dias.

Conteúdo: P.G. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 159

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade. 

A) Alternativa correta. Considera corretamente a frequência relativa e a 
probabilidade de cada número ser sorteado na Lotofácil: determina a 
diferença com relação à probabilidade de o 13 já ter saído:

P = =
939

1 507
0 62,

A probabilidade de sair o número 13 em 15 retiradas do total de 25 é:  

P = =
15
25

0 60,

A diferença é 0,62 – 0,60 = 0,02.

B) Alternativa incorreta. Considera a probabilidade de cada número ser 
sorteado na Lotofácil:

P = =
1

25
0 04,

C) Alternativa incorreta. Determina apenas a probabilidade de o 13 já ter saído:

P = =
939

1 507
0 62,

D) Alternativa incorreta. Comete erro de divisão para a probabilidade de o 
número 13 já ter saído. 

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Probabilidade. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

 Médio
Questão 160

Competência de Área 6: Interpretar 
informações de natureza científica e 
social obtidas da leitura de gráficos 
e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpola-
ção e interpretação.  

Habilidade 25: Resolver problema 
com dados apresentados em tabe-
las ou gráficos.

A) Alternativa correta. Se x é o total de carros e y é o total de motos, temos 
o seguinte sistema:

30 12 1 698
4 2 246
x y
x y
+ =
+ =





A solução do sistema é x = 37 e y = 49. Logo, a diferença entre o número 
de motos e o número de carros é 49 – 37 = 12.

B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Sistemas lineares. 

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 161

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 1: Reconhecer, no 
contexto social, diferentes significa-
dos e representações de números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Considera os livros comprados em apenas um ano 
2 x 8 meses = 16 livros no total.

B) Alternativa incorreta. Considera o ano com 12 meses e calcula 2 x 12 = 
= 24 no ano.

C) Alternativa incorreta. Considera 16 x 4 = 64 livros para o período de 4 
anos, não considerando o final do 5.º ano.

D) Alternativa correta. Considerando os 5 anos, temos que em cada ano são 
comprados 2 x 8 = 16 livros. Nos 5 anos, são 5 x 16 = 80 livros no total.

E) Alternativa incorreta. Calcula 24 x 5 = 120 livros para os 5 anos com 12 
meses.

Conteúdo: A linguagem dos núme-
ros e conjuntos.

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 162

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa correta. Em 6 horas, a vela perde 6 x 120 cm3 de cera, logo, 
esse é o volume da vela. Se r é o raio da vela,
720 = 3.r².20

r = 12 2 3= cm

B) Alternativa incorreta. Fatora incorretamente o valor de r2, encontrando 
r =  12 3 2= .

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Calcula usando incorretamente a fórmula para volume 

V = 2πrh
720 = 2 . 3 . r . 20
r = 6 cm.

Conteúdo: Volume. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 163

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa correta. Considerando os dados do enunciado, temos que

Área quadrado m

Área clara

( ) : ( ).( )

( ) :
.

1 1 1

4

1
4

1
2

2

2=

⋅



































= ⋅ 





= =4 1
16

1
4

0 25 2,

( ) : (

m

Área sombreada Área quaadrado Área clara m) ( ) , ,− = − =














 1 0 25 0 75 2

O gasto será: (0,75).(30) + 0,25.(50) = R$ 22,50 + R$ 12,50 = R$ 35,00.

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Área das figuras planas. 

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 164

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma. 

Habilidade 9: Utilizar conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma 
na seleção de argumentos propos-
tos como solução de problemas do 
cotidiano.

A) Alternativa incorreta. Comete erro na análise dos valores determinados.
B) Alternativa correta. Comparando as duas encomendas, temos:

Para a primeira encomenda: 8 quadros (25 cm × 50 cm): 

A área = 25 ⋅ 50 ⋅ 8 = 10 000 cm² = 1 m² 

A moldura = (50 ⋅ 2 + 25 ⋅2) ⋅ 8 = 1 200 cm = 12 m 

O custo = 20 ⋅ 1 + 15 ⋅ 12 + 10 = 210,00 reais 

Segunda encomenda de 8 quadros (50 cm × 100 cm): 

A área = 50 ⋅ 100 ⋅ 8 = 40 000 cm² = 4 m² 

A moldura = (50 ⋅ 2 + 100 ⋅2) ⋅ 8 = 2 400 cm = 24 m 

O custo = 20 ⋅ 4 + 15 ⋅ 24 + 10 = 450,00 reais 

Portanto, o valor da segunda encomenda é maior do que o da primeira, 
mas não o dobro. 

C) Alternativa incorreta. Comete erro no cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro no cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro no cálculo.

Conteúdo: Área das figuras planas. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 165

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa correta. De acordo com os dados, a área da região que 

representa a página do jornal, em mm², é igual a
A = 260 mm × 400 mm = 104 000 mm². 

A área destinada à propaganda é 4% dessa área, ou seja, 4% de 104 000 = 
= 4/100 x 104 000 = 4 160 mm².

A área do retângulo que representa os 4% é 4 160 mm2.

Logo, a área da divulgação é a medida do lado do retângulo, x vezes 26:

26 ⋅ x = 4 160 e, portanto, x = 160.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Área das figuras planas. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 166

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Analisa incorretamente os dados e os resultados 
encontrados.

B) Alternativa incorreta. Analisa incorretamente os dados e os resultados 
encontrados.

C) Alternativa correta. Como Jorge deseja instalar um aquecedor por ambien-
te, devemos calcular a área de cada um dos ambientes. 

Ambiente I – um retângulo de 8m x 5m = 
40m² (tipo B). 

Ambiente II – outro retângulo, sendo que 
um dos lados mede 5 m e o outro lado 
mede 14 m – 8 m = 6 m. 
Logo, a área é 6 x 5 = 30 m². (tipo A)

Ambiente III – retângulo de 6 m por  
9 - 5 = 4 m. 
Logo, a área é de 6 m x 4 x = 24 m².  
(tipo A).
Ambiente IV – é um trapézio de bases 6 m e 4 m e altura 7 m; logo, a área é

A =
+( )6 4 7
2

.
 = 35 m²

O ambiente IV tem exatamente 35 m², portanto será preciso instalar um 
aquecedor do tipo B, já que a área deve ser menor do que a cobertura do 
aquecedor. Sendo assim, serão necessários dois aquecedores do tipo A 
e dois aquecedores do tipo B.

D) Alternativa incorreta. Analisa incorretamente os dados e os resultados 
encontrados.

E) Alternativa incorreta. Analisa incorretamente os dados e os resultados 
encontrados.

Conteúdo: Área das figuras planas.

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 167

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa correta. O cosseno varia entre -1 e 1; sendo assim, vamos 

substituir esses valores na função descrita para determinar o máximo e 
o mínimo de r(t):

i t r t) cos( , . ) ( )
, , ,

0 06 1 5 865
1 0 15 1

5 865
1 0 15

5 865
115

5 100= ⇒ =
+ ×

=
+

= = →→

= − ⇒ =
+ × −

=

Mínimo perigeu

ii t r t

( )

) cos( , . ) ( )
, ( )

0 06 1 5 865
1 0 15 1

5 8665
1 0 15

5 865
0 85

6 900

5 100 6 900 12 000
−

= = →

= + =
, ,

( )Máximo apogeu

S

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Função cosseno.

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 168

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Considera o triângulo retângulo isósceles; logo, a 
altura é igual a 1,8 km.

B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa correta. Considerando a altura do balão x no triângulo retângulo 

de lado 1,8 km e ângulo 60º, aplicando a tangente, temos que: 

tg x x60
18

3
18

o = → =
, ,

x = 1,7 . 1,8 = 3,06, aproximadamente 3,1 km.

D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Relações trigonomé-
tricas. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 169

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Considera incorretamente apenas um pedaço do 
corrimão de 30 cm + 150 cm = 1,8 m.

B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa correta. Considerando o triângulo formado pelo lado de 90 cm 

e 5.24 = 120 cm, temos, pelo Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa x:
x² = 90² + 120²

x² = 22 500

x = 150 cm = 1,5 m

Considerando os dois pedaços de 0,3 m, 30 cm do corrimão, temos que

o total é 2. 0,3 + 1,5 = 2,1 m.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: Teorema de Pitágoras. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 170

Competência de Área 6: Interpretar 
informações de natureza científica e 
social obtidas da leitura de gráficos 
e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpola-
ção e interpretação.  

Habilidade 25: Resolver problema 
com dados apresentados em tabe-
las ou gráficos.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos gráficos e das 
soluções.

B) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos gráficos e das 
soluções.

C) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos gráficos e das 
soluções.

D) Alternativa correta. Os pontos de intersecção entre duas retas representam 
um par que satisfaz as duas equações simultaneamente. Neste sistema, há 
3 equações distintas, porém não há um ponto de intersecção entre as três, 
evidenciando não existir uma solução simultânea para as três equações. 
As equações das três retas formam um sistema do tipo
a1x + b1y + c1 = 0
a2x + b2y + c2 = 0
a3x + b3y + c3 = 0

Como não existe ponto (x, y) pertencente às três retas simultaneamente 
(P está em r e t, mas não pertence a s; Q está em s e t, mas não pertence 
a r; R está em r e s, mas não pertence a t), o sistema não admite solução.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos gráficos e das 
soluções.

Conteúdo: Sistemas lineares. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 171

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa correta. O ângulo reto do retângulo será dividido em três partes 

iguais, ou seja, a área de extração de ouro de cada filho terá um ângulo 
de 30°.
No terreno de João, temos um ângulo de 30°, o cateto adjacente (2 km). 
Por meio da tangente de 30º, temos o cateto oposto:

tg 30° = x /2
( 3 3/ ) = x/2
0,58 = x/2
x = 0,58 . 2 = 1,16 km

Portanto, a área do terreno de João será a área deste triângulo de base  
1,16 km e altura 2 km.

Usando a fórmula da área do triângulo: (1,16 . 2)/2 = 1,16 km2.

Para descobrir que porcentagem da área do terreno coube a João, 
precisamos calcular a área do retângulo correspondente ao terreno: 

A = 2 . 3 = 6 km2.

Resolvendo a proporção: 
6

116
100km²

km² x,
=

%

x = 19% (aproximadamente).

Conteúdo: Relações trigonomé-
tricas. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 172

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação e nos cálculos.
B) Alternativa correta. Devemos considerar apenas parte das sequências, 

pois os trajetos ABCDEFA e AFEDCBA possuem o mesmo custo. Temos, 
então, que a quantidade de sequências será dada pela permutação das 
outras 5 cidades que restam para saber o total de sequência diferentes.
P5 = 5! = 5.4.3.2.1= 120 sequências.

Porém, é preciso descartar as sequências simétricas, pois estas possuem 
o mesmo custo; logo, teríamos de analisar 120/2 = 60 sequências.

O tempo necessário será de 60 . 1,5 minutos = 90 minutos.

C) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação e no cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação e no cálculo.
E) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação e no cálculo.

Conteúdo: Análise combinatória. 

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 173

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Considera o 88.º conforme cálculos da alternativa E.
E) Alternativa correta. Devemos determinar a posição a que se encontra o 

número 75 913, quando o colocamos em ordem crescente numérica.
Os dígitos desse número são os algarismos ímpares, ou seja, são formados 
por 1, 3, 5, 7, 9 (algarismos todos distintos).

Calculando os números que começam com o algarismo:
1: Há 4! = 24 números.
3: o mesmo cálculo: 24 números
5: o mesmo cálculo: 24 números
Os números que começam com o algarismo 7; o segundo algarismo é 1:
3! = 6 números
Que começam com 7; o segundo algarismo é 3:
3! = 6 números
Agora os que começam com 75 e vêm antes do 75 913
Há 2! números que começam com 75.1: 
Há 2! números que começam com 75.3:
Na ordem numérica, o próximo número é o 75 913
Antes desse, há então: 24 x 3 + 6 x 2 + 2 x 2 = 72 + 12 + 4 = 88 números
Assim, o número 75 913 ocupa a posição 89.

Conteúdo: Análise combinatória. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 174

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2: Identificar padrões 
numéricos ou princípios de conta-
gem. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação dos dados do enunciado 
e erro de cálculo.

B) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação dos dados do enunciado 
e erro de cálculo.

C) Alternativa correta. Considerando os dados do enunciado, para identificar 
a quantidade de cores que podem ser representadas pelo sistema do 
designer:
 “O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores 

primárias (azul, amarelo e vermelho).” → Três cores.
 “Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar 

cores secundárias (como o verde, que é o amarelo combinado com o 
azul).” → A cada duas cores primárias, há uma nova cor secundária, 
portanto, temos aqui outras três cores.

 “O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados: [...].” 
→ Preto e Branco, temos outras duas cores.

 “Os símbolos que representam preto e branco também podem estar 
associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são 
claras ou escuras ”. Vejamos esse último trecho mais detalhadamente:

Entre as cores primárias e secundárias, temos seis cores. Se elas forem 
combinadas com o branco, teremos seis cores claras. Se elas forem 
combinadas com o preto, teremos outras seis cores escuras.

Somando as cores primárias (3), as cores secundárias (3), o preto e o 
branco (2), as cores claras (6) e as cores escuras (6), temos: 
3 + 3 + 2 + 6 + 6 = 20 cores. 

D) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação dos dados do enunciado 
e erro de cálculo.

E) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação dos dados do enunciado 
e erro de cálculo.

Conteúdo: Análise combinatória. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 175

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 1: Reconhecer, no 
contexto social, diferentes significa-
dos e representações de números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa correta. No jogo paciência, com as 52 cartas temos que as 

cartas, distribuídas em colunas, são: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 = 28 cartas. 
No monte sobram 52 – 28 = 24 cartas.

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Determina o número de cartas nas colunas.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

Conteúdo: A linguagem dos núme-
ros e conjuntos. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 176

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.

Habilidade 22: Utilizar conheci-
mentos algébricos/geométricos 
como recurso para a construção de 
argumentação.  

A) Alternativa incorreta. Considera a redução da população de bactéria 

proporcional ao tempo, sendo 20 minutos equivalente a 
1
3  de hora.

B) Alternativa incorreta. Compara o valor inicial em relação à população de 

bactérias após 20 minutos: 40
80

1
2

= .

C) Alternativa incorreta.  Comete erro de cálculo e interpretação do enunciado.
D) Alternativa correta. Considera corretamente o valor de t = 20 min em horas 

sendo:
1
60 20

hora x
min min

=

x hora=
1
3

Em seguida, substituindo na relação p hora3.tt .( ) = =40 2 1
3

,  t :

p 1
3

40 2
3 1

3





 = .

.

p 1
3

40 21





 = .

p milhares de bactérias1
3

80





 =

Como após 20 minutos a população é igual 80 milhões de bactérias e a 
população inicial é de 40 milhares de bactérias, temos que a população 
será duplicada em relação à inicial.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação do enunciado e da 
transformação dos minutos para as horas.

Conteúdo: Função exponencial.  

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 177

Competência de Área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 27: Calcular medidas de 
tendência central ou de dispersão 
de um conjunto de dados expressos 
em uma tabela de frequências de 
dados agrupados (não em classes) 
ou em gráficos.

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa correta. A média X de gols por partida é: 

X =
+ + + + + +0 5 1 3 2 4 3 3 4 2 5 2 7 1

20
. . . . . . .  = 2,25

No rol dos gols marcados por partida, a mediana Y é a média entre os gols 
marcados nas 10.a e 11.a partidas. Assim: Y = 2.

A moda Z dos gols marcados é: Z = 0. Logo, Z < Y < X.

Conteúdo: Medidas de tendência 
central. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 178

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta.  Comete erro de interpretação do enunciado.

B) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.

D) Alternativa correta. Calculando o volume do sólido (cubo) externo:  
V = 123 = 1 728 cm³. 

O volume do sólido vazado interno: V = 8³ = 512 cm³.

Logo, o volume da madeira é 1 728 - 512 = 1 216 cm³.

E) Alternativa incorreta. Calcula apenas o volume do sólido (cubo) externo: 
V = 12² = 1 728 cm³.

Conteúdo: Volume. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 179

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente os dados do enunciado e 
o gráfico.

B) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente os dados do enunciado e 
o gráfico.

C) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente os dados do enunciado e 
o gráfico.

D) Alternativa correta. De acordo com as informações do enunciado,  
P = Ri². Além disso, E (energia) é proporcional a P (potência), teremos  
E = k.P = KRi². Assim, a relação de proporcionalidade de E para i será 
quadrática, tendo como gráfico um arco de parábola.

E) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente os dados do enunciado e 
o gráfico.

Conteúdo: Função polinomial do 
segundo grau. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 180

Competência de Área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Determina apenas o raio da circunferência da base.
B) Alternativa correta. A área a ser iluminada é uma circunferência de área 

28,26 m2. Substituindo na fórmula da área da circunferência 

 π ⋅ r2 = 28,26  ⇒ r ≅ 
28 26
3 14

,
,  ⇒ r ≅ 3 m.

O cone tem um triângulo retângulo formado pelo raio da circunferência 
da base, a geratriz g (a hipotenusa desse triângulo retângulo) e a altura. 
Pelo Teorema de Pitágoras:

h2 + r2 = g2

h2 + 32 = 52

h2 = 25 - 9

h = 4 m

C) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Calcula o valor do quadrado da altura.

Conteúdo: Área das figuras planas.

Gabarito: B




