PROFª. MARIELE SANTANA / PROFª. MITIÊ NÓVOA

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 30
QUESTÃO 01

A Chelonia mydas, conhecida como tartaruga-verde,
realiza uma proeza durante seu ciclo de reprodução:
percorre até 2300 quilômetros para desovar na mesma
praia em que nasceu, nadando com velocidade de até
35 quilômetros por hora. Se a tartaruga-verde nada 35
quilômetros em 1 hora, em 10 horas ela nadará:

A

40 quilômetros

B

300 quilômetros

C

350 quilômetros

D

400 quilômetros

E

1000 quilômetros

QUESTÃO 03

Seu Joaquim pediu para seu filho preencher um cheque
e entregar a Manoel pela compra de três vacas. A
primeira vaca custava dez mil e onze reais. A segunda
vaca custava mil cento e um reais. A terceira vaca
custava mil e dez reais. O valor do cheque era:
A

Onze mil, duzentos e três reais

B

Doze mil, cento e vinte dois reais

C

Treze mil e um reais

D

Trinta mil, trezentos e um reais

E

Quatro mil e duzentos reais

QUESTÃO 04

QUESTÃO 02

Na tabela abaixo, anota-se a quantidade de pessoas que
entram em certo edifício a cada hora. Observe que a
tabela está incompleta.
Hora
1ª
2ª
3ª
Total

Número de pessoas
147
95
311

Qual número de pessoas que entraram no edifício na
segunda hora?
A

31

B

69

C

79

D

169

E

200
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Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem
dentro de Júpiter?
A

406

B

1334

C

4002

D

9338

E

28014
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

Cirque du Soleil é uma companhia com sede no Québec
(Canadá) reconhecida em todo o mundo pelo
entretenimento artístico de alta qualidade. Desde a sua
fundação em 1984, Cirque du Soleil procurou sempre
evocar a imaginação, invocar os sentidos e provocar
emoções em pessoas de todo o mundo.

Dois satélites vasculham a superfície de um planeta
distante que enviam mensagens codificadas para terra.
Um deles emite um sinal a cada 15 minutos; e o outro a
cada 12 minutos. Se, num dado instante, os dois sinais
foram emitidos simultaneamente, pergunta-se: qual o
menor intervalo de tempo em que novamente os dois
sinais voltarão a ser emitidos ao mesmo tempo?
A

50 minutos

B

1 hora

C

90 minutos

D

2 horas

E

30 minutos

A tenda utilizada nos espetáculos do Cirque du Soleil
tem capacidade 2.612 lugares, distribuídos em quatro
setores. O quadro abaixo mostra a capacidade de cada
setor e os valores dos ingressos.
Setor
Setor 3
Setor 2
Setor 1
Premium

Capacidade
250 pessoas
1170 pessoas
1050 pessoas
142 pessoas

Valor do ingresso
150 reais
260 reais
360 reais
395 reais

Disponível em: www.cirquedusoleil.com

Em um espetáculo com a tenda lotada, qual seria a
arrecadação total com a venda dos ingressos?
A

1.165 reais

B

37.500 reais

C

56.090 reais

D

775.000 reais

E

775.790 reais
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QUESTÃO 07

O número mensal de passagens de uma determinada
empresa aérea aumentou no ano passado nas
seguintes condições: em janeiro foram vendidos 33 000
passagens; em fevereiro, 34 500; em março, 36 000.
Esse padrão de crescimento se mantém para os meses
subsequentes.
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa
em julho do ano passado?
A

38 000

B

40 500

C

41 000

D

42 000

E

48 000
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 10

Para comemorar o aniversário de uma cidade, a
prefeitura organiza quatro dias consecutivos de atrações
culturais. A experiência de anos anteriores mostra que,
de um dia para outro, o número de visitantes no evento
é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes
para o primeiro dia do evento.

O diâmetro da Terra é de 12 756 quilômetros. O número
destacado é divisível por:

Uma representação possível do número esperado de
participantes para o último dia é
A

3 × 345

B

(3 + 3 + 3) × 345

C

[(343 × 3) × 3] × 3

D

3 × 4 × 345

E

34 × 345

A

2, 3, 4 e 5 ao mesmo tempo.

B

2, 3, 4 e 6 ao mesmo tempo.

C

2, 3, 4 e 8 ao mesmo tempo.

D

2, 5 e 8 ao mesmo tempo.

E

4 e 8 ao mesmo tempo.

QUESTÃO 09

O Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de
frutas. Em 2008, a produção brasileira superou 40
milhões de toneladas. Segundo o Instituto Brasileiro de
Frutas (Ibraf), nossa fruticultura tem potencial para
aumentar suas exportações em mais de 28 000 000 de
toneladas. Em relação às hortaliças, em 2006, a
produção total foi de 17 mil toneladas, o que gerou cerca
de onze milhões de reais.
A produção brasileira em 2008 superou:

QUESTÃO 11

O 6º ano tem 40 alunos. Certo dia faltaram 3 alunos. Que
fração da turma os alunos presentes representavam
nesse dia.

A

4 × 106
4 × 107

A

B
C

400 × 106

B

D

4 × 105

E

40 × 1010

C
D
E
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3
40
40
3
30
40
37
40
1
5
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Uma agência de viagens de São Paulo (SP) está
organizando um pacote turístico com destino á cidade
de Foz do Iguaçu (PR) e fretou um avião com
120 lugares.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) é um
órgão que propõe e edita normas e padrões de
qualidade ambiental, executa o zoneamento, avalia
impactos e realiza fiscalizações ambiental, entre muitas
outras atribuições. De acordo com os dados do Ibama,
é possível verificar que há diferentes estados de
conservação para considerar uma espécie ameaçada de
extinção: vulnerável, rara e em perigo.

Do total de lugares, reservou

2
5

das vagas para as

pessoas que residem na capital do estado de São Paulo,
3

para as que moram no interior desse estado e o

8

restante para as que residem fora dele.
Quantas vagas estão reservadas no avião para as
pessoas que moram fora do estado de São Paulo?
A

27

B

40

C

45

D

74

E

81

Taquara Verde, SC, 2009.
Categoria: Vulnerável.

Conhecida popularmente por pinheiro-do-pará ou
pinheiro-brasileiro, essa árvore pode atingir até 50 m de
altura, ocorrendo majoritariamente na região Sul do
Brasil.
QUESTÃO 13

Nas construções prediais são utilizados tubos de
diferentes medidas para a instalação da rede de água.
Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro,
muitas vezes medido em polegada, são os tubos de
1 3

5

2 8

4

, 𝑒

.

Colocando os valores dessas medidas em ordem
crescente, encontramos

A

1 3 5
, ,
2 8 4

B

1 5 3
, ,
2 4 8

C

3 1 5
, ,
8 2 4

D

3 5 1
, ,
8 4 2

E

Os divisores primos do número 50 são:
A

2e5

B

1, 2 e 5

C

1, 2, 5 e 10

D

2 e 25

E

2, 5, 10 e 25

5 1 3
, ,
4 2 8
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Considere que o esquema represente uma trilha
poligonal que Carlos deve percorrer, partindo do ponto
A até chegar ao ponto M.

20 anos foi quanto durou a restauração da Torre de
Pisa, na Toscana, na Itália. Com a construção, iniciada
em 1173, sobre terreno fofo, o campanário já estava
inclinado ao ser concluído em 1350. O restauro fixou-o
em um ângulo de 4 graus em relação ao solo [...].

Sabendo que o segmento ̅̅̅̅
𝐴𝐵 possui 11 m de
comprimento e, a partir desse, o comprimento de cada
segmento seguinte possui um metro a menos que o
comprimento do segmento anterior, quantos metros
Carlos terá caminhado ao percorrer toda a trilha?

O ângulo destacado no texto é:

A

176

A

Ângulo raso

B

121

B

Ângulo reto

C

111

C

Ângulo agudo

D

66

D

Ângulo obtuso

E

65

E

Ângulo lento

QUESTÃO 16

A quadra de voleibol tem uma forma retangular e tem de
medida 18 metros de comprimento e 9 metros de
largura. Ela é dividida ao meio no comprimento, ficando
cada equipe com uma metade em forma de quadrado na
qual pode jogar. As linhas são as que definem as áreas
durante uma partida de voleibol, servindo de limites.
http://sportsregras.com/quadra-voleibol-linhas-medidaszonas/

QUESTÃO 18

Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista
brasileiro Sandro Dias, apelidado “Mineirinho”,
conseguiu realizar a manobra denominada “900”, na
modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta
no mundo a conseguir esse feito. A denominação “900”
refere-se ao número de graus que o atleta gira (volta
completa) no ar em torno de seu próprio corpo, que, no
caso, corresponde a:
A

uma volta completa

B

uma volta e meia

C

duas voltas completas

D

duas voltas e meia

E

cinco voltas completas

De acordo com as retas que aparecem na figura,
podemos afirmar que:
A

As retas r e s são concorrentes.

B

As retas a e b são paralelas.

C

As retas a e c são paralelas

D

As retas b e c são paralelas

E

As retas s e c são concorrentes
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

Segundo norma do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), os
ônibus urbanos devem ter os encostos dos bancos
fazendo um ângulo α com o assento horizontal
compreendido entre 105º e 115º. Indique, entre os
bancos abaixo aquele que esteja em conformidade com
essa norma.

Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades,
estados ou países. O mapa a seguir mostra algumas
cidades brasileiras e a direção seguida por um avião que
partiu de Brasília-DF para João Pessoa, na Paraíba.

A

B

Considerando a direção seguida pelo avião, o percurso
de Brasília à João Pessoa é representado por:
C

A

segmentos consecutivos.

B

segmentos colineares

C

segmentos paralelos

D

por dois segmentos de reta

E

por quatro segmentos de reta

D

QUESTÃO 21

E

João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe:
ele iria identificar a maior quantidade de segmentos pela
pirâmide a seguir.

Considere que Bruno acertou, a resposta dele, foi:
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A

4 segmentos

B

5 segmentos

C

9 segmentos

D

10 segmentos

E

30 segmentos

MT – 2º dia

- Página 6

PROFª. MARIELE SANTANA / PROFª. MITIÊ NÓVOA

QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Observe o que Marcos e Paulo fizeram com copos
descartáveis. Paulo contornou com lápis a boca do copo
sobre uma folha de papel. Marcos pintou toda parte
externa do copo com tinta guache.

O cubo gigante do Zabeel Park
O artista David Harber projetou e construiu três
grandes esculturas ao ar livre para o Zabeel Park, em
Dubai, Emirados Árabes. Uma dessas esculturas é o
cubo gigante composto por 6 faces e 384 painéis de
cobre e aço inoxidável. Esse cubo foi concebido em
homenagem ao jogo de xadrez árabe.

Considerando o que cada um deles fez, podemos
afirmar que:
Observando a figura podemos afirmar que as faces
(lados) do cubo são:

A

Marcos construiu uma figura plana

B

Paulo construiu uma figura plana

C

Paulo construiu uma figura não plana

A

Segmentos de reta colineares

D

Os dois construíram figuras não planas

B

Quadradas

E

Os dois construíram figuras planas

C

Triangulares

D

Circulares

E

Linhas poligonais abertas

QUESTÃO 23

Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma,
mantida íntegra pela gravidade e pela pressão de
radiação. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é
a fonte da maior parte da energia do planeta. Outras
estrelas são visíveis da Terra durante a noite, quando
não são ofuscadas pela luz do Sol ou bloqueadas por
fenômenos atmosféricos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela

Quando observamos as estrelas no céu temos a ideia
de:
A

Reta

B

Plano

C

Segmento

D

Semirreta

E

Ponto
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Analise as linhas poligonais abaixo e marque a
alternativa correta.

Em uma caixa há 8 bolas vermelhas, 7 bolas azuis e 5
bolas amarelas. Em cada bola aparece escrito o nome
de uma pessoa, obedecendo a seguinte regra: As bolas
vermelhas têm nomes que começam com a letra A, as
bolas azuis têm nomes que começam com a letra B e
as bolas amarelas têm nomes que começam com a
letra C. Se eu retirar uma bola da caixa, sem olhar, qual
a probabilidade de ter escrito na bola um nome que
comece com a letra B?

A
B
A

A linha I é poligonal aberta e não simples

B

As linhas I, II e III são poligonais

C

As linhas IV, V e VI são não poligonais fechadas

D

As linhas I, II e IV são poligonais

E

As linhas III e V são poligonais fechadas

C
D
E

3
15
7
20
8
20
4
17
1
7

QUESTÃO 28
QUESTÃO 26

O relógio é um aparelho usado para indicar a hora. É
considerada uma das invenções humanas mais antigas,
atendendo à necessidade, de forma consistente, de
medir intervalos de tempo mais curtos do que as
unidades naturais: como o dia, o mês lunar, e os anos.
Dispositivos que operam em diferentes processos
físicos têm sido utilizados ao longo dos milênios para
indicar as horas.

A tabela abaixo apresenta dados sobre o estado
nutricional de adolescentes distribuídos por sexo numa
pesquisa realizada em uma escola
Estado nutricional
Normal
Sobrepeso
Risco de sobrepeso
Baixo peso
Total

Meninos
58
4
27
9
?

Meninas
65
10
18
5
?

De acordo com as informações da tabela, escolha a
alternativa correta:
A

O total de meninos pesquisados foi de 91.

B

O total de meninas pesquisadas foi de 91.

C

Foram pesquisadas mais meninos que meninas.

D

A quantidade de meninos com sobrepeso é menor
que a de meninas com baixo peso.
A quantidade de meninos com peso normal é maior
que a quantidade de meninas com peso normal.

E

O ângulo representado pela figura é de:
A

60 graus

B

120 graus

C

Agudo

D

Reto

E

Raso
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Praticamente, todos os jornais diários que circulam em
nosso país apresentam dados sobre o tempo e a
temperatura. Numa dessas informações apareceram os
seguintes dados de algumas cidades brasileiras sobre o
tempo e a temperatura máxima e mínima previstos para
um certo dia do mês de janeiro.

Foi realizada uma pesquisa com alunos do 6º ano do
ensino fundamental de uma escola sobre seu programa
de TV favorito. Os resultados foram registrados no
gráfico de setores abaixo:

Em função desses dados é correto afirmar que deverá
ocorrer:
A
B
C
D
E

Em Brasília a diferença entre as temperaturas
máxima e mínima é de 12°C.
Em Porto Alegre a diferença entre as temperaturas
máxima e mínima é de 10°C.
Em Aracaju a diferença entre as temperaturas
máxima e mínima é de 10°C.
Em Manaus a diferença entre as temperaturas
máxima e mínima é de 12°C.
A diferença entre a temperatura mínima de Manaus
e a temperatura mínima de Brasília é de 10°C.
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Com base nas informações do gráfico, é correto afirmar
que:
A
B
C
D

E

A maioria dos alunos pesquisados prefere assistir
Simpsons.
Há mais alunos que preferem assistir House do que
alunos que preferem assistir CSI
A minoria dos alunos prefere assistir Modern Family
Há menos alunos que preferem assistir Lost do que
do que CSI
A maioria dos alunos pesquisados prefere assistir
House
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 31 a 60
QUESTÃO 31

Num campo agrícola hipotético, um agricultor utilizou um
agrotóxico que contém metais pesados e contaminou o
sistema de cadeia alimentar representado pela pirâmide
de biomassa abaixo, a partir dos produtores.

Assim, assinale a alternativa que apresenta os
organismos que mais reterão o metal pesado em seu
organismo.

QUESTÃO 33

Considerando o estudo das relações ecológicas entre
seres vivos, analise as seguintes afirmativas:
I. A hiena pode se alimentar das sobras deixadas pelos
leões e isso não representa prejuízo para nenhuma
das duas espécies.
II. O anu é uma ave que se alimenta de insetos e
pequenos parasitas que habitam o corpo de bois.
III. Existem protozoários do gênero Triconympha que
habitam o corpo de cupins, promovendo a digestão
da celulose, processo que o inseto não conseguiria
realizar sozinho.
IV. Animais podem disputar, entre si, recursos do
ambiente, território e parceiros para reprodução.
V. O nematoide Ancylostoma duodenale causa uma
doença chamada amarelão.
Após a análise das afirmativas, determine a alternativa
que contém a sequência CORRETA (de I até V) das
relações ecológicas envolvidas nestas afirmativas:
A

A

A grama (Produtores).

B

Os insetos (Consumidores Primários).

C

Os anfíbios (Consumidores Secundários).

D

As corujas (Consumidores Terciários).

D

E

A grama (Produtores) e os insetos (Consumidores
Primários).

E

QUESTÃO 32

Tartarugas com acúmulo de algas em seu casco nadam
até os recifes de corais para terem esse peso extra
removido pelos peixes que se aproveitam do alimento
farto e abundante. Depois que o peso extra é eliminado,
o animal deixa o recife.
Nas cadeias alimentares desse ecossistema, o alimento
dos peixes está desempenhando o papel de
A

parasita.

B

produtor.

C

consumidor.

D

decompositor.

E

inquilino
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B
C

inquilinismo;
protocooperação;
competição;
mutualismo; parasitismo.
comensalismo; mutualismo; protocooperação;
competição; parasitismo.
protocooperação;
parasitismo;
inquilinismo;
competição; mutualismo.
comensalismo; protocooperação;
mutualismo;
competição; parasitismo.
competição;
parasitismo;
mutualismo;
protocooperação; inquilinismo.

QUESTÃO 34

Para atrair potenciais polinizadores, as plantas
comumente armazenam néctar nas suas flores em
estruturas específicas chamadas de nectários. Contudo,
várias espécies de plantas também podem apresentar
nectários longe das flores, os chamados “nectários
extraflorais”. Essas estruturas podem ser encontradas
em vários locais, como folhas e brotos. Durante a sua
procura por alimento, formigas se deparam com esses
nectários, passam a se alimentar do néctar produzido, a
eles retornando repetidamente. Durante essa atividade,
as formigas acabam patrulhando essas plantas e
defendendo-as contra potenciais herbívoros, como
lagartas e percevejos.
Esse tipo de interação entre formigas e plantas com
nectários extraflorais pode ser categorizado como:
A

epifitismo.

B

mutualismo.

C

colonialismo.

D

predação.

E

parasitismo
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

O Projeto Residência Resíduo Zero foi lançado em
Goiânia no dia 01/03/2016 pela Sociedade Resíduo Zero
de Goiânia. Um dos sete pontos defendidos por esse
projeto é que o lixo orgânico doméstico seja
transformado em adubo orgânico por compostagem em
caixas biodigestoras. Nas caixas superiores, ficam
minhocas e restos alimentares, e na caixa inferior
acumula-se um composto líquido nutritivo com função de
adubo, conforme apresentado na figura a seguir.

Ecologia é uma ciência ampla e complexa, direcionada
ao entendimento do funcionamento da natureza, que
apresenta conceitos específicos utilizados para definir
as relações dos seres vivos entre si e destes com o
meio.
Considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar
que
A

B

C

D

E

um ecossistema corresponde a uma região de
transição entre duas comunidades, onde se
encontra grande número de espécies e, por
conseguinte, grande número de nichos ecológicos.
a cadeia alimentar é definida pelas interações entre
fatores bióticos e abióticos, ou seja, pela
transferência de energia dos organismos vivos entre
si e entre estes e os demais elementos de seu
ambiente.
analogicamente, um habitat corresponde ao
“endereço” de um ser vivo na natureza, enquanto
um nicho ecológico pode ser comparado à
“profissão” desempenhada por uma espécie em um
determinado ecossistema.
biótopo corresponde a áreas geográficas sempre
localizadas em elevadas altitudes, nas quais vivem
determinadas
comunidades
compostas
predominantemente por espécies endêmicas.
Comunidade corresponde ao meio abiótico, sendo
assim, é o conjunto de populações.

No contexto desse sistema de compostagem, verifica-se
que
A

B
C

D
E

não há produção de odores desagradáveis, pois o
uso de minhocas substitui a ação de fungos e
bactérias.
essa prática, apesar de eficiente, é nova e de difícil
aceitação pela população urbana e rural.
devido à decomposição rápida, a compostagem
doméstica se torna inócua para os aterros
sanitários.
se evita a aeração do material em decomposição
para evitar a presença de insetos e pragas.
a matéria orgânica é transformada em húmus, livre
de toxicidade, metais pesados e patógenos.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

Nos textos sobre mascotes Rio 2016, Vinícius e Tom,
podemos identificar o glossário ecológico.

Estudo que contou com a participação de um
pesquisador brasileiro revela que a presença das
minhocas no solo aumenta a produtividade agrícola. O
resultado mostra que a presença das minhocas
aumentou a produtividade de grãos e a biomassa aérea
de plantas, afirma George Brown, pesquisador em
ecologia do solo da Embrapa Florestas (PR). “O
resultado era esperado", afirma Brown. “Há centenas de
anos as minhocas são consideradas aliadas do
agricultor, ajudando no crescimento das plantas.
Contudo, o que não sabíamos ainda era a dimensão do
efeito positivo, nem como ele funcionava”.

MASCOTES RIO 2016 – SITE OFICIAL – JOGOS RIO
2016

Fonte: texto modificado a partir de
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias//noticia/2057172/minhocas-aumentam-produtividade-agricola.
Acesso em 04/10/2016.

Leia as afirmativas a seguir:

Vinícius: Sou o mascote dos jogos olímpicos, uma
mistura “animal” de todos os bichos brasileiros. [...]
Habilidades de vários animais: agilidade dos felinos, o
gingado dos macacos e a leveza dos pássaros.
Tom: Mascote dos jogos Paralímpicos, uma criatura
mágica, mistura de todas as plantas das flores
brasileiras... Reúno a mais incrível e sensacional de
nossa flora... Um ser mágico que reúne as folhagens
tropicais... As plantas estão sempre em movimento
em direção ao sol... Minhas sonecas rolam em uma
vitória-régia no meio de um lago refrescante... Assim
como já aproveito para fazer fotossíntese.
<https://www.rio2016.com./mascotes.>Adaptado. Acesso em:
09 setembro 2016.

I. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e
a sua atividade de escavação melhora a textura e a
estrutura do solo tornando-o mais poroso e aerado.
II. As minhocas se alimentam da matéria orgânica
disponível no substrato, acelerando a sua
decomposição e reincorporação ao solo.
III. As minhocas são predadores que se alimentam de
invertebrados do solo prejudiciais para as plantas,
ajudando, assim, no controle de pragas de
plantações.
IV. Os excrementos das minhocas são ricos em
nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para
o crescimento das plantas.
V. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao
substrato, formam o húmus, um excelente adubo
natural.
Assinale a alternativa com as afirmativas CORRETAS:

Quanto ao termo ecológico destacado nos texto acima,
pode-se afirmar que se trata de
A

comunidade.

B

nicho ecológico.

C

bioma.

D

população.

E

espécie.
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A

Somente I, II, IV, V.

B

Somente II, IV, V.

C

Somente I, II, III, IV.

D

Somente I, III, IV, V.

E

Somente I, III, IV.
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QUESTÃO 39

Os átomos de nitrogênio entram na composição das
proteínas e dos ácidos nucleicos. Pode-se,
deliberadamente, interferir no ciclo do nitrogênio na
natureza com a finalidade de aumentar a produtividade
de certas culturas.
Assinale a alternativa que contém exemplos de plantas
usualmente utilizadas para aumentar a quantidade de
nitrogênio no solo.
A

morango – alface – cebola

B

milho – batata – arroz

C

algodão – batata – milho

D

soja – feijão – ervilha

E

gergelim – milho – castanhas

QUESTÃO 40

A adubação verde é uma prática utilizada pelos
agricultores, em várias regiões do mundo, para
recuperar os solos degradados pelo cultivo, melhorar
aqueles que são naturalmente pobres ou conservar os
que já são produtivos. Consiste no plantio de espécies
de plantas, como as leguminosas (soja, feijão, alfafa)
tanto em conjunto com outras plantas (plantações
consorciadas), como em períodos alternados (rotações
de culturas).
As leguminosas são muito utilizadas como adubo
verde, pois suas raízes são capazes de se associar a
bactérias, que fixam o gás nitrogênio diretamente do ar
presente no solo e com ele produzem compostos
nitrogenados que, incorporados ao solo, atuam na sua
adubação natural.
Além disso, esses compostos nitrogenados são
compartilhados com
as plantas leguminosas,
contribuindo assim para um melhor desenvolvimento
desses vegetais que, em troca, fornecem compostos
orgânicos às bactérias.
A figura ilustra o sistema radicular de uma planta
de soja com bactérias fixadoras de nitrogênio. As
bactérias estão nas “bolinhas” que aparecem na raiz.
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Sobre a adubação verde, é correto afirmar que
A
B

C

D

E

o cultivo de leguminosas contamina o solo com
substâncias tóxicas produzidas pelas bactérias.
a concentração de compostos nitrogenados no solo
diminui, devido a atividade das bactérias que vivem
associadas às plantas leguminosas.
o cultivo de leguminosas aumenta o custo da
produção agrícola, pois será preciso comprar adubo
nitrogenado para suprir a falta desse elemento
químico no solo.
as plantas leguminosas aproveitam diretamente o
gás nitrogênio do ar, fornecendo-o para as bactérias
que fazem fotossíntese e produzem compostos
nitrogenados.
as bactérias que vivem nas raízes das leguminosas
fixam o gás nitrogênio, transformando-o em
compostos nitrogenados, os quais podem ser
utilizados por essas plantas.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

O potencial brasileiro para transformar lixo em energia
permanece subutilizado — apenas pequena parte dos
resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia.
Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que
utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns
aterros vendem créditos de carbono com base no
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do
Protocolo de Kyoto.

O solo pode ser conceituado como um manto superficial
formado por rocha desagregada e, eventualmente,
cinzas vulcânicas, em mistura com matéria orgânica em
decomposição, contendo, ainda, água e ar em
proporções variáveis e organismos vivos.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

Como exemplos de matéria orgânica, é correto citar

A
B
C
D
E

etanol, obtido a partir da decomposição da matéria
orgânica por bactérias.
gás natural, formado pela ação de fungos
decompositores da matéria orgânica.
óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria
orgânica pelas bactérias anaeróbias.
gás metano, obtido pela atividade de bactérias
anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição
de vegetais presentes nos restos de comida.

QUESTÃO 42

Recentemente,
divulgou-se
a
existência
de
contaminação por mercúrio nas águas e na população
do distrito Madre de Dios, na Amazônia peruana. O
mercúrio é um metal tóxico que não pode ser degradado
pelos organismos e acumula-se ao longo dos níveis
tróficos, em um processo chamado de bioacumulação.
Tendo como base a cadeia alimentar hipotética, descrita
abaixo, que estaria presente em um ambiente
contaminado por mercúrio, assinale a alternativa que
apresenta em quais níveis tróficos podem ser
encontrados, respectivamente, mais mercúrio e mais
energia.
PRODUTOR 

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR


PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO
TERCIÁRIO

<http://tinyurl.com/plpxund> Acesso em: 05.08.2015.

A

sal de cozinha e vidro.

B

sal de cozinha e água.

C

amido e folhas.

D

amido e água.

E

vidro e folhas.

QUESTÃO 44

Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos
sólidos de diferentes procedências, como os gerados
em residências. O aumento na produção de resíduos
sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras
adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do lixo é
disposto em lixões e somente 24% tem como destino
um tratamento adequado, considerando os aterros
sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração.
FADINI, P.S.; FADINI, A. A. A. Lixo: desafios e
compromissos.
Química Nova na Escola, maio 2001 (adaptado).

Comparando os tratamentos descritos, as usinas de
compostagem apresentam como vantagem serem o
destino

A

A

Consumidor terciário e produtor.

B

B

Consumidor primário e produtor.

C

C

Produtor e consumidor primário.

D

Produtor e consumidor terciário.

E

Consumidor primário e consumidor terciário.

D
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E

que gera um produto passível de utilização na
agricultura.
onde ocorre a eliminação da matéria orgânica
presente no lixo.
mais barato, pois não implica custos de tratamento
nem controle.
que possibilita o acesso de catadores, pela
disposição do lixo a céu aberto.
em que se podem utilizar áreas contaminadas com
resíduos de atividades de mineração.
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QUESTÃO 45

Segundo dados do Balanço Energético Nacional de
2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz
energética brasileira é composta por hidrelétrica (80%),
termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas,
esse percentual é dividido conforme o combustível
usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%),
derivados de petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e
carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade
da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma
compensação do carbono liberado na queima do
material vegetal pela absorção desse elemento no
crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam
que as emissões de metano 4 (CH ) das hidrelétricas
podem ser comparáveis às emissões de CO2 das
termelétricas.
MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio
Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no
Brasil. Revista Ciência Hoje. V. 45, n° 265, 2009 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa
reduzir a
A

utilização de agrotóxicos.

B

atividade biológica do solo.

C

necessidade do uso de fertilizantes.

D

decomposição da matéria orgânica.

E

capacidade de armazenamento de água no solo.

QUESTÃO 47

Observe a charge e assinale o item que complementa
adequadamente a proposição que segue.
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia
no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de
gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma
fonte:
A
B
C
D

E

limpa de energia, contribuindo para minimizar os
efeitos deste fenômeno.
eficaz de energia, tornando-se o percentual de
oferta e os benefícios verificados.
limpa de energia, não afetando ou alterando os
níveis dos gases do efeito estufa.
poluidora, colaborando com níveis altos de gases
de efeito estufa em função de seu potencial de
oferta.
alternativa, tomando-se por referência a grande
emissão de gases de efeito estufa das demais
fontes geradoras.

QUESTÃO 46

A modernização da agricultura, também conhecida
como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão
da agricultura nacional. No entanto, trouxe
consequências como o empobrecimento do solo, o
aumento da erosão e dos custos de produção, entre
outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura
sustentável tem suscitado práticas como a adubação
verde, que consiste na incorporação ao solo de
fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as
leguminosas as mais difundidas.
ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em:
www.muz.ifsuldeminas.edu.br.
Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).
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A relação ecológica observada entre abelhas e flores é
classificada como
A

predação.

B

comensalismo.

C

mutualismo.

D

parasitismo.

E

inquilinismo.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 51

São consideradas fontes de energia renováveis todo
recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é
limitado. Com base nessa informação, assinale uma
fonte de energia não renovável:

O lixo urbano é responsável por vários impactos
ambientais. Mesmo este não sendo um problema
exclusivo das grandes cidades, é nelas que ele se torna
um grande desafio para as administrações públicas.
Sobre as formas de recolhimento e contaminação do lixo
urbano é correto afirmar:

A

energia hidrelétrica

B

gás natural

C

energia eólica

D

energia solar

E

biocombustíveis

QUESTÃO 49

As fotografias A e B retratam algumas interações
ecológicas observadas na savana africana, envolvendo
uma leoa (Panthera leo), uma hiena (Crocuta crocuta),
três abutres (Gyps africanus) e uma carcaça de gnu
(Connochaetes taurinus).

Observe as alternativas e assinale a opção de acordo
com as respostas.
1. Os lixões e aterros sanitários, normalmente, são
localizados na periferia, e recebem lixo das cidades.
É frequente, porém, pessoas usarem os terrenos
abandonados ou da própria rua para esse fim.
2. Os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu
aberto, em zonas de mata, afastado dos rios e da
periferia.
3. Além do mau cheiro, da poluição visual e da
presença de ratos e insetos, os aterros e os lixões
trazem outras consequências para as áreas onde
estão situados. O chorume e os resíduos sólidos do
lixo afetam a saúde da população do entorno,
geralmente formada por pessoas de baixa renda.
4. A decomposição da matéria orgânica do lixo produz
um resíduo fétido e ácido que evapora e não polui os
solos e as águas.
A

Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas

B

Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas

C

Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas

D

Quando somente a alternativa 4 estiver correta

E

Quando todas as alternativas estiverem corretas

As imagens são exemplos de:
A

Predação e comensalismo

B

Competição e predação

C

Mutualismo e protocooperação

D

Sociedade e parasistimo

E

Comensalismo e competição

QUESTÃO 52

Observe a figura.
QUESTÃO 50

Na cidade de São Paulo, temos observado, na época
chuvosa e com ventos, várias árvores de grande porte
tombadas.
Essas
árvores,
geralmente,
estão
enfraquecidas pelo ataque de cupins que se alimentam
da celulose do vegetal. A digestão da celulose, no
aparelho digestório do cupim só é possível porque eles
possuem protozoários produtores de celulase, enzima
que digere a celulose.
Os relacionamentos entre árvore e cupim e cupim e
protozoário são considerados, respectivamente,

A figura ilustra um processo comum nos cursos d’água.
Ele pode ser denominado por:

A

predatismo e parasitismo

A

Assoreamento.

B

parasitismo e mutualismo

B

Lixiviação.

C

parasitismo e inquilinismo

C

Erosão.

D

parasitismo e comensalismo

D

Intemperismo.

E

mutualismo e parasitismo

E

Rastejamento
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QUESTÃO 53

O uso intenso e continuado das fontes de energia pode
estar contribuindo para ampla modificação climática
global. Assinale a alternativa que contenha essa relação
de maneira correta.
A

Hidroeletricidade e a camada de ozônio.

B

Queima de carvão vegetal e períodos de seca.

C

Combustíveis fósseis e o aquecimento global.

D

Aquecimento global com o uso do urânio.

E

Resfriamento da atmosfera e queima do carvão.

QUESTÃO 54

Notícia divulgada pela Veja anuncia que CO2 na
atmosfera bate recorde de concentração. A quantidade
global de dióxido de carbono (CO2 ), tido como o grande
vilão responsável pelo aquecimento global, chegou a
400 partes por milhão no mês de março”.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/co2-naatmosfera-bate-recorde-de-concentracao>. Acesso em: 12
set. 2015.

É correto afirmar que o fato acima descrito está
diretamente relacionado
A

ao efeito estufa.

B

à inversão térmica.

C

às chuvas ácidas.

D

à convecção.

E

à eutrofização

QUESTÃO 55

BANGCOC AFUNDA, EM MÉDIA, DEZ MILÍMETROS
POR ANO, SEGUNDO ESPECIALISTAS.
"De acordo com as conclusões do estudo,
Bangcoc afunda em média dez milímetros ao ano,
embora haja certas áreas da capital que cheguem aos
20 milímetros". Durante anos, a cidade foi chamada de
"a Veneza do Leste" por sua complexa rede de canais
provenientes das águas do rio Chao Phraya, sendo as
embarcações a principal forma de transporte tanto
humano como de mercadorias. A partir da década de
1950 as autoridades taparam grande parte dos canais
por motivos higiênicos, mas ainda hoje restam alguns
que sulcam a capital entre casas e mercados flutuantes.
Esta obstrução de forma precipitada de canais é uma
das causas pelas quais o solo tende a afundar-se com o
peso dos inumeráveis edifícios que são erguidos na
cidade, ressaltou o especialista de recursos hídricos. "O
controle urbanístico da cidade não é nada conveniente,
com a construção desenfreada de edifícios e com
materiais não adequados ao tipo de solo da capital."

A textura de um solo e sua aparência, ou “sensação de
toque” dependem de tamanhos relativos e formas das
partículas, bem como da faixa ou distribuição de
tamanhos.
Levando-se em consideração o tipo de solo na
construção da paisagem urbana, da capital Tailandesa,
e as informações obtidas no texto e ilustração acima, é
CORRETO afirmar que refere-se a um tipo de solo
A

B
C
D

E

arenoso, com baixo teor de matéria orgânica, pouca
capacidade de retenção de água e menor
escoamento superficial.
argiloso que retém muita água, mais compacto e
maior escoamento superficial.
argiloso, de baixa porosidade, pouco arejado,
impermeável e dificuldade de drenagem.
arenoso que possui pequenos grãos, de baixa
porosidade, pouco permeável e com maior
fertilidade.
Humífero, com baixo teor de matéria orgânica, pouca
capacidade de retenção de água e menor escoamento
superficial.

http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/bangcoc-afunda-10milimetros-por-ano-devido-a-erosao-do-solo-26/09/2015
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

Cerca de 7% do total de resíduos sólidos
coletados em Florianópolis são encaminhados à
reciclagem, colocando o município entre as quatro
capitais brasileiras com maior volume de recuperação de
materiais. O índice, divulgado pelo presidente da
Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap),
Marius Bagnati, oferece boas perspectivas ao município,
às vésperas do fim do prazo para a implantação do plano
de gestão local, conforme o estipulado pelo governo
federal.

A respeito das interações entre os seres vivos, considere
os seguintes enunciados:

Aprovado em 2011, o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece que após o dia 2
de agosto (2014) o país não poderá ter mais lixões, que
serão substituídos pelos aterros sanitários. Os aterros
vão receber apenas rejeitos, ou seja, aquilo que não é
possível reciclar ou reutilizar. Os municípios ficam
também obrigados a elaborar seus próprios planos de
resíduos sólidos, conscientizando os cidadãos sobre a
forma correta a descartar o lixo.

I. Na natureza, as diversas populações que formam
um(a) _____1_____ estabelecem entre si relações
mais ou menos íntimas.
II. As _____2_____ compreendem as relações
estabelecidas entre indivíduos pertencentes à
mesma espécie. Exemplos: colônias e sociedades.
III. As _____3_____ compreendem as interações nas
quais não se verifica nenhum tipo de prejuízo entre
os organismos associados e pelo menos uma
espécie é beneficiada.
IV. As _____4_____ são as relações nas quais pelo
menos uma espécie é prejudicada.
A única alternativa que completa corretamente as
lacunas enumeradas de 1 a 4 nos enunciados acima é,
respectivamente,
A

Fonte: http://al-sc.jusbrasil.com.br/noticias/100017460/
florianopolis-e-destaque-em-coleta-seletiva-no-brasil

Com relação à coleta seletiva de lixo e ao descarte de
resíduos sólidos, é CORRETO afirmar:
A
B

C

D

E

Os metais não podem ser reciclados e são
destinados exclusivamente aos aterros sanitários.
Os plásticos se decompõem em poucos dias e
podem ser coletados juntamente com lenços de
papel e guardanapos usados.
Entre os materiais que podem ser destinados à
coleta seletiva estão: plásticos, metais, vidro e
papel.
O lixo denominado “orgânico” é composto por restos
de comida, pontas de cigarro e embalagens de
alimentos usadas.
Pilhas e lâmpadas fluorescentes podem ser
descartadas no lixo comum.

QUESTÃO 57

No decorrer da história da humanidade as batalhas, por
diversos motivos, foram bastante frequentes. Na
natureza elas também são comuns, tanto em animais
como em plantas. Sobre esse assunto, considere as
espécies I e II que se alimentam de III. Quando a
população de I aumenta, as de II e III diminuem.
As prováveis relações existentes entre I e II e entre II e
III, são, respectivamente,
A

competição e predação.

B

competição e comensalismo.

C

predação e competição.

D

predação e comensalismo.

E

comensalismo e amensalismo
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B
C
D
E

comunidade, relações intraespecíficas,
harmônicas, relações negativas.
ecossistema, relações intraespecíficas,
harmônicas, relações negativas.
comunidade, relações interespecíficas,
harmônicas, relações negativas.
simbiose, relações intraespecíficas,
positivas, relações negativas.
comunidade, relações intraespecíficas,
negativas, relações positivas.

relações
relações
relações
relações
relações

QUESTÃO 59

Considere as seguintes afirmações sobre níveis tróficos.
I. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se
encontram em vários níveis tróficos.
II. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de
outros organismos, não fazem parte das cadeias
alimentares.
III. A principal fonte de energia dos organismos
produtores é a energia solar.
Quais estão corretas?
A

Apenas I.

B

Apenas III.

C

Apenas I e II.

D

Apenas II e III.

E

I, II e III.
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QUESTÃO 60

A figura acima mostra duas reações perante os insetos
mencionados, sob pontos de vistas diferentes.
As
relações
ecológicas
representadas
são,
respectivamente:
A

Competição e predação

B

Mutualismo e competição

C

Protocooperação e comensalismo

D

Comensalismo e mutualismo

E

Inquilinismo e predação
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FOLHA DE RASCUNHO
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FOLHA DE RASCUNHO
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FOLHA DE RASCUNHO
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