
ENEM 2017 2º dia - Prova Rosa

Questão 091

Resolução:

Para determinar a diferença de distância pedida, é recomendável utilizar o gráfico de
velocidade em função do tempo (v × t):

Sendo t1, t2, t3, t4 e v1 determinados a seguir:



       

Agora, é possível determinar a distância pedida com a diferença entre a área do triângulo
maior (determinado pelo gráfico do movimento do motorista desatento) e a área do
triângulo menor (determinado pelo gráfico do movimento do motorista atento).



Questão 092

Resolução:

A adição do  aumenta a concentração da solução. Assim, a água migra

do citoplasma (solução menos concentrada) para o meio externo, que é mais
concentrado.



Questão 093

Resolução:

A ddp induzida, em módulo, fornecida pelo gerador:

E, para N espiras, o fluxo do campo magnético:

A princípio, qualquer alteração de uma das variáveis expressas acima poderia oferecer
uma mudança na ddp. Entretanto, o enunciado propõe que não haja alteração na
corrente elétrica. A partir da corrente de curto-circuito do gerador:

É possível perceber que a ddp induzida deverá aumentar na mesma proporção que a
resistência interna. Dessa forma, a única opção correta é dobrar o número de espiras,
pois obteríamos ao mesmo tempo o dobro da ddp induzida e da resistência interna do
gerador.



Questão 094

Resolução:



Questão 095

Resolução:

Dentre as técnicas apresentadas, a única em que ocorre a transferência de células vivas
de uma pessoa para outra é pela transfusão de sangue.



Questão 096

Resolução:

A situação apresentada na questão pode ser representada pelo esquema a seguir:

  

Para que a corrente não seja letal, ela deve possuir valor máximo de 0,01 A. De acordo
com a Lei de Pouillet, tem-se:

Comparando-se o valor da resistência interna com a resistência da pessoa, tem-se:



Questão 097

Resolução:

De acordo com o texto, compostos capazes de formar interações intermoleculares mais
fortes com a fase estacionária (celulose/H2O) migram mais lentamente. Dentre as
substâncias apresentadas, a Capsorubina é a que apresenta maior número de átomos de
oxigênio, capazes de realizar ligações de hidrogênio com a fase estacionária.



Questão 098

Resolução:

Para desnaturar totalmente a dupla fita do DNA, todas as ligações de hidrogênio devem
ser rompidas. Como "A" e "T" formam apenas duas ligações, no segmento do DNA em
que essas bases estiverem presentes em maior quantidade a desnaturação será mais
rápida.



Questão 099

Resolução:

O xenônio (um gás nobre) possui baixa tendência para doar ou compartilhar elétrons.
Para que o xenônio se ligue a outro elemento químico, este deve possuir uma grande
capacidade de atrair elétrons. Assim, a formação da ligação covalente entre xenônio e
flúor ocorre devido à grande eletronegatividade do flúor.



Questão 100

Resolução:

A potência térmica utilizada para o aquecimento da água que flui pelo chuveiro é dada
pela seguinte expressão:

Utilizando as definições de densidade e vazão, pode-se reescrever a expressão anterior
como segue:

Essa expressão mostra que, para uma dada vazão, a potência é diretamente
proporcional à variação de temperatura.

Analisando-se o gráfico fornecido, quando a vazão for , tem-se que 

 Logo, a razão entre as potência será:



Questão 101

Resolução:

Os cones são responsáveis pela percepção dos diversos comprimentos de onda da luz
visível, interpretados pelo cérebro como diferentes cores.
Portanto, a degeneração desse tipo celular compromete a capacidade de visão em cores.



Questão 102

Resolução:

As semi-reações que ocorrem nessa eletrólise são:

Como o esquema apresenta o produto secundário no pólo , conclui-se que o produto
secundário é o  (hidrogênio molecular).



Questão 103

Resolução:

No ciclo do nitrogênio, a nitração é a etapa na qual, por ação bacteriana, ocorre a
conversão de nitrito em nitrato.



Questão 104

Resolução:

A construção de barragens diminui a distância a ser percorrida pelos peixes. Dessa forma
não haverá queima de gordura suficiente para ativar os mecanismos hormonais
necessários à reprodução.



Questão 105

Resolução:

Analisando-se apenas o ramo que contém o fusível e discriminando os resistores e as
correntes desse ramo, como se segue, tem-se:



Como o ramo AC está em paralelo com a bateria, tem-se:



Questão 106

Resolução:

Os animais que acumulam mais contaminantes em seus organismos são os que ocupam
o topo das cadeias alimentares.



Questão 107

Resolução:

Na situação apresentada na figura, observa-se que o trecho AD é 10 cm maior que o
trecho AE, e que o trecho DC é 10 cm maior que o trecho EC. Assim, o trajeto ADC é 20
cm maior que o trajeto AEC. Essa diferença correspondente à diferença de caminho Δx.
Dessa forma:

Como a interferência é destrutiva, e as fontes oscilam em concordância de fase, k = 1.

Aplicando-se a equação fundamental da ondulatória:



Questão 108

Resolução:

m = 450000 g de AAS precisam ser produzidos. 



Questão 109

Resolução:

As epífitas são inquilinistas típicas de matas pluviais, cujo acesso à luz é facilitado porque
vivem sobre outras plantas, sem causar qualquer prejuízo à hospedeira.

Entre outras formas, as epífitas detêm água a partir da chuva que se acumula entre as
suas folhas.



Questão 110

Resolução:

Aplicando a Lei de Hess:

Manter e dividir por 2 a equação I

Manter e dividir por 3 a equação II

Manter e dividir por 6 a equação III

Somando as equações, tem-se:



Questão 111

Resolução:

A soma das diferenças de potencial das duas pilhas deve ser de, pelo menos, 3,6 V.

A única associação correta que fornece esse valor é a das pilhas a seguir:

 

Essa associação de duas pilhas ligadas corretamente é uma bateria de diferença de
potencial total igual a 3,95 V.



Questão 112

Resolução:

Nas células dos tecidos das mulheres, um cromossomo X permanece ativo e o outro
inativo. Sendo as gêmeas heterozigóticas, na irmã de fenótipo saudável o cromossomo X
ativo é o de alelo normal, enquanto na de fenótipo alterado permaneceu ativo o
cromossomo X de alelo mutante.



Questão 113

Resolução:

O pisograma, também conhecido por concregrama, é um piso de concreto vazado, com
alguns espaços livres para que eles possam ser preenchidos por grama. Esse pavimento
é ecológico e permeável.

Assim, a utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar, no solo, a
impermeabilização.



Questão 114

Resolução:

O lapachol é um composto de caráter ácido cuja constante ácida é Ka = 1 · 10-6.

Para removê-lo da serragem, o lapachol deve reagir com um composto de caráter básico,
no caso, o carbonato de sódio – Na2CO3 – formado a partir de uma base forte (NaOH) e
um ácido fraco (H2CO3).



Questão 115

Resolução:

A osmose é a passagem de água de um meio mais diluído (hipotônico) para um mais
concentrado (hipertônico) por meio de uma membrana semipermeável.

Para que ocorra a osmose reversa, a pressão mecânica a ser aplicada no sistema deve
ser maior que a pressão osmótica.

Por exemplo:

Se Pmec > Posmótica, a água flui do meio hipertônico para o hipotônico (osmose reversa).



Questão 116

Resolução:

Calculando inicialmente a quantidade total de pesticida contida em cada porção de ração,
tem-se:

Calculando a quantidade máxima de cada pesticida que pode ser ingerida por um rato de
200 g:

Assim, como a quantidade de pesticida (300 mg) ingerida pelos ratos supera a
quantidade limite do Diazinon e Malation, esses grupos terão uma mortalidade mínima de
10 ratos.



Questão 117

Resolução:

Os antibióticos agem, principalmente, impedindo a formação da parede bacteriana ou
impedindo a transcrição (síntese de RNAm).



Questão 118

Resolução:

O gráfico mostra os valores de ddp e corrente elétrica na ausência de amônia, que nos
fornece a resistência elétrica nominal (RN). De acordo com a lei de Ohm:

Como o gráfico é linear, basta substituir os valores correspondentes a um único ponto

De acordo com o texto, a resistência elétrica na presença de amônia corresponde ao
quádruplo da resistência nominal. Assim:



Questão 119

Resolução:

Como os nanotubos de carbono absorvem a energia luminosa (fótons) em comprimentos
de ondas diferentes dos habitualmente captados pelos cloroplastos, verifica-se um
aumento na eficiência fotossintética.



Questão 120

Resolução:

A partir das informações fornecidas pelo texto, a coleta das espécies deve ser feita ao
raiar do dia. Nessa condição, em que as temperaturas são mais amenas, é minimizada a
perda por volatilização das substâncias de interesse.



Questão 121

Resolução:

Analisando o gráfico fornecido, vê-se que a absorção da luz pela melanina é elevada
para todos os comprimentos de onda entre 400 e 1100 nm. Observa-se, também, que,
para o comprimento de onda de 700 nm, a absorção da oxi-hemoglobina é nula e que a
água só absorve comprimentos de onda maiores do que 900 nm. Combinando esses
fatos, concluí-se que o comprimento de onda ideal para a epilação a laser é de 700 nm.



Questão 122

Resolução:

Adotando-se a lona na horizontal como referência (h = 0) e admitindo-se o sistema
conservativo:



No ponto "A", a altura é mínima, a deformação da lona é máxima e a velocidade da
criança é nula. Logo, a  
No ponto "B", a altura é nula, a deformação da lona é nula e a velocidade da criança é
máxima. Logo, 

No ponto "C", a altura é máxima e a velocidade da criança é nula. Logo, 

Entre os pontos "A" e "B" pode-se escrever que:

em que:  e 

Logo, o gráfico Ec × h será uma parábola com a concavidade para baixo.

Entre os pontos "B" e "C" pode-se escrever que:

Logo, o gráfico Ec × h será uma reta decrescente.



Questão 123

Resolução:

A lâmpada escolhida deve apresentar alta emissão na região do visível e baixa emissão
na região do infravermelho. De acordo com o gráfico, a lâmpada que melhor atende
esses requisitos é a LED.



Questão 124

Resolução:

As partículas microscópicas que funcionam como núcleos de condensação de vapor de
água são os sais de amônio (NH4X). Assim, as interações que ocorrem entre os sais e a
água são chamadas de interações íon-dipolo.



Questão 125

Resolução:

Para analisar a máxima distância a que um sinal pode ser enviado sem necessidade de
retransmissão deve-se considerar, de acordo com o gráfico, a menor perda óptica por km,
pois dessa maneira é possível alcançar a maior distância com a menor perda.
Considerando a perda mínima de 1 dB/km (dado no gráfico) e com uma intensidade
inicial de 100 dB (máximo valor que pode ser transmitido adequadamente), a perda
máxima possível para esse sinal é de 90 dB, já que valores abaixo de 10 dB precisam ser
retransmitidos. Assim, a máxima distância (d), em km, a que o sinal pode ser enviado é:



Questão 126

Resolução:

Cálculo do número de emissões beta inicial:

Para um fragmento fóssil de 30 g, tem-se:

Cálculo da idade do fóssil

2 meias-vidas = 2 × 5730 = 11460 anos



Questão 127

Resolução:

De acordo com a figura, a rede elétrica é abastecida de duas formas: pelas turbinas
eólicas e pela planta mista de geração de energia. Portanto, caso as turbinas eólicas
parem de funcionar pela ausência de ventos, ainda é possível fornecer energia para a
rede elétrica por meio da planta mista de geração de energia. Seu funcionamento se
mantém devido ao armazenamento de hidrogênio que, ao ser misturado com biogás, é
transformado em eletricidade e calor.



Questão 128

Resolução:

A partir dos dados fornecidos pelo enunciado, tem-se que o óleo de linhaça é rico em
substâncias lipossolúveis e, portanto, deve ser mais solúvel em fases orgânicas (extrato
etéreo). Por apresentar substâncias com massas moleculares elevadas, ao passar pelo
processo de destilação, o óleo de linhaça deve se concentrar na fração menos volátil, ou
seja, no resíduo 4.



Questão 129

Resolução:



Questão 130

Resolução:

Quanto maior a densidade de um elemento de volume, maior é a sua tendência a "sair
pela tangente", indo mais para o fundo do recipiente.



Questão 131

Resolução:

A membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídio com proteínas imersas entre
eles. Os lipídios não estão ligados entre si; desta forma, as moléculas da membrana
plasmática podem se mover livremente em relação umas às outras.



Questão 132

Resolução:

Os elétrons dos íons  recebem energia da chama, passando do estado fundamental

para o estado excitado. Esses elétrons, ao voltarem para o estado fundamental, emitem
fótons, que são a luz amarela observada.



Questão 133

Resolução:

O critério de classificação mais recente baseia-se, fundamentalmente, nas relações
filogenéticas, estabelecidas segundo comparações entre o material genético dos
organismos.



Questão 134

Resolução:

Uma vez que , a intensidade da força resultante que atua sobre o boneco é

proporcional à sua desaceleração, pois a massa é constante. Do gráfico, o cinto que
apresenta o menor pico de desaceleração e, portanto, o menor pico de força resultante, é
o cinto 2.



Questão 135

Resolução:

A hemofilia é caracterizada pela dificuldade da coagulação sanguínea, o que seria
minimizado com a aplicação das plaquetas artificiais.



Questão 136

Resolução:

Para que haja pelo menos um carrinho pintado com uma das 4 cores, devemos escolher
uma cor para cada um dos 6 restantes.

Sendo x, y, z e w as quantidades de carrinhos pintados de amarelo, branco, laranja ou
verde, deve-se ter:

x + y + z + w = 6

Representando cada carrinho pelo símbolo , algumas soluções possíveis dessa equação
são:

O número de soluções dessa equação é dado por .



Questão 137

Resolução:

Do enunciado, o volume V de água na piscina é:

Assim, a quantidade desse produto que deve ser adicionada é obtida por:



Questão 138

Resolução:

De acordo com os dados da tabela fornecida no enunciado, tem-se que |e|, para cada
caso:

Como o erro deverá ser no máximo dois pontos percentuais (0,02) a melhor pesquisa é
P4.



Questão 139

Resolução:

Sabendo que a travessia dura 90 segundos, se o bondinho A saiu há 40 s, então, para
completar o trajeto, restam 50 s. Como o tempo de ida é igual ao tempo de volta, o
bondinho B saiu do topo há 50 s. Logo, B saiu 10 s antes do A.



Questão 140

Resolução:

O valor de uma parcela antecipada em n meses é dado por 

Assim, tem-se:

Logo, o valor a pagar é dado por:

 



Questão 141

Resolução:

Do enunciado, deve-se ter  Assim:

Logo, o menor número de parcelas é 16.



Questão 142

Resolução:

Para que a pergunta faça sentido, deve-se supor que x pertence ao intervalo .

O valor máximo de I ocorre quando  e é dado por .

O valor de I quando  é dado por .

Assim, o percentual pedido é dado pela razão

 



Questão 143

Resolução:

Calculando o total de senhas possíveis em cada formato, tem-se:

Das opções, a única que é superior a um milhão, mas que não é superior a dois milhões,
é a opção (V).



Questão 144

Resolução:

Com 8 jogadores serão realizados 



Questão 145

Resolução:

Dado que a probabilidade de chover é 30%, então, a probabilidade de não chover é 70%.

Sendo p a probabilidade pedida, tem-se:



Questão 146

Resolução:

Como das 17 h 15 min às 18 h o nível de água sobe 20 cm, o ritmo de subida é:

Sendo  o ritmo do escoamento do ralo, analisando das 17 h 15 min até as 18 h 40

min, tem-se

Sendo t minutos o tempo necessário para que o ralo escoe toda a água a partir das 18 h
40 min, tem-se:

Logo, toda água será escoada entre 19 horas e 19 h 10 min.



Questão 147

Resolução:

No gráfico, o intervalo no qual o veículo permanece imóvel está representado de 6 a 8
minutos. Logo, o veículo permanece imóvel por 2 minutos.



Questão 148

Resolução:

A vista superior da situação descrita no enunciado pode ser representada na figura a
seguir, em que as circunferências de linha contínua e pontilhadas são, respectivamente, a
borda e a base das taças.

A partir da figura acima, a área mínima da bandeja é:



Questão 149

Resolução:

Sendo x, em real, a dedução no preço da embalagem da polpa de morango, tem-se:



Questão 150

Resolução:

Analisando cada uma das caixas, tem-se:

• Caixa 1: pode ser usada, pois todas as dimensões são maiores que 80 cm. Volume da
caixa 1: 863 cm3  V1 = 636056 cm3

• Caixa 2: não pode ser usada, pois 75 cm < 80 cm

• Caixa 3: pode ser usada, pois todas as dimensões são maiores que 80 cm. Volume da
caixa 3: 85 · 82 · 90 cm3  V3 = 627300 cm3

• Caixa 4: pode ser usada, pois todas as dimensões são maiores que 80 cm. Volume da
caixa 4: 82 · 95 · 82 cm3  V4 = 638780 cm3

• Caixa 5: pode ser usada, pois todas as dimensões são maiores que 80 cm. Volume da
caixa 5: 80 · 95 · 85 cm3  V5 = 646000 cm3

Assim, o casal deve escolher a caixa 3.

 



Questão 151

Resolução:

Da figura, tem-se que a profundidade do rio, às 15 h, era de (h + 6) metros; às 16 h, essa
profundidade diminui para (h + 4) metros.

Como houve uma diminuição de 10%, então a profundidade às 16 h corresponde a 90%
da profundidade às 15 h, ou seja:

Assim, a profundidade do rio às 16 h é de h + 4 = 18 metros.



Questão 152

Resolução:

Como pode ser visto na figura 2, a forma geométrica representada possui duas faces
triangulares congruentes em planos paralelos e todas as outras faces retangulares, o que
caracteriza um prisma triangular reto.



Questão 153

Resolução:

Do enunciado, as probabilidades dos quadrados P, Q, S e T conterem uma mina são:

Resta, portanto, analisar o quadrado R.

Como quatro quadrados já foram abertos, eles certamente não contêm minas. Além
disso, sabe-se que, se um determinado quadrado indica um número n e tem 8 vizinhos a
serem, (8 - n) desses vizinhos não contém minas. Assim, sabe-se que, além dos 4 que já
foram abertos, outros (6 + 7 + 4 + 5) também não possuem minas, ou seja, há 4 + 6 + 7 +
4 + 5 = 26 quadrados do tabuleiro que, certamente, não contêm minas e ainda não foram
abertos.

Da mesma forma, pode-se concluir que, dos quadrados que ainda não foram abertos, 2 +
1 + 4 + 3 = 10 certamente contêm minas.

Assim, qualquer quadrado que não seja um dos já abertos, nem um dos vizinhos deles,
pode conter uma das 40 – 10 = 30 minas restantes. Como são 256 – 26 – 10 = 220
quadrados nessas condições, a probabilidade de que R (que é um desses quadrados)
contenha uma mina é:

Como , o quadrado Q é o que apresenta a menor probabilidade de conter uma

mina.



Questão 154

Resolução:

Observe a posição do segmento orientado  nas figuras 1 e 2:

Ao se desprender no ponto A, a tela realiza um giro de 3 · 45° = 135° no sentido anti-
horário.

Assim, para recolocá-la na posição original, deve-se girá-la em um ângulo de medida



135° no sentido horário, ou girá-la em um ângulo de medida 360° – 135° = 225° no
sentido anti-horário.

Portanto, a menor medida de ângulo possível em que se deve girar a tela, para retornar à
posição original, é de 135° no sentido horário. 



Questão 155

Resolução:

Seja x a nota obtida na disciplina I:

Para que esse aluno seja avaliado como "Bom" ou "Excelente", deve-se ter:

A nota mínima deverá ser 8,25.



Questão 156

Resolução:

Como o número de voltas da roda traseira é obtido dividindo-se a quantidade de dentes
da coroa pela quantidade de dentes com a catraca, devemos combinar a coroa com
menor número de dentes com a catraca com maior número de dentes. Assim, conforme a
tabela a combinação coroa x catraca deverá ser 3ª x 1ª.



Questão 157

Resolução:

Da forma como está no enunciado (utilizando todas as quatro cores para colorir a
logomarca), a questão não possui alternativa correta.

Se considerarmos que a questão é apenas "colorir a logomarca utilizando as 4 cores da
bandeira", ou seja, sem a obrigatoriedade de as quatro serem utilizadas simultaneamente,
tem-se 6 regiões, A, B, C, D, E e F, conforme a figura abaixo.

O número de maneiras seria dado por:



Questão 158

Resolução:

Como é necessário utilizar 100 metros lineares de tela, tem-se:

A área da base do viveiro é dada por:

O valor de X para que a área seja máxima é o vértice.



Questão 159

Resolução:

Pelo Teorema dos Cossenos, tem-se:



 



Questão 160

Resolução:

Têm-se as diferenças:

A menor diferença é 0,025. Logo, a pérola colocada tem diâmetro 4,025 mm.



Questão 161

Resolução:

Sendo Vm o volume, em m3, do modelo, tem-se Vm = 25 · (10–2)3, ou seja, Vm = 25 · 10–

6.

Sendo Vo o volume, em m3, do monumento original, tem-se:

 e, portanto, 



Questão 162

Resolução:

Consumidos: 

Restaram: 

Reabastecidos: 

Como a densidade é de 0,75 kg por litro, a quantidade de gasolina utilizada no
reabastecimento, em litro, foi de .



Questão 163

Resolução:

Tem-se uma amostra com 14 dados; logo, a mediana é obtida pela média aritmética dos
7º e 8º valores observados quando colocados em ordem crescente:



Questão 164

Resolução:

Considerem-se os eventos

A: acusar cor verde
B: acusar cor vermelha

A probabilidade de somente o primeiro semáforo acusar a cor verde é dada por:

Como tem-se 10 semáforos, existem 10 formas de somente um deles acusar a cor verde.

Logo, a probabilidade p pedida é dada por:



Questão 165

Resolução:

1ª fase

Área no estacionamento para energia elétrica: 100 m2.
Área no hospital para energia elétrica: 100 m2.
Área total para energia elétrica: 200 m2.
Economia de energia elétrica: 200 · 1 = 200 kWh.
Área no hospital para energia térmica: 200 m2.
Economia de energia térmica: 200 · 0,7 = 140 kWh
Economia total de energia: 200 + 140 = 340 kWh.

2ª fase

Área para energia elétrica: 200 · 1,75 = 350 m2.
Área para energia térmica: x m2.
Do enunciado, tem-se:

Dessa equação resulta 
 



Questão 166

Resolução:

Fazendo a correta leitura do gráfico, observa-se que, no instante 0 h e entre os instantes
8 h e 9 h, os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água.
Assim, eles contém a mesma quantidade de água durante 1 h.



Questão 167

Resolução:

Adotando-se um sistema de coordenadas cartesianas com origem no centro da base da
igreja, tem-se:

O eixo de simetria da parábola está localizado sobre o eixo y.

A equação dessa parábola é dada por:

Mas, para x = 4, tem-se y = 3. Logo:

Assim, 

A altura H é obtida para x = 0



Logo, 



Questão 168

Resolução:

A taxa de aumento pode ser calculada dividindo-se o tempo de acesso no sábado pelo
tempo de sexta. Assim, as taxas são:

Logo, a maior taxa de aumento foi no site X.



Questão 169

Resolução:

Tomando cada intervalo de 10 unidades percentuais para definir as alturas dos gráficos,
tem-se:



A diferença entre as razões é



Questão 170

Resolução:

A função que modela a pressão arterial com A, 13 e K constantes reais e positivas é P(t)
= A + Bcos(kt). Da tabela tem-se que a frequência será:



Questão 171

Resolução:

Do enunciado, tem-se que o raio do melão é 5 cm. Logo, OB = 5. Por outro lado, para
que sejam atingidos todos os objetivos, deve-se ter r = 3. Do triângulo retângulo OAB,
tem-se, Pitágoras:

Portanto,



Questão 172

Resolução:

De acordo com a leitura correta do termômetro, a temperatura máxima registrada no dia
anterior foi 19°C.
A temperatura atual é 8°C, menor do que 19°C.
Assim, a temperatura máxima registrada nesse termômetro é 19°C.



Questão 173

Resolução:



Velocidade da Torre T1:

Velocidade da Torre T2:

Velocidade da Torre T3:

 



Questão 174

Resolução:

Do enunciado, tem-se a figura:



Os centros A, B e C das circunferências são os vértices de um triângulo equilátero de
lado 1,2.

No triângulo retângulo ABH, tem-se:

Considerando , tem-se:

Assim, a altura mínima pedida é:
, ou seja, 



Questão 175

Resolução:

Seguindo as instruções dadas pelo amigo, o menino percorrerá o trajeto representado
abaixo:

Logo, a padaria é representada pelo ponto 1.

 



Questão 176

Resolução:

Média do aluno X:

Média do aluno Y:

Média do aluno Z:

Apenas o aluno Z obteve média menor que 6.
Portanto, apenas o aluno Z será reprovado.



Questão 177

Resolução:

Considerando o nível da água no Reservatório 1, pode-se destacar três fases.

Fase 1

O nível da água no Reservatório 1 é menor que o nível do cano de ligação e o nível  da
água no Reservatório 2 é igual a zero. Nessa fase, h = k · V, sendo k uma constante.

Fase 2

O nível da água do Reservatório 1 é igual ao nível do cano de ligação e o nível da água
no Reservatório 2 é menor que o nível do cano de ligação. Nessa fase, h = c, sendo c
uma constante dada pelo nível do cano de ligação.

Fase 3

O nível da água no Reservatório 1 é maior que o nível do cano de ligação e igual ao nível
da água no Reservatório 2. Nessa fase, tem-se 

O gráfico que melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1 em função
do volume V da água no sistema é dado pela alternativa D.



Questão 178

Resolução:

Desenvolvendo o primeiro membro da igualdade e isolando v, tem-se:

Dado que funções do tipo , com x ≠ –c, têm como gráfico uma hipérbole, tem-se

que o gráfico de v(p) é um ramo de hipérbole.



Questão 179

Resolução:

Nos esquemas a seguir são apresentadas as possibilidades e os respectivos custos:

Adotando-se, por exemplo, , o deslocamento da base do mirante 1 para o topo do
mirante 1 (observe que os custos são indicados abaixo de cada deslocamento):



Como qualquer outra opção envolveria ida e volta no teleférico, que custa R$4,50, o
menor custo é R$4,35 (opção 1).



Questão 180

Resolução:

Como ambas as velocidade são constantes e iguais, pode-se escrever

Seja Δt o tempo durante o qual o motorista Y dirigiu "às cegas", então 

Como o motorista X gastou 25% do tempo que o motorista Y gastou na digitação, tem-se:

Logo, de (1) e (2), tem-se:
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