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Questão 091

Resolução:

Representação de Isômeros Geométricos

 



Questão 092

Resolução:

A massa de gasolina consumida no percurso de ida pode ser calculada da seguinte
maneira:

Logo, o consumo de energia da ida é:

Como o consumo de energia da volta é igual ao da ida, o consumo de etanol na volta
será de:

Desse modo, o volume de etanol consumido no percurso de volta pode ser calculado
como segue:

 



Questão 093

Resolução:

Na figura apresentada, ter-se-á uma oxidação do ferro (ânodo) com consequente redução
dos Íons H+ no tubo de cobre metálico, sendo esse metal, portanto, o cátodo do circuito.



Questão 094

Resolução:

Com a diminuição da taxa de glicose no sangue (hipoglicemia), o pâncreas libera o
glucagon, um hormônio que atua no fígado quebrando (catabolizando) o glicogênio em
moléculas de glicose que são liberadas no sangue, restabelecendo a glicemia normal.



Questão 095

Resolução:

Como os íons ocupam os espaços intermoleculares, a massa da solução aumenta sem
que haja variação do volume, logo, a densidade da solução aumenta. Dessa forma, o
densímetro deve subir.
Considerando a densidade da água igual a :

 

Como a diferença de densidade é igual a , o densímetro colocado na solução B

deve estar uma marcação acima do A.



Questão 096

Resolução:

Os ácidos biliares são substâncias anfifílicas (apresentam região polar e apolar). Assim
interagem com os lipídeos (apolares), facilitando a ação da água (polar) no processo de
hidrólise.



Questão 097

Resolução:

Quando a bobina metálica está na presença do campo de radiofrequência, ela é
atravessada por ondas eletromagnéticas criadas no leitor.
Dessa forma, haverá um fluxo magnético variável na espira, induzindo uma corrente
elétrica nesse elemento.
Observação: a espira percorrida pela corrente elétrica induzida cria um campo magnético,
que é detectado pelo leitor.



Questão 098

Resolução:

Populações isoladas em fragmentos podem voltar a entrar em contato por meio da
instituição de corredores ecológicos, dessa forma, populações até então isoladas entram
em contato e podem restabelecer o fluxo gênico entre si. As novas combinações
possíveis, decorrentes desse fluxo gênico, permitem que a biodiversidade perdida nos
fragmentos possa ser recuperada.



Questão 099

Resolução:

De acordo com as informações do enunciado:

Dentre as alternativas, a única substância gasosa, tóxica e corrosiva é a amônia (NH3).



Questão 100

Resolução:

A ausência da reparação do DNA ou do encaminhamento das células mutadas para a
apoptose pode resultar na desregulação do ciclo celular. Desse modo, a célula passa a
realizar mitoses sucessivas, resultando na formação de um tumor.



Questão 101

Resolução:

Animais que vivem em ambientes desérticos possuem adaptações que favorecem a
conservação de água, como eliminação de excretas na forma de uma urina pouco
volumosa e concentrada.



Questão 102

Resolução:

O íon cloreto catalisa a decomposição do vermilion, logo, seu papel é diminuir a energia
de ativação da reação.



Questão 103

Resolução:

Cada pulso sonoro é produzido no instante em que o pneu, cujo centro desenvolve
velocidade de 108 Km/h (30 m/s), passa sobre cada faixa do sonorizador. Como as faixas
estão separadas de 8 cm, tem-se:

A frequência pode assim ser obtida



Questão 104

Resolução:

A força potente  será maior que a resistente  no objeto em que o braço do momento

aplicado pela força potente for menor do que o braço do momento aplicado pela força
resistente, em relação a um ponto fixo (0).
Das opções apresentadas, isso ocorre apenas na pinça, de acordo com a figura:



Questão 105

Resolução:

As propriedades similares desses elementos se devem ao fato de pertencerem ao mesmo
grupo da tabela periódica.

 



Questão 106

Resolução:

Para que ocorra a especiação, é necessário um isolamento reprodutivo.

De acordo com o diagrama apresentado, não há fluxo gênico (polinização inviável ou
nula) entre as populações Itirapina e Peti, nem entre as populações Alcobaça e
Marambaia.



Questão 107

Resolução:

Plantas híbridas, resultantes do cruzamento entre plantas de diferentes espécies,
normalmente não são férteis. É o caso da atemoia, híbrida obtida como resultado do
cruzamento citado.
Portanto, a enxertia é uma alternativa de reprodução assexuada para a manutenção do
genótipo dessa variedade híbrida.



Questão 108

Resolução:

A tensão (v) em função da corrente elétrica, de acordo com enunciado, é dada por:

Dessa forma, o gráfico da resistência elétrica em função de i é uma reta, que contém os
pares ordenados.

 



Questão 109

Resolução:

Analisando-se o modelo fornecido:

Nota-se que nitrogênio (N) e oxigênio (O) estão ligadas ao hidrogênio (H). Dentre os
reagentes apresentados, o menos reativo é aquele que não possui H ligado a O e N.
Portanto, trata-se do reagente 4, cuja estrutura é:



Questão 110

Resolução:

O código genético é a correspondência das trincas de nucleotídeos de DNA aos seus
respectivos aminoácidos; assim sendo, cada trinca codifica um determinado aminoácido.



Questão 111

Resolução:

A polinização pelo vento terá mais sucesso com uma grande quantidade de pólen. O
pólen é produzido nos estames; portanto, com o aumento do números de estames,
haverá maior quantidade de pólen. 



Questão 112

Resolução:

A figura a seguir ilustra o circuito quando um toque fecha o circuito no ponto A.



Questão 113

Resolução:

A utilização de leveduras produtoras de peroxidases reduz a toxicidade dos resíduos da
lavagem, uma vez que estas substituem o cloro, que é tóxico para o ambiente.



Questão 114

Resolução:

Energia liberada na oxidação de 1,0g de glicose:

Como 40% da energia são disponibilizados para atividade muscular, tem-se:

 

 

 



Questão 115

Resolução:

Admitindo o poraquê como um gerador ideal, sua potência útil é dada por:

De acordo com a tabela, o equipamento elétrico que apresenta potência aproximada
similar à do poraquê (1200W) é a churrasqueira elétrica.



Questão 116

Resolução:

Observando a reação 3, tem-se:

Assim, ocorre a regeneração do , que é o reagente da equação 1, garantindo a

continuidade do processo.



Questão 117

Resolução:

A linhagem escolhida deve ser a IV.
A produção de hormônio proteico demanda energia e ocorrência de transcrição e
tradução.
Por isso, em uma célula com alta produtividade na síntese proteica há, em decorrência,
mitocôndrias em abundância, núcleo volumoso com predomínio de eucromatina, nucléolo
grande, além de retículo endoplasmático rugoso desenvolvido.



Questão 118

Resolução:

A partir do gráfico apresentado, tem-se que o aumento da temperatura leva ao aumento
da distância média entre os átomos de uma ligação, resultando no fenômeno da
dilatação.



Questão 119

Resolução:

Dentre as doenças citadas, a única que tem um inseto (mosquito-palha) como vetor é a
leishmaniose.



Questão 120

Resolução:

Quando os alto-falantes são ligados corretamente, como indicado na primeira figura, eles
operam em concordância de fase.
Se a ligação é feita de forma invertida, como acontece com o alto-falante D, a corrente
elétrica é invertida, fazendo com que os alto-falantes operem em oposição de fase. Isso
acarreta o fenômeno da interferência destrutiva para pontos equidistantes aos alto-
falantes, como ilustrado a seguir:





Questão 121

Resolução:

O CaCO3 é um sal de caráter básico, como pode ser observado nas seguintes equações:

A formação de íons OH– leva à diminuição da disponibilidade dos íons  no solo, devido

à formação de um precipitado gelatinoso e de baixa solubilidade:

 



Questão 122

Resolução:

A troca do conjunto roda e pneu original por outro, de diâmetro total maior, provoca duas
consequências:

Eleva a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável. Isso ocorre
porque o momento de tombamento originado por forças horizontais, como a componente
centrípeta do atrito, aumenta.
Aumenta a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Isso ocorre
porque o velocímetro mede a velocidade do automóvel com base na velocidade angular
do eixo das rodas motrizes, que é invariável em ambas as situações. Desse modo, ao
aumentar-se o raio do conjunto roda e pneu, a velocidade real do automóvel aumenta na
mesma proporção.



Questão 123

Resolução:

O processo relacionado à formação de combustíveis e oxigênio a partir de compostos
como gás carbônico e água é a fotossíntese. Nele, a energia luminosa é absorvida pelas
células e é transformada em energia química.



Questão 124

Resolução:

O craqueamento catalítico consiste na quebra de moléculas maiores em moléculas
menores, aumentando o rendimento do processo em relação à obtenção das frações
mais leves do petróleo.



Questão 125

Resolução:

A situação descrita no enunciado trata-se da experiência de dispersão da luz incidente
num prisma transparente. Nessa experiência, conhecida como prisma de Newton, quanto
maior a frequência, maior será o desvio sofrido pela luz. Assim, a figura fornecida no
enunciado pode ser completada como segue.



Questão 126

Resolução:

Segundo o texto:

- presença de carbonos terciários (*)



Questão 127

Resolução:

Para cada loco gênico, a semente S1 deverá apresentar um alelo proveniente da árvore
matriz (M) e um outro proveniente da árvore doadora de pólen (DP).
Para o loco "A", a semente S1 apresenta o genótipo alelo 1/alelo 2. Uma vez que o alelo
1 é proveniente da árvore matriz (M), o alelo 2 poderia ser proveniente da doadora de
pólen DP2 ou DP5.
Para o loco "B", a semente S1 apresente o genótipo alelo 3/alelo 3. Uma vez que um dos
alelos 3 é proveniente da árvore matriz (M), SOMENTE a doadora de pólen DP5 poderia
fornecer o outro alelo 3.



Questão 128

Resolução:

Carro A
Vamos analisar o movimento do carro A:

1) Entre o instante que o ventilador é ligado e o instante que o ar atinge a vela
O ventilador empurra o ar para à direita. Logo, de acordo com o princípio da ação e
reação, o ar aplica força no ventilador para a esquerda.
Na direção horizontal essa é a única força aplicada no carro A, que inicia movimento para
a esquerda.

2) Após o instante que o ar atinge a vela
A força aplicada pelo ar no ventilador não muda e podemos obter a intensidade por meio
do teorema do impulso

Sendo o quociente  a razão  em massa

Representando o ventilador esquematicamente podemos assim obter o módulo da força 

 

O ar chegando à vela pode assim ser representado



Quando o ar atinge a vela, ele aplica uma força  na vela, cujo módulo pode ser obtido

por meio do teorema do impulso

 

Comparando as expressões (1) e (2) e admitindo a mesma vazão em massa, sendo 
 diferente de zero, que , o que nos permite afirmar que a resultante e aceleração

são para a direita. A resultante pode assim ser obtida:

Como a aceleração é para a direita, vemos que o carro A em certo instante para, inverte
o sentido do movimento, se movimentando para a direita.

Carro B
Representando esquematicamente o ventilador no carro B

O ventilador aplica força no ar para a esquerda, logo, o ar vai aplicar força  no

ventilador para a direita, cujo módulo pode assim ser obtido

Comparando-se (3) e (4), como , concluímos que a velocidade que o carro B
desenvolve  é maior que a velocidade que o carro A desenvolve .

 



Questão 129

Resolução:

A questão aborda a visão tricromática dos seres humanos pela presença dos pigmentos
visuais "azul", "verde" e "vermelho" em suas retinas.
De acordo com o texto, luzes nas faixas de comprimento de onda de 530 nm e 600 nm
ativam os pigmentos "verde" e "vermelho", sendo o pigmento vermelho ativado na mesma
intensidade (cerca de 75%) para os dois comprimentos de onda.
Portanto, um indivíduo com daltonismo que não possuísse o pigmento "verde" seria
incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento
"vermelho" aproximadamente na mesma intensidade.



Questão 130

Resolução:

A estrutura do grafeno pode ser representado por

Orbitais Híbridos 

Carbono situado no centro de um triângulo

Geometria: Trigonal Plana



Questão 131

Resolução:

As situações, quando o corpo é abandonado (A) e quando ele perder contato com a mola
(B), podem assim ser representadas:

 

 

De acordo com enunciado, o atrito pode ser desprezado, logo, a energia mecânica não
varia:

 

   

De acordo com a expressão acima, para a velocidade ser aumentada 4 vezes, uma
possibilidade é a deformação da mola, no momento em que o corpo é abandonado, ser
aumentada 4 vezes e a constante elástica da mola ser mantida.



Questão 132

Resolução:

A partir dos compostos mencionados no enunciado, tem-se:

 

Logo, como os grupos hidroxila (–OH) encontram-se em posições diferentes, os
compostos apresentam distintas fórmulas estruturais (isômeros de posição).



Questão 133

Resolução:

Em insetos holometábolos, os diferentes estágios do desenvolvimento (larva e adulto)
exploram diferentes recursos do ambiente, diminuindo a competição entre indivíduos da
mesma espécie (competição intraespecífica).



Questão 134

Resolução:

A sucção do líquido exige que a pressão na boca seja menor que a pressão atmosférica.
Se um dos canudos está aberto para a atmosfera, a pressão na boca fica próxima à da
pressão atmosférica, dificultando a aspiração do líquido.



Questão 135

Resolução:

Segundo Haber, o transporte intensificado dos produtos vegetais do campo para as
cidades, devido ao aumento do fluxo de pessoas com o advento da Era Industrial, fez
com que o nitrogênio desses alimentos não retornasse à terra da qual foi retirado, o que
incrementou a necessidade de abastecer o solo com nitrogênio ligado. 



Questão 136

Resolução:

A quantidade transferida por um banco é dada pela soma dos elementos da linha
correspondente:

Logo, a maior quantia foi transferida pelo banco 1.



Questão 137

Resolução:

Como o desconto deve ser superior a 25%, deve-se ter:

Assim, para n = 22, a parcela a ser paga junto com a 30 a será 30 + 22 = 52a parcela.



Questão 138

Resolução:

Do plano cartesiano da figura e passando pelo ponto A, a equação que fornecerá a maior
pontuação é a de uma circunferência que terá centro em D e passará pelos pontos A, B e
C.
Sendo D o centro, qualquer distância AD ou BD ou CD será o raio:

a equação será:

 



Questão 139

Resolução:

Em cada semirreta, os segmentos de reta determinados pelas circunferências de raios r e
r + 1, com r e {1,2,3...} têm, todos, medida igual a 1; são segmentos unitários.
Na circunferências de raio 1, pode-se considerar os 12 arcos de comprimento  (são

arcos determinados por duas das semirretas dadas no enunciado).
Na circunferência de raio 2, tem-se 12 arcos de comprimento  . Note que 

Nas demais circunferências, os arcos mínimos têm todos comprimento maior que 1.
Pela figura, pode-se concluir que, no percurso de B para A, é necessário percorrer quatro
arcos e vários segmentos unitários.
Os arcos que têm comprimento mínimo são aqueles contidos na circunferência de raio 1.
Assim, o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, é



dado pela figura:

Neste percurso, a distância percorrida é dada por:



Questão 140

Resolução:

Como o diâmetro do um cilindro é de 4 cm e a altura é de 6 cm, devem-se analisar os 5
modelos, relacionamento o diâmetro com o comprimento e a largura e as alturas entre si.
Assim, as quantidades de potes em cada dimensão são:

Modelo Comprimento Largura Altura Total
I 2 2 6 2.2.6 = 24
II 2 5 2 2.5.2 = 20
III 4 1 5 4.1.5 = 20
IV 5 3 2 5.3.2 = 30
V 6 2 2 6.2.2 = 24

 



Questão 141

Resolução:

Considere-se a progressão aritmética (80,100,120, ... ,1380). Nela, o primeiro termo é
dado por  , a razão é dada por  e o último termo é dado por  .
De  , tem-se

O número total de postes a serem colocados é 66.
O maior valor, em R$, que a prefeitura poderá gastar com a colocação desses postes é
dado por  



Questão 142

Resolução:

Pela relação estabelecida, nota-se que a força gravitacional F é inversamente
proporcional ao quadrado do raio.
Assim,

Além disso, F é diretamente proporcional à massa m do satélite. Assim:

De (I) e (II) tem-se que  



Questão 143

Resolução:

Para produzir 40 gramas de prata 950 são necessárias:

O ourives tem 10 gramas de prata 925, ou seja,

Assim, as quantidades de prata pura e de cobre que devem ser fundidas aos 10 gramas
de prata 925 para se obterem 40 gramas de prata 950 são:



Questão 144

Resolução:

Do enunciado, o tempo de espera, em segundos, em cada máquina é:

 

Assim, o passageiro deve se dirigir para a Máquina 2.



Questão 145

Resolução:

Dos dados da tabela, tem-se:

 

Logo, a média do número de funcionários é 1,11.



Questão 146

Resolução:



Questão 147

Resolução:

No segundo exame, a taxa de LDL é dada por:

Assim, a classificação é considerada alta.



Questão 148

Resolução:

Admitindo que cada pessoa é alcançada por um único meio de comunicação uma única
vez, a expressão que fornece o número de pessoas alcançadas em função dos valores x
e y é:

 



Questão 149

Resolução:

Sendo d o desnível máximo que atende às normas técnicas do município, tem-se:

Como o nível da rua é de 2 m e o desnível é 1,6 m, o nível da garagem deverá ser
elevado em 40 cm.



Questão 150

Resolução:

Indicando por p a probabilidade em cada opção, tem-se:

Opção 1:

Opção 2:

Opção 3:

Opção 4:



Opção 5:

As probabilidades das 5 opções são:  e 

A maior delas é .



Questão 151

Resolução:

Fonte inicial: 192
Área inicial: A
Área reduzida: 

A razão entre as áreas é 16.
Assim, sendo F o tamanho da fonte reduzida, do enunciado deve-se ter:



Questão 152

Resolução:

A equação da reta que passa pelos pontos O (0,0) e A (10,10) é:

O conjunto de pontos do gráfico dado pelos pares  é dado por:



Questão 153

Resolução:

Sendo r e R as medidas dos raios das circunferências que delimitam o Passeio, com R >
r, tem-se a figura:

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo destacado, tem-se 



A área pedida pode ser obtida pela diferença entre a área do círculo cujo raio mede R e a
do círculo cujo raio mede r e é dada por 

De (I) e (II), tem-se que esta área, em metro quadrado, vale 



Questão 154

Resolução:

Das  casas de um tabuleiro n x n, existem  possibilidade de se escolher uma casa

para a segunda peça.
Destas, há  casas sobre a zona de combate da 1° peça.

Assim, deve-se ter:

Como , tem-se  e, portanto, .

Logo, a dimensão mínima é 10 x 10.



Questão 155

Resolução:

Considerando os dois remos iguais, pode-se representar o triângulo ABC da seguinte
forma:

Como AB = AC, o triângulo é isósceles; ainda, como a medida do ângulo BÂC é 170º, o
triângulo também é obtusângulo.



Questão 156

Resolução:

Sendo  o rol dos horários anotados, com , tem-se  .

Além disso, pelo menos três elementos menores que a11 valem 6h21; caso houvesse
somente dois deles, haveria algum horário de 6h15 às 6h20 que também repetiria duas
ou mais vezes.

Dessa forma, dentre os 10 primeiros elementos do rol, no máximo 7 deles são menores
que 6h21.

A probabilidade pedida é dada por  .

 



Questão 157

Resolução:

Da escala fornecida, tem-se que 1 cm na figura equivale, no espaço real, a 58 000 000
cm ou 580 Km.
Com isso, o trecho que na figura mede 7,6 cm mede, no espaço real, x Km, em que x
pode ser obtido por:



Questão 158

Resolução:

Denotando-se por x e y as produtividades das áreas de 40 e 120 hectares,
respectivamente, tem-se que a produção P1 dessas duas áreas juntas é:

Como, pelo enunciado, x = 2,5y, segue que:

Aumentando-se em 15% a produção total, a nova produção total (P 2) será ,
ou seja, .
Como a parte vizinha, de área A, tem a mesma produtividade da área de 120 hectares,
tem-se:

Dividindo-se ambos os membros da equação por y, tem-se:

A área mínima que deverá ser comprada é de 33 hectares.



Questão 159

Resolução:

Dos dados do enunciado, pode-se concluir que a única peça que se encaixa
perfeitamente é a representada pela alternativa A.



Questão 160

Resolução:

No infográfico dado, observa-se que, em 2016, há três figuras a mais que em 2015.
Disso, pode-se concluir que essas três figuras juntas representam 360 unidades vendidas
a mais de um ano para o outro.
Logo, cada figura representa 120 unidades vendidas.
A partir disso, conclui-se que foram vendidas 120, 240 e 600 unidades em 2014, 2015 e
2016, respectivamente.
Sendo assim, a média anual do número de carros vendidos pela marca A é dada por:



Questão 161

Resolução:

Considere os pontos A (0,0) e B (30,0). Sendo P(x, y) a posição do bombeiro, tem-se que:

Sendo assim, qualquer bombeiro precisa estar sobre uma circunferência de centro (40,0)
e raio igual a 20 metros.
Dessa forma, a maior distância entre dois bombeiros se dá quando eles estão em
extremidades opostas de um mesmo diâmetro e é, portanto, igual a 40 m.



Questão 162

Resolução:

Pareando os 128 competidores, haverá 64 confrontos diretos. De cada um deles, sairá
um vencedor, logo restarão 64 competidores.
Pareando os 64 competidos, haverá 32 confrontos diretos. Ao final, haverá 32
competidores.
Seguindo o processo, haverá 16 confrontos, depois 8, 4, 2 e 1. Assim, o total de
confrontos é:



Questão 163

Resolução:

A menor pena de reclusão prevista é de 5 anos.
Como o indivíduo tem bons antecedentes criminais, a maior redução que sua pena pode
sofrer é de dois terços.
Nesse caso, ele cumpriria um terço de 5 anos, o que representa 1 ano e 8 meses.

Já a maior pena de reclusão prevista é de 15 anos.
No mesmo cenário de bons antecedentes criminais, a menor redução que sua pena pode
sofrer é de um sexto.
Nessa segunda situação, ele cumpriria cinco sextos de 15 anos, o que representa 12
anos e 6 meses.

Assim, sua pena poderá variar de 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses.



Questão 164

Resolução:

Sendo n o número do andar onde a criança entrou no elevador, pode-se afirmar que:

Dessa forma, a sequência de andares por onde a criança passou é:
16º, 23º, 13º, térreo, 9º, 5º.
Como o andar mais alto em que a criança esteve foi o 23º, este é o último andar do
prédio.



Questão 165

Resolução:

Deverão ser feitas 4 escolhas:

(1) Carro compacto do estande da entrada, com 4 opções;
(2) Carro compacto do estande central, com 3 opções;
(3) Caminhonete do estande da entrada, com 6 opções;
(4) Caminhonete do estande central, com 5 opções.

O número de possibilidades de formação dos estandes é, portanto:



Notas 46 60 50 X
Pesos 0,2 0,1 0,3 0,4

Questão 166

Resolução:

 

 

Fazendo o cálculo da média ponderada, tem-se:



Questão 167

Resolução:

A urna tem, inicialmente,  perguntas fáceis, de um total de 20 questões.

Considera-se que serão acrescentadas x questões fáceis. Dessa forma, a urna passará a
ter 5 + x questões fáceis e 20 + x questões no total. Sendo assim, deve-se ter:

x = 40
O gerente deve acrescentar, portanto, 40 questões fáceis à urna.



Questão 168

Resolução:

Do gráfico, pode-se concluir que, de 2013 a 2015, houve um decréscimo de 
 em dois anos na cobertura da campanha, o que equivale a um decréscimo

de 4% ao ano.
Assim, em 2014, a cobertura da campanha foi de 



Questão 169

Resolução:

A unidade no desenho é cm. Então:

1) No desenho, a altura do guindaste deve estar entre 0,5 cm e 1 cm. Tem-se:

Para o guindaste, devemos ter 

2) No desenho, o comprimento da esteira deve ser maior que 4 cm. Tem-se:

Se o comprimento no desenho deve ser maior que 4, então x deve ser menor que 2250.

De (1) e (2): 



Questão 170

Resolução:

Do gráfico acima, pode-se concluir que:

A=80
Assim, tem-se que:



 



Questão 171

Resolução:

Representando mudanças no sentido anti-horário por variações positivas no ângulo e, no
sentido horário, por variações negativas, tem-se que a variação total após as 3 primeiras
mudanças é: 

Assim, a partir da posição inicial, em que a lente da câmera aponta para o sentido oeste,
ela atinge a posição indicada na figura:

Dessa forma, a próxima mudança deve ser de  no sentido horário.

 



Questão 172

Resolução:

Considerando que os 4 rankings da primeira tabela foram os únicos criados pelos 25
juízes, com as frequências apresentadas na 2ª tabela, pode-se calcular a pontuação dos
alunos pelo método da borda:

Assim, a poesia vencedora foi a de Ana.



Questão 173

Resolução:

Sendo L o comprimento da viga, tem-se que, tanto no início (T=0) quanto no fim (T F) do
içamento, a distância do ponto M do ponto 0 é .

Em um instante T tal que 0 < T < TF, tem-se a seguinte figura, em que D representa a
distância do ponto M ao ponto 0:

Como o triângulo retângulo é inscritível em uma semicircunferência de centro em M, tem-
se que D e   representam a medida do seu raio, ou seja,

 D= .



Assim, durante todos os instantes do içamento, a distância do ponto M ao ponto 0 é
constante, o que é retratado na alternativa A



Questão 174

Resolução:

De acordo com o texto, a densidade de transistores em um processador em 1986 era de  
 

Sendo Q a quantidade de transistores após X períodos de dois anos, a partir de 1986, de
acordo com a Lei de Moore, pode-se escrever 

Para , tem-se:

Assim, a empresa atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores 36 anos depois de
1986, ou seja, em 2022.

 



Questão 175

Resolução:

Vamos denotar por V o valor de parcela quando o financiamento é feito em N parcelas.
Assim, o valor total do automóvel é N.V.

Com 5 parcelas a mais, ou seja, N + 5 parcelas, o valor da parcela passa a ser V – 200.

Como o valor total continua igual a N.V, tem-se:

E, com N – 4 parcelas, o valor de cada uma passa a ser de V + 232, de modo que:

De (I) e (II), tem-se:

 



Questão 176

Resolução:

De acordo com o Quadro 1, para alcançar a primeira colocação, o atleta 10 deve obter 
 pontos no último salto.

As notas finais dos possíveis saltos são:

Como apenas os saltos T3 e T5 garantem a nota de que o atleta necessita, ele deverá
escolher o T3, pois é o que tem a maior probabilidade de obter a nota estimada.



Questão 177

Resolução:

De acordo com a tabela, o total de pessoas (em milhões) pertencentes ao grupo de risco
é de 4,5 + 2 + 2,5 + 0,5 + 20,5 = 30. 
Já o total de pessoas já vacinadas do mesmo grupo (em milhões) é de 0,9 + 1 + 1,5 + 0,4
+ 8,2 = 12.
Assim, o percentual de pessoas já vacinadas é 

 



Questão 178

Resolução:

Sejam x e y os números de alunos que compraram apenas um bilhete e três bilhetes,
respetivamente, então:

o número total de bilhetes vendidos é igual a x + 2 45 + 3  y;
o número total de alunos do colégio é igual a x + 45 + y + 80.

Do enunciado, tem-se:
(1) x + 2 45 + 3y = (x + 45 + y + 80) + 33
                90 + 3y = y + 158  y = 34

(2) x = 0,2 (x + 2 45 + 3y)
substituindo (1) em (2), obtém-se:

Portanto, 48 alunos compraram somente um bilhete.



Questão 179

Resolução:

Sendo  cm a medida do lado do quadrado, tem-se:



Questão 180

Resolução:

O comprimento C da circunferência da base do cilindro é tal que:

De acordo com a figura dada no enunciado, a faixa de papel dá 6 voltas completas no
cilindro ao ser enrolada. Assim, o comprimento da faixa é , ou seja, 72 cm.
Então, tem-se a figura, em que h é a medida da altura do cilindro, em centímetros:

Portanto, a altura do cilindro mede 
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