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APRESENTAÇÃO

Desde que assumimos a Prefeitura de Fortaleza, tornamos numa prioridade  o investimento 
contínuo e crescente na política pública de juventude.

Tanto é que somos atualmente a Capital brasileira com o maior orçamento per capita em 
programas de juventude. No ano de 2016 foram investidos R$ 29.003.960,55 em ações e pro-
jetos, valor que corresponde a 41% a mais do que o investimento de 2015.

Esses recursos viabilizam projetos como a Rede Cuca, equipamentos que oferecem oportu-
nidades de qualificação, geração de renda, inserção cultural e esportiva aos jovens, em es-
pecial das áreas mais vulneráveis da cidade; a Academia ENEM e o Juventude Sem Fronteiras, 
que acabou de embarcar 98 jovens para a Espanha e para o Canadá com todas as despesas 
custeadas para uma experiência de intercâmbio internacional, entre aqueles que obtiveram 
as melhores notas na Academia ENEM.

No total, esses investimentos, realizados por meio da Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas de Juventude, beneficiaram, em 2016, um total de 151.034 jovens, entre 15 e 29 anos.
Um aumento de 39% no número de atendimentos na comparação com o ano de 2015.

Quero destacar entre os projetos que fazem parte dessa política pública voltada para a nossa 
juventude o Academia ENEM, o curso que está preparando estudantes de escolas públicas 
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O projeto, que já beneficiou mais de 40 mil 
jovens nos últimos quatro anos, é uma iniciativa vitoriosa, com resultados expressivos con-
quistados.

Vocês terão oportunidade de assistir às aulas ministradas no ginásio Paulo Sarasate, prepa-
radas especialmente para que cada um possa aprofundar e aprimorar os conhecimentos, 
ministradas por uma equipe de professores experientes e especializados na metodologia 
utilizada no ENEM.

Com isso, quem tiver uma participação efetiva no Academia ENEM, se comprometendo com 
as aulas e estudando também em casa e na escola, certamente fará o ENEM com maiores 
chances de conseguir uma boa colocação e do tão sonhado ingresso à Universidade.

Esta apostila é mais uma das ferramentas para ajudá-los a superar com sucesso esse ca-
minho do ENEM até o ensino superior. Portanto, aproveitem o projeto, estudem, se dediquem 
para que possam colher os frutos que somente a educação pode oferecer.

Muito sucesso e boa sorte a todos!

Roberto Cláudio 
Prefeito de Fortaleza
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LINGUAGENS E CÓDIGOS

COMPETÊNCIA DA ÁREA 3: Compreender e usar a 
linguagem corporal como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da identidade.
ATENÇÃO: Não há um limite rígido entre cada uma das 
habilidades dessa competência do edital, portanto o alu-
no deve entender a interligação que existe entre elas e 
as manifestações culturais.
O estudo das práticas corporais deve contemplar: lingua-
gem corporal como integradora social e formadora de 
identidade - performance corporal e identidades juvenis; 
possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer; 
mitos e verdades sobre os corpos masculino e feminino 
na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e 
a expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos 
símbolos e como produção da cultura; práticas corporais 
e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o es-
porte; a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras.
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movi-
mento como originárias de necessidades cotidianas de 
um grupo social.
 Destaque-se aqui a arte como expressão da cul-
tura e da identidade de um grupo social.
 Nessa habilidade, o aluno deverá reconhecer as 
atividades que produz, incorpora ou vivencia dentro da 
cultura corporal como influenciadas pela sua formação 
cultural. “Existem adjetivos para homens e adjetivos para 
mulheres; atividades para homens e atividades para mu-
lheres.” O homem, enquanto participante de um grupo 
social e como produtor de conhecimento, também se tor-
na suscetível às influências do meio, por estar inserido 
em um contexto social e interagir com a realidade, con-
templando diversas manifestações corporais e culturais.
TEORIA DE BASE
ANTIGAMENTE: - As habilidades humanas surgiram 
como necessidades de sobrevivência, em movimentos 
como os pertinentes:

* à corrida para fugir de animais selvagens, 
* ao salto para alcançar frutas nas árvores, 
* ao arremesso para caçar e 
* à luta para defender seu espaço. 

 O homem aprendeu o nado para atravessar rios 
ou lagos a fim de, nas outras margens, encontrar alimen-
to e melhores condições de vida. Aprendeu também a 
usar lanças, espadas e pedaços de madeira como ar-
mas, a fim de se defender de animais perigosos. Come-
çou a usar os animais como meio de transporte, econo-
mizando a própria energia e arremessou pedras ou atirou 
flechas para se defender e caçar.
ATUALMENTE: - Essas situações foram substituídas 
pela ida à feira e ao supermercado e por contratos de 
compra, venda e aluguel dos imóveis. Os movimentos, 
porém, permanecem em forma de cultura corporal. As 
festas, para todos os povos, são momentos de come-
moração, e nelas sempre há danças. As crianças brin-
cam tanto nos eventos infantis que parecem ter nascido 
sabendo jogar. As condições geográficas e as reações 
humanas a essas condições fizeram nascer certas mo-
dificações nos movimentos dos povos, o que fez surgir 
um tipo de cultura para os movimentos inventados pelos 

indivíduos diferente dos movimentos do trabalho ou da 
vida diária: a cultura corporal. Essas diferenças estão na 
origem dos diversos tipos de jogos, das variadas moda-
lidades esportivas e da riqueza de ritmos que a humani-
dade inventou.

PORTANTO: - Os movimentos humanos são constru-
ções históricas os quais surgiram das necessidades dos 
seres humanos e recriaram ou modificaram as práticas 
corporais. Note-se ainda que a cultura interfere nesses 
movimentos, modificando, além de corpos, a aparência 
humana e suas possibilidades. Os seres humanos, ao 
longo do tempo, transformaram alguns movimentos ca-
racterísticos do trabalho ou necessários à sobrevivência, 
copiaram outros da natureza e, em certos casos, uniram 
as duas coisas.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das necessidades cinesté-
sicas.                      
 Nessa habilidade, o aluno deverá compreender 
a importância da atividade física para a melhoria da qua-
lidade de vida e a manutenção da saúde. Na contempo-
raneidade, os meios (de comunicação, de trabalho, de 
estilo de vida) e suas facilidades comprometem a prática 
de exercícios. Faz-se necessária a leitura crítica sobre 
a importância da linguagem corporal e o entendimento 
de que ela pode ser constantemente ressignificada de 
acordo com as necessidades sociais.

TEORIA DE BASE - Uma prática esportiva desordenada, 
exagerada ou incorreta pode contribuir para o apareci-
mento de lesões graves no corpo e até mesmo doenças 
perigosas como o câncer (no caso do uso de anabólicos). 
Além de alongamentos, corridas e caminhadas, treinos 
esportivos, danças e outras atividades que desenvolvem 
o físico; a postura corporal adequada e a respiração cor-
reta melhoram a qualidade de vida. A qualidade de vida 
pode ter seu conceito embasado em diversos fatores:

• Busca de melhores condições dentro do ambiente 
de trabalho

• Tempo de trânsito, deslocamento, e as condições 
de tráfego (transporte)

• Qualidade dos serviços médico-hospitalares (saú-
de)

• Presença de áreas verdes nas grandes cidades 
(ecologia)

• Segurança 
• Ausência dos efeitos colaterais de medicamentos 

de uso crônico
• Realização profissional
• Realização financeira
• Lazer
• Ter cultura e educação. 
• Ter conforto
• Morar bem
• Amar. 

QUALIDADE DE VIDA é, enfim, o que cada um pode 
considerar como importante para viver bem. É a sensa-
ção íntima de conforto, bem-estar ou felicidade no de-
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sempenho de funções físicas, intelectuais e psíquicas 
dentro da realidade de um grupo e dos valores da comu-
nidade em que ele se insere.
Benefícios da atividade física: 
Na aparência: 
Melhora o visual 
Melhora a postura 
Tonifica a musculatura 
Combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura 
No trabalho: 
Aumenta a produtividade 
Diminui a propensão às doenças 
Melhora o índice de frequência no trabalho 
Combate o estresse e a indisposição 
Melhora a capacidade para a realização de esforços fí-
sicos 
No dia a dia: 
Melhora a disposição para as tarefas cotidianas 
Faz o coração trabalhar de forma mais segura e eficiente 
Aumenta o fôlego e a qualidade respiratória
Melhora a elasticidade e a flexibilidade do corpo 
Melhora a autoestima
Melhora o sono
Melhora a absorção dos alimentos 
Melhora a qualidade de vida
Na saúde: 
Aumenta a qualidade e a expectativa de vida 
Melhora o sistema imunológico 
Previne e reduz os efeitos de doenças como: 

• Cardiopatias
• Estresse
• Obesidade
• Osteoporose
• Hipertensão arterial
• Deficiência respiratória
• Problema circulatório
• Diabetes 
• Alterações das taxas de colesterol (lipídicas).

H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social, considerando os limites de desempe-
nho e as alternativas de adaptação para diferentes in-
divíduos.  
 Destaque-se, nesse tópico do edital, a preten-
são de que os alunos reconheçam a dimensão das lin-
guagens corporais, focando no respeito à individualida-
de e à diversidade. 
 Nessa habilidade, exige-se do aluno uma visão 
mais ampla sobre os conceitos da corporeidade; o re-
conhecimento da linguagem corporal como parte inte-
grante da interação social, considerando a inclusão na 
escola e a vida social. Temas relacionados ao esporte 
adaptado, às diversidades culturais e às questões de 
gênero podem ser contempladas, ficando evidente a ne-
cessidade de o aluno buscar e relacionar informações e 
conteúdos das diversas disciplinas.                                                                                                    
TEORIA DE BASE - Essa habilidade requer que se 
reconheçam as práticas que contribuem para a organi-
zação de grupos e sua sociabilização e que se identifi-
quem os problemas relativos à deficiência física e à so-

ciedade como: meios de transporte, locomoção, práticas 
esportivas e artísticas e sociabilização. Destaca-se aqui 
a INCLUSÃO SOCIAL.
Respeitar limites físicos também está relacionado à 
compreensão de que fazer movimentos de maneira re-
petitiva e com frequência pode ser uma prática prejudi-
cial para o ser humano. O homem e a mulher modernos 
estão vivendo desconfortos, quer pela falta, que pelo ex-
cesso de movimentos. A prática esportiva com objetivo 
de manutenção da saúde e qualidade de vida deve:

• ser moderada
• respeitar a condição física  
• seguir a orientação de um profissional

 Existem momentos em que a prática da cultura 
corporal de movimentos traz prazer e satisfação. Esten-
der o corpo após o esforço físico, por exemplo, traz uma 
sensação de alívio.

REFLEXÕES
• A prática de atividade física e o deficiente. Possí-

veis adaptações e reconstruções para uma inte-
ração social positiva. Inclusão social.

• As diferentes técnicas de modelagem corporal da 
indústria da estética ou do campo da educação 
física – cirurgia plástica, musculação com fins es-
téticos, piercing...

• O “FAIR PLAY” no esporte - a ética em discussão. 
(Jogo “limpo”; respeito às regras; cavalheirismo). 
O conceito de fair play está vinculado à ética no 
meio esportivo. Os praticantes devem procurar 
jogar de maneira justa, não prejudicando o ad-
versário de forma proposital. A expressão nasceu 
em 1896, durante as primeiras Olimpíadas da Era 
Moderna, de Atenas. Barão de Coubertin, o orga-
nizador dos Jogos, idealizou a filosofia por meio 
da frase: “Não pode haver jogo sem fair play. O 
principal objetivo da vida não é a vitória, mas a 
luta”. 

• Ética e violência - Compreender que do ponto de 
vista ético somos pessoas e não podemos ser 
tratados como  coisas a serem usadas e manipu-
ladas por outros.

• Entender a importância da ética normativa, im-
pondo limites e controles ao risco permanente da 
violência.

• Analisar a necessidade do conhecimento e do pa-
pel do adulto na distinção entre o bem e o mal na 
constituição do cidadão.

Sobre esse tema, resume desta forma o autor Gilberto 
Cotrin: 
Instintivista: afirma que a violência humana, concreti-
zada nas guerras, nos crimes, na opressão social, na 
conduta autodestrutiva, é provocada por instintos inatos 
decorrentes da fisiologia básica do homem. [...] 
Sócioambientalista: nega que a violência seja um atri-
buto inato do homem. Afirma que o comportamento hu-
mano (pacífico ou violento) é moldado pela influência do 
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meio ambiente. [..] (Cotrin, 1999, p. 218)
Relativismo ético: afirma que não há uma base obje-
tiva e universal sobre a qual se possa erguer um único 
sistema moral válido para todos os homens. A moral é 
fruto do padrão cultural vigente em cada sociedade. A 
ética é uma questão de ótica assentada pelos grupos 
sociais para permitir um mínimo de ordem, direção e so-
lidariedade. Nessa visão, a virtude estaria na tolerância 
em relação aos diferentes sistemas morais que, entre si, 
convivem pacificamente. 
Ética objetiva: corrente que acredita na existência de 
um conjunto de valores objetivamente válidos para to-
dos os homens. Para o humanismo (defensor da ética 
objetiva): os valores éticos objetivamente válidos têm 
como base a própria natureza humana. O bem é o que 
contribui para o desenvolvimento das potencialidades 
do homem e favorece a vida. O mal é o que estrangula a 
vida e paralisa as atividades do homem. Os valores vá-
lidos devem ser buscados pela ciência... (Cotrin, 1999, 
p. 224:)  
Conclui-se então que a violência é o uso da força físi-
ca, do constrangimento, da coação, da ideologia, do 
poder para impor a vontade de uma pessoa ou grupo 
social sobre outros, envolvendo questões sociais, políti-
cas, pessoais, emocionais... Através da ética normativa 
podem-se impor limites e controle contra o risco da vio-
lência, mas o que se deseja é justamente o contrário, 
que o próprio ser humano seja capaz de compreender o 
seu papel na sociedade, possua consciência moral e aja 
com responsabilidade, para prevalecer o bem. Através 
da vontade, o ser humano pode ter paz e felicidade. O 
bem deve ser praticado naturalmente.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Disponível em: www.casualciclo.com. Acesso: 2 ago. 
2012.

QUESTÃO 01 C3 H10 - A charge retrata um compor-
tamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das 
pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista or-
gânico, o peso corporal se torna um problema à saúde 
quando:

a) estimula a adesão à dieta.
b) aumenta conforme a idade.
c) expressa a inatividade da pessoa.
d) provoca modificações na aparência
e) acomete o funcionamento metabólico.

Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio 
do Ministério do Esporte, os Jogos dos Povos Indígenas 

têm o seguinte mote: “O importante não é competir, e 
sim, celebrar”. A proposta é recente, já que a primeira 
edição dos jogos ocorreu em 1996, e tem como objetivo 
a integração das diferentes tribos, assim como o resga-
te e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição 
dos jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 
sessenta etnias, dentre elas os kaiowá, guarani, bororo, 
pataxó e yanomami. A última edição ocorreu em 2009, 
e foi a décima vez que o torneio foi realizado. A perio-
dicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo 
ocorrido em 1997, 1998, 2006 e 2008, quando não hou-
ve edições.

RONDINELLI, P. www.brasilescola.com. Acesso: 15 
ago. 2013.

QUESTÃO 02 C3 H11 - Considerando o texto, os Jogos 
dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpi-
cos em relação à:

a) quantificação de medalhas e vitórias.
b) melhora de resultados e performance.
c) realização anual dos eventos e festejos.
d) renovação de técnicas e táticas esportivas.
e) aproximação de diferentes sujeitos e culturas.

A dança moderna propõe em primeiro lugar o conheci-
mento de si e o autodomínio. Minha proposta é esta: 
através do conhecimento e do autodomínio chego à for-
ma, à minha forma - e não ao contrário. É uma inversão 
que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A 
técnica na dança tem apenas uma finalidade: preparar 
o corpo para responder à exigência do espírito artístico.

VIANNA, K.; CARVALHO, M. A. A dança. S.P aulo: 
Siciliano, 1990.

QUESTÃO 03 C3 H9 - Na abordagem dos autores, a 
técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino 
estão a serviço da:

a) padronização do movimento da dança.
b) subordinação do corpo a um padrão.
c) concretização da criação pessoal.
d) ideia preconcebida de forma.
e) busca pela igualdade entre os bailarinos.

A dança é um importante componente cultural da hu-
manidade. O folclore brasileiro é rico em danças que 
representam as tradições e a cultura de várias regiões 
do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, 
lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e 
brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas animadas 
(com letras simples e populares), figurinos e cenários 
representativos.

SECRETARIADAEDUCAÇÃO. Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo. Educação Física, São Paulo 

2008 (adaptado).

QUESTÃO 04 C3 H9 - A dança, como manifestação e 
representação da cultura rítmica, envolve a expressão 
corporal própria de um povo. Considerando-a como ele-
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meio ambiente. [..] (Cotrin, 1999, p. 218)
Relativismo ético: afirma que não há uma base obje-
tiva e universal sobre a qual se possa erguer um único 
sistema moral válido para todos os homens. A moral é 
fruto do padrão cultural vigente em cada sociedade. A 
ética é uma questão de ótica assentada pelos grupos 
sociais para permitir um mínimo de ordem, direção e so-
lidariedade. Nessa visão, a virtude estaria na tolerância 
em relação aos diferentes sistemas morais que, entre si, 
convivem pacificamente. 
Ética objetiva: corrente que acredita na existência de 
um conjunto de valores objetivamente válidos para to-
dos os homens. Para o humanismo (defensor da ética 
objetiva): os valores éticos objetivamente válidos têm 
como base a própria natureza humana. O bem é o que 
contribui para o desenvolvimento das potencialidades 
do homem e favorece a vida. O mal é o que estrangula a 
vida e paralisa as atividades do homem. Os valores vá-
lidos devem ser buscados pela ciência... (Cotrin, 1999, 
p. 224:)  
Conclui-se então que a violência é o uso da força físi-
ca, do constrangimento, da coação, da ideologia, do 
poder para impor a vontade de uma pessoa ou grupo 
social sobre outros, envolvendo questões sociais, políti-
cas, pessoais, emocionais... Através da ética normativa 
podem-se impor limites e controle contra o risco da vio-
lência, mas o que se deseja é justamente o contrário, 
que o próprio ser humano seja capaz de compreender o 
seu papel na sociedade, possua consciência moral e aja 
com responsabilidade, para prevalecer o bem. Através 
da vontade, o ser humano pode ter paz e felicidade. O 
bem deve ser praticado naturalmente.

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

Disponível em: www.casualciclo.com. Acesso: 2 ago. 
2012.

QUESTÃO 01 C3 H10 - A charge retrata um compor-
tamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das 
pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista or-
gânico, o peso corporal se torna um problema à saúde 
quando:

a) estimula a adesão à dieta.
b) aumenta conforme a idade.
c) expressa a inatividade da pessoa.
d) provoca modificações na aparência
e) acomete o funcionamento metabólico.

Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio 
do Ministério do Esporte, os Jogos dos Povos Indígenas 

têm o seguinte mote: “O importante não é competir, e 
sim, celebrar”. A proposta é recente, já que a primeira 
edição dos jogos ocorreu em 1996, e tem como objetivo 
a integração das diferentes tribos, assim como o resga-
te e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição 
dos jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 
sessenta etnias, dentre elas os kaiowá, guarani, bororo, 
pataxó e yanomami. A última edição ocorreu em 2009, 
e foi a décima vez que o torneio foi realizado. A perio-
dicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo 
ocorrido em 1997, 1998, 2006 e 2008, quando não hou-
ve edições.

RONDINELLI, P. www.brasilescola.com. Acesso: 15 
ago. 2013.

QUESTÃO 02 C3 H11 - Considerando o texto, os Jogos 
dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpi-
cos em relação à:

a) quantificação de medalhas e vitórias.
b) melhora de resultados e performance.
c) realização anual dos eventos e festejos.
d) renovação de técnicas e táticas esportivas.
e) aproximação de diferentes sujeitos e culturas.

A dança moderna propõe em primeiro lugar o conheci-
mento de si e o autodomínio. Minha proposta é esta: 
através do conhecimento e do autodomínio chego à for-
ma, à minha forma - e não ao contrário. É uma inversão 
que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A 
técnica na dança tem apenas uma finalidade: preparar 
o corpo para responder à exigência do espírito artístico.

VIANNA, K.; CARVALHO, M. A. A dança. S.P aulo: 
Siciliano, 1990.

QUESTÃO 03 C3 H9 - Na abordagem dos autores, a 
técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino 
estão a serviço da:

a) padronização do movimento da dança.
b) subordinação do corpo a um padrão.
c) concretização da criação pessoal.
d) ideia preconcebida de forma.
e) busca pela igualdade entre os bailarinos.

A dança é um importante componente cultural da hu-
manidade. O folclore brasileiro é rico em danças que 
representam as tradições e a cultura de várias regiões 
do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, 
lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e 
brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas animadas 
(com letras simples e populares), figurinos e cenários 
representativos.

SECRETARIADAEDUCAÇÃO. Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo. Educação Física, São Paulo 

2008 (adaptado).

QUESTÃO 04 C3 H9 - A dança, como manifestação e 
representação da cultura rítmica, envolve a expressão 
corporal própria de um povo. Considerando-a como ele-
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mento folclórico, a dança revela:
a) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, in-

telectuais e espirituais de um povo, refletindo seu 
modo de expressar-se no mundo.

b) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de 
entretenimento de um povo, desconsiderando fa-
tos históricos.

c) acontecimentos do cotidiano, sob influência mi-
tológica e religiosa de cada região, sobrepondo 
aspectos políticos.

d) tradições culturais de cada região, cujas manifes-
tações rítmicas são classificadas em um ranking 
das mais originais.

e) lendas, que se sustentam em inverdades históri-
cas, uma vez que são inventadas, e servem ape-
nas para a vivência lúdica de um povo.

Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e mo-
delado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços 
e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar 
as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se 
as academias de ginástica, as salas de musculação e o 
número de pessoas correndo pelas ruas. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor : 

educação física. São Paulo, 2008. 

QUESTÃO 05 C3 H9 - Diante do exposto, é possível per-
ceber que houve um aumento da procura por:

a) exercícios físicos aquáticos (natação/hidroginásti-
ca), que são exercícios de baixo impacto, evitan-
do o atrito (não prejudicando as articulações), e 
que previnem o envelhecimento precoce e melho-
ram a qualidade de vida.

b) mecanismos que permitem combinar alimentação 
e exercício físico, que permitem a aquisição e ma-
nutenção de níveis adequados de saúde, sem a 
preocupação com padrões de beleza instituídos 
socialmente.

c) programas saudáveis de emagrecimento, que evi-
tam os prejuízos causados na regulação meta-
bólica, função imunológica, integridade óssea e 
manutenção da capacidade funcional ao longo do 
envelhecimento.

d) exercícios de relaxamento, reeducação postural e 
alongamentos, que permitem um melhor funcio-
namento do organismo como um todo, bem como 
uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com 
base em produtos naturais.

e) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou 
restrita de um ou mais macronutrientes (carboi-
dratos, gorduras ou proteínas), bem como exercí-
cios que permitem um aumento de massa muscu-
lar e/ou modelar o corpo.

Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes mar-
ciais tiveram duas conotações principais: eram pratica-
das com o objetivo guerreiro ou tinham um apelo filo-
sófico como concepção de vida bastante significativo. 
Atualmente, nos deparamos com a grande expansão 

das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais 
foram se disseminando, ora pela necessidade de luta 
pela sobrevivência ora pela “defesa pessoal”, ora pela 
necessidade de ter as artes marciais como própria filo-
sofia de vida.

CARREIRO, E. A. Educação Física Escolar : Implica-
ções para prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guana-

bara Koogan, 2008 (fragmento).

QUESTÃO 06 C3 H10 - Um dos problemas da violência 
que está presente principalmente nos grandes centros 
urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas 
organizadas, além da formação de gangues, que se 
apropriam de gestos das lutas, resultando, muitas ve-
zes, em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da 
aprendizagem desses movimentos foi mal compreendi-
do afinal as lutas:

a) se tornaram um esporte, mas eram praticadas 
com objetivo guerreiro a fim de garantir a sobre-
vivência.

b) apresentam a possibilidade de desenvolver o au-
tocontrole, o respeito ao outro e a formação do 
caráter.

c) possuem como objetivo principal a defesa pessoal 
por meio de golpes agressivos sobre o adversá-
rio.

d) sofreram transformações em seus princípios filo-
sóficos em razão de sua disseminação pelo mun-
do.

e) se disseminaram pela necessidade de luta pela 
sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida.

A perda de massa muscular é comum com a idade, po-
rém, é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinica-
mente perceptível e suas consequências começam a 
incomodar no dia a dia, quando simples atos de subir 
escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse pro-
cesso tem nome: sarcopenia. Essa condição ocasiona 
a perda da força e qualidade dos músculos e tem um 
impacto significante na saúde.

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 19 
dez. 2012 (adaptado).

QUESTÃO 07 C3 H10 - A sarcopenia é inerente ao en-
velhecimento, mas seu quadro e consequentes danos 
podem ser retardados com a prática de exercícios físi-
cos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com 
o(a):

a) hidroginástica.  b) alongamento.
c) musculação.  d) corrida.
e) dança.

A educação física ensinada a jovens do ensino médio 
deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportu-
nização de vivência das práticas corporais; a compreen-
são do papel do corpo no mundo da produção, no que 
tange ao controle sobre o próprio esforço, e do direito ao 
repouso e ao lazer; a iniciativa pessoal nas articulações 
coletivas relativas às práticas corporais comunitárias; a 
iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orienta-
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ção para suas próprias práticas corporais; a intervenção 
política sobre as iniciativas públicas de esporte e de la-
zer.

Disponível em: www.portal.mec.gov.br. Acesso em: 19 
ago. 2012.

QUESTÃO 08 C3 H11 - Segundo o texto, a educação fí-
sica visa propiciar ao indivíduo oportunidades de apren-
der a conhecer e a perceber, de forma permanente e 
contínua, o seu próprio corpo, concebendo as práticas 
corporais como meios para:

a) ampliar a interação social.
b) atingir padrões de beleza.
c) obter resultados de alta performance.
d) reproduzir movimentos predeterminados.
e) alcançar maior produtividade no trabalho. 

Brinquedos Cantados
Os brinquedos cantados são atividades diretamente re-
lacionadas com o ato de cantar e ao conjunto dessas 
canções, a que chamamos de cancioneiro folclórico in-
fantil. É difícil determinar sua origem. Parece que essas 
canções sempre existiram, sempre encantaram o povo e 
embalaram as criancinhas. A maioria parece ter chegado 
com os colonizadores portugueses, sofrendo influência 
ameríndia e africana, devido à colonização e, posterior-
mente, ao tráfico de escravos para o Brasil. Analisan-
do as letras de alguns brinquedos cantados, podemos 
observar que elas desenvolvem várias habilidades mo-
toras, como: motricidade ampla, ritmo, equilíbrio, dire-
cionalidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
tônus muscular, entre outras. E no cognitivo, as letras e 
coreografias ajudam a criança a desenvolver a atenção, 
a imaginação e a criatividade. ZOBOLI, F.; FURTUOSO, 
M. S.; TELLES, C. O brinqued cantado na escola: uma 
ferramenta no processo de aprendizagem.

Disponível em: www.efdeportes.com. Acesso em: 14 
dez. 2012 (adaptado).

QUESTÃO 09 C3 H9 - O brinquedo cantado é um impor-
tante componente da cultura corporal brasileira, sendo 
vivenciado com frequência por muitas crianças. Identifi-
ca-se o seu valor para a tradição cultural no(a):

a) ampliação dada à força motora das crianças devi-
do ao uso da música e das danças.

b) condição educativa fundamentada no uso de jo-
gos sem regras previamente estabelecidas.

c) histórico indeterminado dessa forma de brincadei-
ra representativa do cancioneiro folclórico.

d) uso de técnicas, facilmente adotadas por qualquer 
criança, que intensificam a motricidade esportiva.

e) possibilidade de contribuição para o desenvolvi-
mento integral do indivíduo.

Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das dan-
ças ou um país dançante. Essa nossa “fama” é bem 
pertinente, se levarmos em consideração a diversidade 
de manifestações rítmicas e expressivas existentes de 
Norte a Sul. Sem contar a imensa repercussão de nível 

internacional de algumas delas.
Danças trazidas pelos africanos escravizados, danças 
relativas aos mais diversos rituais, danças trazidas pe-
los imigrantes etc. Algumas preservam suas caracterís-
ticas e pouco se transformaram com o passar do tempo, 
como o forró, o maxixe, o xote, o frevo. Outras foram 
criadas e são recriadas a cada instante: inúmeras influ-
ências são incorporadas, e as danças transformam-se, 
multiplicam-se. Nos centros urbanos existem as danças 
como o funk, hip hop, as danças de rua e de salão. É 
preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de 
dançar. Todos podem dançar, independentemente de bi-
ótipo, etnia ou habilidade, respeitando-se as diferencia-
ções de ritmos e estilos individuais.

GASPARI, T. C. Dança e educação física na escola: 
implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008 (adaptado).

QUESTÃO 10 C3 H9 - Com base no texto, verifica-se 
que a dança, presente em todas as épocas, espaços ge-
ográficos e culturais é uma:

a) prática corporal que conserva inalteradas suas 
formas independentes das influências culturais 
da sociedade.

b) forma de expressão corporal baseada em gestos 
padronizados e realizada por quem tem habilida-
de para dançar.

c) manifestação rítmica e expressiva voltada para as 
apresentações artísticas, sem que haja preocu-
pação com a linguagem corporal.

d) prática que traduz os costumes de determinado 
povo ou região e está restrita a este.

e) representação das manifestações, expressões, 
comunicações e características culturais de um 
povo.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Saúde - Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou 
assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol 
da atividade física. A mídia não descansa; quer vender 
roupas esportivas, propagandas de academias, tênis, 
aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, die-
tas... uma relação infindável de materiais, equipamen-
tos e produtos alimentares que, por trás de toda essa 
“parafernália”, impõe um discurso do convencimento e 
do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande 
maioria, de melhor saúde.

RODRIGUES,L. H.; GALVÃO, Z. Educação Física na 
escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
 
QUESTÃO 01 C3 H10 - Em razão da mídia no com-
portamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão 
de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos 
corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é ne-
cessário:

a) reconhecer o que é indicado pela mídia como re-
ferência para alcançar o objetivo de ter um cor-
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ção para suas próprias práticas corporais; a intervenção 
política sobre as iniciativas públicas de esporte e de la-
zer.

Disponível em: www.portal.mec.gov.br. Acesso em: 19 
ago. 2012.

QUESTÃO 08 C3 H11 - Segundo o texto, a educação fí-
sica visa propiciar ao indivíduo oportunidades de apren-
der a conhecer e a perceber, de forma permanente e 
contínua, o seu próprio corpo, concebendo as práticas 
corporais como meios para:

a) ampliar a interação social.
b) atingir padrões de beleza.
c) obter resultados de alta performance.
d) reproduzir movimentos predeterminados.
e) alcançar maior produtividade no trabalho. 

Brinquedos Cantados
Os brinquedos cantados são atividades diretamente re-
lacionadas com o ato de cantar e ao conjunto dessas 
canções, a que chamamos de cancioneiro folclórico in-
fantil. É difícil determinar sua origem. Parece que essas 
canções sempre existiram, sempre encantaram o povo e 
embalaram as criancinhas. A maioria parece ter chegado 
com os colonizadores portugueses, sofrendo influência 
ameríndia e africana, devido à colonização e, posterior-
mente, ao tráfico de escravos para o Brasil. Analisan-
do as letras de alguns brinquedos cantados, podemos 
observar que elas desenvolvem várias habilidades mo-
toras, como: motricidade ampla, ritmo, equilíbrio, dire-
cionalidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
tônus muscular, entre outras. E no cognitivo, as letras e 
coreografias ajudam a criança a desenvolver a atenção, 
a imaginação e a criatividade. ZOBOLI, F.; FURTUOSO, 
M. S.; TELLES, C. O brinqued cantado na escola: uma 
ferramenta no processo de aprendizagem.

Disponível em: www.efdeportes.com. Acesso em: 14 
dez. 2012 (adaptado).

QUESTÃO 09 C3 H9 - O brinquedo cantado é um impor-
tante componente da cultura corporal brasileira, sendo 
vivenciado com frequência por muitas crianças. Identifi-
ca-se o seu valor para a tradição cultural no(a):

a) ampliação dada à força motora das crianças devi-
do ao uso da música e das danças.

b) condição educativa fundamentada no uso de jo-
gos sem regras previamente estabelecidas.

c) histórico indeterminado dessa forma de brincadei-
ra representativa do cancioneiro folclórico.

d) uso de técnicas, facilmente adotadas por qualquer 
criança, que intensificam a motricidade esportiva.

e) possibilidade de contribuição para o desenvolvi-
mento integral do indivíduo.

Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das dan-
ças ou um país dançante. Essa nossa “fama” é bem 
pertinente, se levarmos em consideração a diversidade 
de manifestações rítmicas e expressivas existentes de 
Norte a Sul. Sem contar a imensa repercussão de nível 

internacional de algumas delas.
Danças trazidas pelos africanos escravizados, danças 
relativas aos mais diversos rituais, danças trazidas pe-
los imigrantes etc. Algumas preservam suas caracterís-
ticas e pouco se transformaram com o passar do tempo, 
como o forró, o maxixe, o xote, o frevo. Outras foram 
criadas e são recriadas a cada instante: inúmeras influ-
ências são incorporadas, e as danças transformam-se, 
multiplicam-se. Nos centros urbanos existem as danças 
como o funk, hip hop, as danças de rua e de salão. É 
preciso deixar claro que não há jeito certo ou errado de 
dançar. Todos podem dançar, independentemente de bi-
ótipo, etnia ou habilidade, respeitando-se as diferencia-
ções de ritmos e estilos individuais.

GASPARI, T. C. Dança e educação física na escola: 
implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008 (adaptado).

QUESTÃO 10 C3 H9 - Com base no texto, verifica-se 
que a dança, presente em todas as épocas, espaços ge-
ográficos e culturais é uma:

a) prática corporal que conserva inalteradas suas 
formas independentes das influências culturais 
da sociedade.

b) forma de expressão corporal baseada em gestos 
padronizados e realizada por quem tem habilida-
de para dançar.

c) manifestação rítmica e expressiva voltada para as 
apresentações artísticas, sem que haja preocu-
pação com a linguagem corporal.

d) prática que traduz os costumes de determinado 
povo ou região e está restrita a este.

e) representação das manifestações, expressões, 
comunicações e características culturais de um 
povo.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Saúde - Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou 
assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol 
da atividade física. A mídia não descansa; quer vender 
roupas esportivas, propagandas de academias, tênis, 
aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, die-
tas... uma relação infindável de materiais, equipamen-
tos e produtos alimentares que, por trás de toda essa 
“parafernália”, impõe um discurso do convencimento e 
do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande 
maioria, de melhor saúde.

RODRIGUES,L. H.; GALVÃO, Z. Educação Física na 
escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
 
QUESTÃO 01 C3 H10 - Em razão da mídia no com-
portamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão 
de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos 
corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é ne-
cessário:

a) reconhecer o que é indicado pela mídia como re-
ferência para alcançar o objetivo de ter um cor-
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po belo e saudável. 
b) valorizar o discurso da mídia, entendendo-o 

como incentivo à prática da atividade física, para 
o culto do corpo perfeito.

c) diferenciar as práticas corporais veiculadas 
pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, con-
siderando a saúde e a integridade corporal.

d) atender aos apelos midiáticos em prol da práti-
ca exacerbada de exercícios físicos, como garan-
tia de beleza.

e) identificar os materiais, equipamentos e produ-
tos alimentares como o caminho para atingir o 
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http://pt.scribd.com/doc/340845/Os-padroes-de-Intera-
cao-Social#scribd _ Acessado em 19/03/2015
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défices cognitivos, depressão e osteoporose. Pesquisas 
científicas envolvendo dança e idosos comprovam, por 
exemplo, as contribuições desta para a saúde física e 
mental daqueles, principalmente no que se refere aos 
ganhos ligados à força, ritmo, agilidade, equilíbrio e fle-
xibilidade. 

http://voluntariadohospitalar.blogspot.com.br/2008/11/
as-necessidades-humanas-bsicas.html, Acessado em 

19/03/2015

QUESTÃO 06 C3 H9 - Com base no texto, verifica-se 
que a dança, presente em todas as épocas, deve ser 
vista como uma:

a) forma de lazer e diversão para que as pessoas 
deem mais atenção à saúde e ao bem-estar.

b) fonte de saúde física e mental para os idosos, cuja 
força muscular entre 70 – 80 anos decai signifi-
cativamente.

c) alternativa de prevenção de doenças específicas 
de pessoas idosas.

d) forma de se repararem perdas relacionadas ao 
movimento em pessoas inativas com dificuldade 
de locomoção.

e) necessidade básica dos jovens e adultos para a 
prevenção de doenças específicas de uma faixa 
etária mais avançada.

QUESTÃO 07 C3 H10 - Luciana trabalha em uma loja 
de venda de carros. Ela tem um papel muito importante 
de fazer a conexão entre os vendedores, os compra-
dores e o serviço de acessórios. Durante o dia, ela se 
desloca inúmeras vezes da sua mesa para resolver os 
problemas dos vendedores e dos compradores. No fi-
nal do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as 
pernas. Na função de chefe preocupado com a produti-
vidade (número de carros vendidos) e com a saúde e a 
satisfação dos seus funcionários, a atitude correta frente 
ao problema seria:

a) propor a criação de um programa de ginástica la-
boral no início da jornada de trabalho. 

b) sugerir a modificação do piso da loja para diminuir 
o atrito do solo e reduzir as dores nas pernas. 

c) afirmar que os problemas de dores nas pernas são 
causados por problemas genéticos. 

d) ressaltar que a utilização de roupas bonitas e do 
salto alto são condições necessárias para compor 
o bom aspecto da loja. 

e) escolher um de seus funcionários para conduzir 
as atividades de ginástica laboral em intervalos 
de 2 em 2 horas

QUESTÃO 08 C3 H11 - O desenvolvimento das capa-
cidades físicas (qualidades motoras passíveis de trei-
namento) ajuda na tomada de decisões em relação à 
melhor execução do movimento. A capacidade física 
predominante no movimento representado na imagem 
é:

a) a velocidade, que permite ao músculo executar 
uma sucessão rápida de gestos em movimenta-

ção de intensidade máxima.
b) a resistência, que admite a realização de movi-

mentos durante considerável período de tempo, 
sem perda da qualidade da execução.

c) a flexibilidade que permite amplitude máxima de 
um movimento, em uma ou mais articulações, 
sem causar lesões.

d) a agilidade, que possibilita a execução de movi-
mentos rápidos e ligeiros com mudanças de di-
reção.

e) o equilíbrio, que permite a realização dos mais va-
riados movimentos, com o objetivo de sustentar o 
corpo sobre uma base.

QUESTÃO 09 C3 H9 - O voleibol é um dos esportes 
mais praticados na atualidade. Está presente nas com-
petições esportivas, nos jogos escolas e na recreação. 
Nesse esporte, os praticantes usam alguns movimentos 
específicos como: saque, manchete, bloqueio, levanta-
mento, toque, entre outros. Na imagem acima identifi-
cam-se os movimentos de:

a) sacar e colocar a bola em jogo, defender a bola e 
realizar uma cortada como forma de ataque.

b) arremessar a bola, tocar para passar a bola para 
o levantador e bloquear como forma de ataque.

c) tocar e colocar a bola em jogo, cortar para defen-
der e levantar a bola para atacar.

d) passar a bola e iniciar a partida, lançar a bola ao 
levantador e realizar a manchete para defender.

e) cortar como forma de ataque, passar para defen-
der e bloquear como forma de ataque. 

Foto: NIEMAN, D. Exercício e saúde. São Paulo: Mano-
le, 1999 (adaptado)

QUESTÃO 10 C3 H9 - A partir dos efeitos fisiológicos do 
exercício físico no organismo, apresentados na figura, 
são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo:

a) Diminuição da frequência cardíaca em repouso 
e aumento da oxigenação do sangue.

b) Diminuição da oxigenação do sangue e aumento 
da frequência cardíaca em repouso.

c) Diminuição da frequência cardíaca em repouso 
e aumento da gordura corporal.

d) Diminuição do tônus muscular e aumento do per-
centual de gordura corporal.

e) Diminuição da gordura corporal e aumento da fre-
quência cardíaca em repouso.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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ESTATÍSTICA II

ACADEMIA ENEM – MATEMÁTICA E SUAS TEC-
NOLOGIAS – TEMA: ESTATÍSTICA 2
( MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DISPER-
SÃO )
AUTOR: ALEXANDRE MOURA ROBERTO

Nesta aula abordaremos a seguinte habilidade da 
matriz de competências para a prova de Matemáti-
ca e suas Tecnologias:
H27 - Calcular medidas de tendência central ou de 
dispersão de um conjunto de dados expressos em 
uma tabela de freqüências de dados agrupados 
(não em classes) ou em gráficos.

ESTATÍSTICA : A MATEMÁTICA QUE FAZ PARTE 
DO NOSSO DIA A DIA. 
Sempre que lemos sobre uma pesquisa lá está ela: 
a estatística. Já notou isso? Toda matéria de jornal 
que fala sobre uma pesquisa realizada fala que os 
dados fazem parte da estatística. Pois é, ela faz 
parte do nosso dia a dia, e muitas vezes nem nos 
damos conta. 
Uma pesquisa estatística consiste em um traba-
lho de identificação, reunião, tratamento, análise e 
apresentação de informações (dados) para satis-
fazer certa necessidade. Com o advento dos com-
putadores de alta velocidade, grandes volumes de 
dados podem ser obtidos nas mais diferentes áre-
as – o genoma humano é um exemplo – e, assim, 
pesquisas estatísticas são realizadas com os mais 
diversos objetivos, em áreas tão diversas quanto 
ciências médicas e biológicas, engenharias, ci-
ências sociais e econômicas, turismo, esporte, e 
outros. 
A média, a moda e a mediana são denominadas 
medidas de tendência central (ou medidas de po-
sição) de um conjunto de dados, pois servem para 
"resumir", em apenas uma informação, a caracte-
rística desse conjunto de dados (verifica-se uma 
tendência dos dados observados a se agruparem 
em torno dos valores centrais).

1. MÉDIA ARITMÉTICA 
A média aritmética dos valores x1 , x2 , x3 , ... , xn é o 
quociente entre a soma desses valores e o número 

total ( n ) de valores, isto é:  1 2 3 nx x x ... x
X

n
+ + + +

=

Propriedades da média aritmética 
1ª propriedade: A soma algébrica dos desvios em 
relação à média é nula.

2ª propriedade: Somando-se (ou subtraindo-se) 
uma constante (c) a todos os valores de uma va-
riável, a média do conjunto fica aumentada ( ou 
diminuída) dessa constante.

3ª propriedade: Multiplicando-se (ou dividindo-se) 
todos os valores de uma variável por uma cons-
tante (c), a média do conjunto fica multiplicada ( 
ou dividida) por essa constante.

2. MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA
Nos cálculos envolvendo média aritmética sim-
ples, todas as ocorrências têm exatamente a mes-
ma importância ou o mesmo peso. Dizemos então 
que elas têm o mesmo peso relativo. No entanto, 
existem casos onde as ocorrências têm importân-
cia relativa diferente. Nestes casos, o cálculo da 
média deve levar em conta esta importância rela-
tiva ou peso relativo. Este tipo de média chama-se 
média aritmética ponderada.  Ponderar é sinônimo 
de pesar. No cálculo da média ponderada, multipli-
camos cada valor do conjunto por seu "peso", isto 
é, sua importância relativa.
A média aritmética ponderada dos valores 
x1 , x2 , x3 , ... , xn com pesos respectiva-
mente iguais a p1 , p2 , p3 , ... , pn é dada por: 

1 1 2 2 3 3 n n
p

1 2 3 n

x .p x .p x .p ... x .p
X

p p p ... p
+ + + +

=
+ + + +

 
3. MODA  -  Mo
É o valor que ocorre com maior freqüência absolu-
ta em uma série de valores.
A moda é facilmente reconhecida: basta, de acor-
do com definição, procurar o valor que mais se 
repete. 
Ex: Na série { 7 , 8 , 9 , 10 , 10 , 10 , 11 , 12 } a moda 
é igual a 10.

Há séries nas quais não exista valor modal, isto é, 
nas quais nenhum valor apareça mais vezes que 
outros. 
Ex: { 3 , 5 , 8 , 10 , 12 } não apresenta moda. A série 
é amodal.

Em outros casos, pode haver dois ou mais valores 
de concentração. Dizemos, então, que a série tem 
dois ou mais valores modais. 
Ex: { 2 , 3 , 4 , 4 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 9 } apresenta 
duas modas: 4 e 7. A série é bimodal.
.
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nas quais nenhum valor apareça mais vezes que 
outros. 
Ex: { 3 , 5 , 8 , 10 , 12 } não apresenta moda. A série 
é amodal.

Em outros casos, pode haver dois ou mais valores 
de concentração. Dizemos, então, que a série tem 
dois ou mais valores modais. 
Ex: { 2 , 3 , 4 , 4 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 9 } apresenta 
duas modas: 4 e 7. A série é bimodal.
.
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Obs:  A moda é utilizada quando desejamos ob-
ter uma medida rápida e aproximada de posição 
ou quando a medida de posição deva ser o valor 
mais típico da distribuição. Já a média aritmética 
é a medida de posição que possui a maior estabi-
lidade.

4. MEDIANA  -  Md
A mediana de um conjunto de valores, dispostos 
segundo uma ordem ( crescente ou decrescente), 
é o valor situado de tal forma no conjunto que o 
separa em dois subconjuntos de mesmo número 
de elementos. 

Dada uma série de valores como, por exemplo: { 5, 
2, 6, 13, 9, 15, 10 }, de acordo com a definição de 
mediana, o primeiro passo a ser dado é o da orde-
nação (crescente ou decrescente) dos valores: { 2, 
5, 6, 9, 10, 13, 15 }

O valor que divide a série acima em duas partes 
iguais é igual a 9, logo a Md = 9.
.
Método prático para o cálculo da Mediana:

1. Se a série dada tiver número ímpar de termos:   
O valor mediano será o termo central da série.
Ex: Calcule a mediana da série { 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 
2, 5 }
Inicialmente, devemos ordenar a série { 0, 0, 1, 1, 2, 
2, 3, 4, 5 }. Como a série apresenta 9 termos, o va-
lor mediano será  5º elemento da série ordenada, 

isto é;  2 3Md 2,5
2
+

= =

2. Se a série dada tiver número par de termos: 
Neste caso, não existe um valor central, mas dois 
valores centrais. Portanto o valor mediano será a 
média aritmética dos dois valores centrais.
Ex: Calcule a mediana da série { 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 
3, 5, 6 }
Inicialmente, devemos ordenar a série { 0, 0, 1, 1, 
2, 3, 3, 4, 5, 6 }. Como a série apresenta 10 termos, 
os valores centrais são o 5º e o 6º, ou seja:  2 e 3. 
Logo, o valor mediano será igual a  

Obs1: Quando o número de elementos da série es-
tatística for ímpar, haverá coincidência da media-
na com um dos elementos da série. 

Obs2: Quando o número de elementos da série es-
tatística for par, nunca haverá coincidência da me-
diana com um dos elementos da série. A mediana 
será sempre a média aritmética dos 2 elementos 
centrais da série. 

Obs3: Em uma série a mediana, a média e a moda 
não têm, necessariamente, o mesmo valor. 

Obs4: A mediana, depende da posição e não dos 
valores dos elementos na série ordenada. Essa é 
uma da diferenças marcantes entre mediana e mé-
dia ( que se deixa influenciar, e muito, pelos valo-
res extremos). Vejamos: 
Em { 5, 7, 10, 13, 15 } a média = 10 e a mediana = 10
Em { 5, 7, 10, 13, 65 } a média = 20 e a mediana = 10
Isto é, a média do segundo conjunto de valores 
é maior do que a do primeiro, por influência dos 
valores extremos, ao passo que a mediana perma-
nece a mesma.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

As medidas de posição (média, mediana, moda…) 
descrevem apenas uma das características dos 
valores numéricos de um conjunto de observa-
ções, o da tendência central. Porém, nenhuma de-
las informa sobre o grau de variação ou dispersão 
dos valores observados. Em qualquer grupo de 
dados os valores numéricos não são semelhantes 
e apresentam desvios variáveis em relação a ten-
dência geral de média. As medidas de dispersão 
servem para avaliar o quanto os dados distam do 
valor central. Desse jeito, as medidas de disper-
são servem também para avaliar qual o grau de 
representação da média. É fácil demonstrar que 
apenas a média é insuficiente para descrever um 
grupo de dados. Três grupos podem ter a mesma 
média, mas serem muito diferentes na amplitude 
de variação de seus dados. Por exemplo:
Consideremos os seguintes conjuntos de valores 
das variáveis X, Y e Z:
X = { 70, 70, 70, 70, 70 }
Y = { 68, 69, 70 ,71 ,72 }
Z = { 5, 15, 50, 120, 160 }
 Observe que os três conjuntos apresentam a 
mesma média aritmética ( ). Entretanto, é fácil no-
tar que o conjunto X é mais homogêneo que os 
conjuntos Y e Z, já que todos os valores são iguais 
à média. O conjunto Y, por sua vez, é mais homo-
gêneo que o conjunto Z, pois há menor diversifi-
cação entre cada um de seus valores e a média 
representativa. Concluímos então que o conjunto 
X apresenta dispersão nula e que o conjunto Y 
apresenta uma dispersão menor que o conjunto Z.

Estudaremos agora, três medidas de dispersão: 
desvio médio, variância e desvio padrão.

1. DESVIO MÉDIO
É a média aritmética dos valores absolutos dos 
desvios tomados em relação a média.

2. VARIÂNCIA
É o valor que corresponde à média aritmética dos 
quadrados dos desvios em relação à média, isto é: 
3. DESVIO PADRÃO
É a raiz quadrada da variância, isto é:
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Exercicios de classe 

01. (ENEM 2014) Um pesquisador está reali-
zando várias séries de experimentos com alguns 
reagentes para verificar qual o mais adequado 
para a produção de um determinado produto. 
Cada série consiste em avaliar um dado reagente 
em cinco experimentos diferentes. O pesquisador 
está especialmente interessado naquele reagente 
que apresentar a maior quantidade dos resultados 
de seus experimentos acima da média encontrada 
para aquele reagente. Após a realização de cinco 
séries de experimentos, o pesquisador encontrou 
os seguintes resultados:
 

REA 1 REA 2 REA 3 REA 4 REA 5
EXP 1 1 0 2 2 1
EXP 2 6 6 3 4 2
EXP 3 6 7 8 7 9
EXP 4 6 6 10 8 10
EXP 5 11 5 11 12 11

Levando-se em consideração os experimentos 
feitos, o reagente que atende às expectativas do 
pesquisador é o
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

02. (ENEM 2015) Um concurso e composto por 
cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pon-
tuação final de cada candidato e a média de suas 
notas nas cinco etapas. A classificação obedece a 
ordem decrescente das pontuações finais. O cri-
tério de desempate baseia-se na maior pontuação 
na quinta etapa.

Candidato Média nas qua-
tro primeiras 

etapas

Pontuação na 
quinta etapa

A 90 60
B 85 85
C 80 95
D 60 90
E 60 100

A ordem de classificação final desse concurso e
(A) A, B, C, E, D. 
(B) B, A, C, E, D.
(C) C, B, E,A, D. 
(D) C, B, E, D, A.
(E) E, C, D, B, A.

03. (Enem 2016)  Um posto de saúde registrou 
a quantidade de vacinas aplicadas contra febre 
amarela nos últimos cinco meses:

- 1º mês: 21
- 2º mês: 22
- 3º mês: 25
- 4º mês: 31
- 5º mês: 21

No início do primeiro mês, esse posto de saúde ti-
nha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. 
A política de reposição do estoque prevê a aquisi-
ção de novas vacinas, no início do sexto mês, de 
tal forma que a quantidade inicial em estoque para 
os próximos meses seja igual a 12 vezes a média 
das quantidades mensais dessas vacinas aplica-
das nos últimos cinco meses.

Para atender essas condições, a quantidade de 
vacinas contra febre amarela que o posto de saú-
de deve adquirir no início do sexto mês é 
a) 156   
b) 180   
c) 192   
d) 264   
e) 288   
  
04. (Enem 2016)  A permanência de um gerente em 
uma empresa está condicionada à sua produção 
no semestre. Essa produção é avaliada pela mé-
dia do lucro mensal do semestre. Se a média for, 
no mínimo, de   mil reais, o gerente permanece no 
cargo, caso contrário, ele será despedido. O qua-
dro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, 
dessa empresa, de janeiro a maio do ano em cur-
so.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
21 35 21 30 38

Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês 
de junho, em milhares de reais, para o gerente 
continuar no cargo no próximo semestre? 
a) 26   
b) 29   
c) 30   
d) 31   
e) 35   
  
05. (Enem 2016)  Em uma cidade, o número de ca-
sos de dengue confirmados aumentou considera-
velmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu 
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desenvolver uma ação contratando funcionários 
para ajudar no combate à doença, os quais orien-
tarão os moradores a eliminarem criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 
A tabela apresenta o número atual de casos con-
firmados, por região da cidade.

Região Casos confirmados
Oeste 237
Centro 262
Norte 158

Sul 159
Noroeste 160

Leste 278
Centro-Oeste 300

Centro-Sul 278

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos 
funcionários a serem contratados:

I.   funcionários para cada região da cidade cujo 
número de casos seja maior que a média dos ca-
sos confirmados.
II.   funcionários para cada região da cidade cujo 
número de casos seja menor ou igual à média dos 
casos confirmados.

Quantos funcionários a prefeitura deverá contra-
tar para efetivar a ação? 
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
  
06. (Enem 2016)  Preocupada com seus resulta-
dos, uma empresa fez um balanço dos lucros ob-
tidos nos últimos sete meses, conforme dados do 
quadro.

Mês I II III IV V VI VII
Lucro (Em 
milhoes de 

reais
37 33 35 22 30 35 25

Avaliando os resultados, o conselho diretor da 
empresa decidiu comprar, nos dois meses sub-
sequentes, a mesma quantidade de matéria-prima 
comprada no mês em que o lucro mais se aproxi-
mou da média dos lucros mensais dessa empresa 
nesse período de sete meses.

Nos próximos dois meses, essa empresa deverá 
comprar a mesma quantidade de matéria-prima 

comprada no mês 
a) I.   
b) II.   
c) IV.   
d) V.   
e) VII.   
  
07. (Enem 2016)  Ao iniciar suas atividades, um 
ascensorista registra tanto o número de pesso-
as que entram quanto o número de pessoas que 
saem do elevador em cada um dos andares do edi-
fício onde ele trabalha. O quadro apresenta os re-
gistros do ascensorista durante a primeira subida 
do térreo, de onde partem ele e mais três pessoas, 
ao quinto andar do edifício.

Número 
de pes-

soas

Tér-
reo

1º 
An-
dar

2º 
An-
dar

3º 
An-
dar

4º 
An-
dar

5º 
An-
dar

Que en-
tram no 
elevador

4 4 1 2 2 2

Que 
saem do 
elevador

0 3 1 2 0 6

Com base no quadro, qual é a moda do número de 
pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 
quinto andar? 
a)     
b)     
c)     
d)     
e)     
  
08. (Enem 2016)  O procedimento de perda rápida 
de “peso” é comum entre os atletas dos esportes 
de combate. Para participar de um torneio, quatro 
atletas da categoria até   Peso-Pena, foram sub-
metidos a dietas balanceadas e atividades físicas. 
Realizaram três “pesagens” antes do início do 
torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira 
luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e 
o menos regular quanto aos “pesos”. As informa-
ções com base nas pesagens dos atletas estão no 
quadro.

Atle-
ta

1º 
Pesa-
gem 
(Kg)

2º 
Pesa-
gem 
(Kg)

3º 
Pesa-
gem 
(Kg)

Mé-
dia

Me-
dia-
na

Des-
vio 
pa-
drão

I 78 72 66 72 72 4,90
II 83 65 65 71 65 8,49
III 75 70 65 70 70 4,08
IV 80 77 62 73 77 7,87
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Após as três “pesagens”, os organizadores do tor-
neio informaram aos atletas quais deles se enfren-
tariam na primeira luta.

A primeira luta foi entre os atletas 
a) I e III.   
b) l e IV.   
c) II e III.   
d) II e IV.   
e) III e IV.   
  
09. (Enem 2ª aplicação 2016)  Um vendedor de as-
sinaturas de TV a cabo teve, nos   primeiros meses 
do ano, uma média mensal de   assinaturas ven-
didas. Devido a uma reestruturação da empresa, 
foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao 
final do ano, uma média mensal de   assinaturas 
vendidas. 

Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumen-
tar sua média mensal de vendas nos   meses res-
tantes do ano.

Qual deverá ser a média mensal de vendas do ven-
dedor, nos próximos   meses, para que ele possa 
cumprir a exigência da sua empresa? 
a) 91    
b) 105
c) 114    
d) 118    
e) 120   
  
10. (Enem 2ª aplicação 2016)  Uma pessoa está 
disputando um processo de seleção para uma 
vaga de emprego em um escritório. Em uma das 
etapas desse processo, ela tem de digitar oito tex-
tos. A quantidade de erros dessa pessoa, em cada 
um dos textos digitados, é dada na tabela.

TEXTO NÚMEROS DE ERROS
I 2
II 0
III 2
IV 2
V 6
VI 3
VII 4
VIII 5

Nessa etapa do processo de seleção, os candida-
tos serão avaliados pelo valor da mediana do nú-
mero de erros.

A mediana dos números de erros cometidos por 
essa pessoa é igual a 

a) 2,0     
b) 2,5
c) 3,0    
d) 3,5    
e) 4,0   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

01. O consumo de energia elétrica de uma re-
sidência familiar, em kWh, nos meses de janeiro a 
julho de 2013, estão indicados na tabela abaixo.

Mês jan fev mar abr mai jun jul
Kwh 140 180 160 200 150 130 160

Buscando uma economia na conta de energia, a 
família resolveu se comprometer a consumir du-
rante cada um dos meses restantes do ano de 
2013, no máximo 80% do consumo médio do me-
ses indicados na tabela. Portanto, para atingir a 
meta estabelecida, o consumo mensal de energia, 
em kWh, nos meses de agosto a dezembro, deverá 
ser no máximo igual a 

(A) 120
(B) 122
(C) 124
(D) 126
(E) 128

02. ( ENEM 2013 ) As notas de um professor 
que participou de um processo seletivo em que a 
banca avaliadora era composta por cinco mem-
bros, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que 
cada membro da banca atribuiu duas notas ao 
professor, uma relativa aos conhecimentos es-
pecíficos da área de atuação e outra, aos conhe-
cimentos pedagógicos, que a média final do pro-
fessor foi dada pela média aritmética de todas as 
notas atribuídas pela banca avaliadora.

Utilizando essa banca avaliadora resolveu descar-
tar a maior e menor nota atribuídas ao professor. A 
nova média em relação à média anterior, é
(A) 0,25 ponto maior
(B) 1,00 ponto maior
(C) 1,00 ponto menor
(D) 1,25 ponto maior
(E) 2,00 pontos menor

03. Para que fosse feito um levantamento sobre o 
número de infrações de trânsito, foram escolhidos 
50 motoristas. O número de infrações cometidas 
por esses motoristas, nos últimos cinco anos, 
produziu a seguinte tabela:
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nº de infrações nº de motoristas
de 1 a 3 7
de 4 a 6 10
de 7 a 9 15
de 10 a 12 13
de 13 a 15 5
maior ou igual a 16 0

Pode-se então afirmar que a média do número de 
infrações, por motorista, nos últimos cinco anos, 
para este grupo, está entre:

(A) 6,9 e 9,0
(B) 7,2 e 9,3
(C) 7,5 e 9,6
(D) 7,8 e 9,9
(E) 8,1 e 10,2

04. ( ENEM 2011 )  Uma equipe de especialistas 
do centro meteorológico de uma cidade mediu a 
temperatura do ambiente, sempre no mesmo ho-
rário, durante 15 dias intercalados, a partir do pri-
meiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento 
é frequente, uma vez que os dados coletados ser-
vem de referência para estudos e verificação de 
tendências climáticas ao longo dos meses e anos. 
As medições ocorridas nesse período estão indi-
cadas no quadro: 

Dia do mês Temperatura (Em ºC)
1 15,5
3 14
5 13,5
7 18
9 19,5
11 20
13 13,5
15 13,5
17 18
19 20
21 18,5
23 13,5

25 21,5
27 20
29 16

Em relação à temperatura, os valores da média, 
mediana e moda são, respectivamente, iguais a 
(A) 17°C,17°C e 13,5°C   
(B) 17°C,18°C e 13,5°C   
(C) 17°C,135°C e 18°C   
(D) 17°C,18°C e 21,5°C.   
(E) 17°C, 13,5°C e 21,5°C.

05. ( ENEM 2011  )  O gráfico apresenta a quantida
de de gols marcados pelos artilheiros das Copas 
do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006.

 

A partir dos dados apresentados, qual a mediana 
das quantidades de gols marcados pelos artilhei-
ros das Copas do Mundo? 
(A) 6 gols    
(B) 6,5 gols   
(C) 7gols    
(D) 7,3 gols   
(E) 8,5 gols   

06. ( ENEM 2009 ) Depois de jogar um dado em 
forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 
10 vezes consecutivas,e anotar o número obtido 
em cada jogada, construí-se a seguinte tabela de 
distribuição de freqüências. A média, mediana e 
moda dessa distribuição de frequências são res-
pectivamente:
a) 3, 2 e 1
b) 3, 3 e 1 
c) 3, 4 e 2
d) 5, 4 e 2
e) 6, 2 e 4

 



20

07. A tabela a seguir mostra as quantidades 
de alunos que acertaram e que erraram as 5 ques-
tões de uma prova aplicada em duas turmas. Cada 
questão valia dois pontos.

Ques-
tão

Acertos 
turma 
A

Erros 
Turma 
A

Acertos 
Turma 
B

Erros 
Turma  
B

1 32 8 42 18
2 28 12 48 12
3 36 4 48 12
4 16 24 24 36
5 20 20 30 30

A média dos alunos da turma   e a média dos alu-
nos da turma   nesta prova foram, respectivamen-
te,  

(A) 6,80 e 6,20.   
(B) 6,60 e 6,40.   
(C) 6,40 e 6,60.   
(D) 6,20 e 6,80.   
(E) 6,00 e 7,00.   

08. ( ENEM 2010 ) Em uma corrida de regularidade, 
a equipe campeã é aquela em que o tempo dos 
participantes mais se aproxima do tempo forneci-
do pelos organizadores em cada etapa. Um cam-
peonato foi organizado em 5 etapas, e o tempo 
médio de prova indicado pelos organizadores foi 
de 45 minutos por prova. No quadro, estão repre-
sentados os dados estatísticos das cinco equipes 
mais bem classificadas
Dados estatísticos das equipes mais bem classifi-
cadas (em minutos)

Equipes Média Moda Desvio-
-padrão

Equipe I 45 40 5
Equipe II 45 41 4
Equipe III 45 44 1
Equipe IV 45 44 3
Equipe V 45 47 2

Utilizando os dados estatísticos do quadro, a cam-
peã foi a equipe 
a) I.   
b) II.   
c) III.   
d) IV.   
e) V.   

09. ( ENEM 2010 ) Marco e Paulo foram classifica-
dos em um concurso. Para a classificação no con-

curso o candidato deveria obter média aritmética 
na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de 
empate na média, o desempate seria em favor da 
pontuação mais regular. No quadro a seguir são 
apresentados os pontos obtidos nas provas de 
Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, 
a média, a mediana e o desvio padrão dos dois 
candidatos.
Dados dos candidatos no concurso

MAT POR CON. 
GE-
RAIS

MÉ-
DIA

ME-
DIA-
NA

DES-
VIO 
PA-

MAR-
CO

14 15 16 15 15 0,32

PAU-
LO

8 19 18 15 18 4,97

O candidato com pontuação mais regular, portan-
to mais bem classificado no concurso, é 
a) Marco, pois a média e a mediana são iguais.   
b) Marco, pois obteve menor desvio padrão.   
c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 
19 em Português   
d) Paulo, pois obteve maior mediana.   
e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão.   

10. ( ENEM 2012 ) Um produtor de café irrigado em 
Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria 
estatística, constatando, entre outras informa-
ções, o desvio padrão das produções de uma safra 
dos talhões de sua propriedade. Os talhões tem a 
mesma área de 30.000m2 e o valor obtido para o 
desvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtor deve 
apresentar as informações sobre a produção e a 
variância dessas produções em sacas de 60kg por 
hectare (10.000 m2 ). A variância das produções 
dos talhões expressa em (sacas/hectare)2 é
a) 20,25
b) 4,50
c) 0,71
d) 0,50
e) 0,25
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SEQUENCIAS

Área 01 - Construir significados para os números 
naturais, inteiros, racionais e reais.
Habilidade02 - Identificar padrões numéricos ou prin-
cípios de contagem.
Habilidade03 - Resolver situação-problema envol-
vendo conhecimentos numéricos.
Habilidade04 - Avaliar a razoabilidade de um resul-
tado numérico na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas.
Habilidade05 - Avaliar propostas de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos numéricos.
Área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, 
usando representações algébricas.
Habilidade19 - Identificar representações algébricas 
que expressem a relação entre grandezas.
Habilidade21 - Resolver situação-problema cuja mo-
delagem envolva conhecimentos algébricos.
Habilidade23 - Avaliar propostas de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos algébricos.

1) Sequencias - Abaixo indicamos o conjunto com os 
anos nos quais ocorreram copas do  mundo de futebol 
de 1950 em diante.
(1950,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982,1
986,1990,1994,1998,2002,2006,2010)
Este conjunto de número representados em uma de-
terminada ordem é denominado sequencia numérica.
Outros exemplos de sequencias:
(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24) - Sequencia dos divisores de 
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(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - Sequencia dos algarismos
(0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...) - Sequencia dos nú-
meros pares
(0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ...) - Sequencia dos nú-
meros quadrados perfeitos
Observe que nas duas primeiras sequencias, usadas 
como exemplo, é possível enumerar (contar exata-
mente) a quantidade de elementos, tais sequencias 
são denominadas finitas; os outros dois exemplos 
essa contagem não é possível, estas são denomina-
das sequencias infinitas.
De modo geral as sequencias numéricas são assim 
representadas:
(a1, a2, a3, a4, ..., an, ...)

1.1) Definição de uma sequencia - Normalmente 
uma sequencia pode ser definida de dois modos:
 - Termo geral (an)
Exemplo:

= −na 3n 1
Para encontrar os valores de (a1, a2, a3, a4, ..., an, ...) é 
suficiente substituir diretamente na fórmula, veja

= − =

= − =

= − =

= − =

1

2

3

4

a 3.1 1 2
a 3.2 1 5
a 3.3 1 8
a 3.4 1 11
...
Daí a sequencia procurada é (2, 5, 8, 11, ...)

- Recorrência
Exemplo:

−

=
 = + ≥

1

n n 1

a 2
a a 3, para n 1

Neste modelo de representação, para calcular um ter-
mo é necessário saber o anterior, veja:
Se n = 2→ = + = + =2 1a a 3 2 3 5
Se n = 3→ = + = + =3 2a a 3 5 3 8
Se n = 4→ = + = + =4 3a a 3 8 3 11
Observe que a sequencia encontrada (2, 5, 8, 11, ...) é 
exatamente igual ao exemplo anterior, porém foi defi-
nida de uma forma diferente.

2) Progressão Aritmética (PA) - Uma sequencia nu-
mérica é denominada Progressão Aritmética quando 
cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior 
somado a uma constante (razão).

Exemplos:
(1, 4, 7, 10, 13, 16, 19) - PA na qual a1 = 1 e razão(r) 
= 3
(-2 , 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) - PA na qual a1 = -2 e 
razão(r) = 2
(11 , 7, 3, -1, -5) - PA na qual a1 = 11 e razão(r) = -4

2.1) Termo geral de uma PA - Numa PA (a1, a2, a3, a4, 
..., an) é verdade que:

+ + + + + +
−→ → → → → →r r r r r r

1 2 3 4 n 1 na a a a ... a a

Daí

−→ − = − = − = = − =2 1 3 2 4 3 n n 1a a a a a a ... a a r

Observe ainda

2a − =1

3

a r

a − 2a =

4

r

a − 3a =

5

r

a − 4a

−

=

−n n 1

r

...

a a

( )

= +

− = −

= + −

n 1

n 1

r

a a (n 1).r

a a (n 1).r fórmulado termogeral

Utilizando a mesma ideia representada acima, ainda 
é possível afirmar que:

= + −n pa a (n p).r

Observação
Em uma PA (a1, a2, a3, a4, ..., an), se p + q = m + n então 
ap + aq = am + an
2.2) Soma dos termos de uma PA
Considere uma PA (a1, a2, a3, a4, ..., an) e Sn a soma de 
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seus termos, logo
− −= + + + + + + +n 1 2 3 4 n 2 n 1 nS a a a a ... a a a (i)

Ou também
− − −= + + + + + + +n n n 1 n 2 n 3 3 2 1S a a a a ... a a a (ii)

Adicionando (i) e (ii), obtemos
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − −= + + + + + + + + + +n 1 n 2 n 1 3 n 2 n 1 2 n 12.S a a a a a a ... a a a a

Utilizando a observação citada ao final do item ante-
rior, temos que
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − −+ = + = + = = + = +1 n 2 n 1 3 n 2 n 1 2 n 1a a a a a a ... a a a a

Logo
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− − −= + + + + + + + + + +n 1 n 2 n 1 3 n 2 n 1 2 n 12.S a a a a a a ... a a a a

( )= +n 1 n2.S n. a a

( )+
= 1 n

n

n. a a
S

2
3) Progressão Geométrica (PG)
Uma sequencia numérica é denominada Progressão 
Geométrica quando cada termo, a partir do segundo, 
é igual ao anterior multiplicado a uma constante (ra-
zão).

Exemplos:
(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64) - PG na qual a1 = 1 e razão(q) 
= 2
(9 , 3, 1, 1/3, 1/9, 1/27) - PG na qual a1 = 9 e razão(q) 
= 1/3
(-2 , 6, -18, 54, -162) - PG na qual a1 = -2 e razão(r) 
= –3

3.1) Termo geral de uma PG
Numa PG (a1, a2, a3, a4, ..., an) é verdade que:

−→ → → → → →x q x q x q x q x q x q
1 2 3 4 n 1 na a a a ... a a

Daí

−

− −

→ = = = = = =32 4 n 1 n

1 2 3 n 2 n 1

aa a a a
... q

a a a a a

Observe ainda

( )

−

− −

−−

− −

−

−

=

=

=

=

32 4 n 1 n

1 2 3 n 2 n 1

n 132 4 n 1 n

1 2 3 n 2 n 1

n 1n

1

n 1
n 1

aa a a a
. . . ... . . q.q.q. ... q.q

a a a a a

aa a a a
. . . ... . . q

a a a a a

a
q

a

a a .q fórmula do termo geral de uma PG

Utilizando a mesma ideia representada acima, ainda 
é possível afirmar que:

−= n p
n pa a .q

Observação
Em uma PG (a1, a2, a3, a4, ..., an), se p + q = m + n 
então ap . aq = am . an

3.2) Soma dos termos de uma PG
Considere uma PG (a1, a2, a3, a4, ..., an) e Sn a soma 
de seus termos, logo

− −= + + + + + + +n 1 2 3 4 n 2 n 1 nS a a a a ... a a a (i)

Multiplicando  (i) por q, obteremos
− −= + + + + + + +n 1 2 3 4 n 2 n 1 nS .q a .q a .q a .q a .q ... a .q a .q a .q (ii)

Ou ainda

−= + + + + + +n 2 3 4 n 1 n nS .q a a a ... a a a .q (iii)

Subtraindo  (iii) de (i)

( )

( )

( )

( )

− −

−

− = + + + + + + − − − − − −

− = −

− = −

− = −

−
=

−

n n 2 3 4 n 1 n n 1 2 3 n 1 n

n n 1

n 1
n 1 1

n
n 1 1

n
1

n

S .q S a a a ... a a a .q a a a ... a a

S . n 1 a .q a

S . n 1 a .q .q a

S . n 1 a .q a

a . q 1
S

q 1

3.3) Soma dos termos de uma PG infinita
Considere uma PG infinita (a1, a2, a3, a4, ...) com  –1 
< q < 1.
Como q é um número real entre  –1 e 1, então 

→∞
=n

n
limq 0 , portanto:

( ) ( )− − −
= = =

− − −

=
−

n
1 1 1

n

1
n

a . q 1 a . 0 1 a
S

q 1 q 1 q 1

a
S

1 q

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - Uma das festas mais tradicionais do 
catolicismo, o Corpus Christi não é celebrado em 
um dia específico. Tradicionalmente o Corpus Christi 
acontece 60 dias após o domingo de Páscoa. O termo 
Corpus Christi vem do latim e significa Corpo de Cris-
to, de modo que a festa instituída pelo Papa Urbano 
IV no século XIII propõe-se a celebrar a Eucaristia, 
ou seja, a presença simbólica do corpo de Cristo na 
hóstia.(...) No Brasil o dia de Corpus Christi é marca-
do pela confecção de tapetes em diversas cidades do 
país pelas ruas onde passa a procissão de Corpus 
Christi. Tapetes feitos de serragem colorida, areia, 
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ou seja, a presença simbólica do corpo de Cristo na 
hóstia.(...) No Brasil o dia de Corpus Christi é marca-
do pela confecção de tapetes em diversas cidades do 
país pelas ruas onde passa a procissão de Corpus 
Christi. Tapetes feitos de serragem colorida, areia, 
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farinha entre outros matérias trazem temas cristãos, 
bíblicos e retratam especialmente a Eucaristia.

https://goo.gl/8FBOs9(adaptado)
Apesar de não ter um dia do ano específico para sua 
comemoração, o dia de Corpus Christi sempre ocor-
re num(a):

a) domingo   b) segunda-feira
c) quarta-feira  d) quinta-feira
e) sábado

QUESTÃO 02 (ENEM2010 1ª Aplicação) - Uma pro-
fessora realizou uma atividade com seus alunos uti-
lizando canudos de refrigerante para montar figuras, 
onde cada lado foi representado por um canudo. A 
quantidade de canudos (C) de cada figura depende da 
quantidade de quadrados (Q) que formam cada figura. 
A estrutura de formação das figuras está representada 
a seguir.

Que expressão fornece a quantidade de canudos em 
função da quantidade de quadrados de cada figura?

a) C = 4Q.   b) C = 3Q + 1.
c) C = 4Q – 1.  d) C = Q + 3.
e) C = 4Q – 2.

QUESTÃO 03 (ENEM 2011) - O saldo de contrata-
ções no mercado formal no setor varejista da região 
metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparan-
do as contratações deste setor no mês de fevereiro 
com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4 
300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores 
com carteira assinada. Suponha que o incremento de 
trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo 
nos seis primeiros meses do ano. Considerando-se 
que y e x representam, respectivamente, as quanti-
dades de trabalhadores no setor varejista e os meses, 
janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo, e assim 
por diante, a expressão algébrica que relaciona essas 
quantidades nesses meses é:

a) y = 4 300x  
b) y = 884 905x
c) y = 872 005 + 4 300x 
d) y = 876 305 + 4 300x
e) y = 880 605 + 4 300x

QUESTÃO 04 (ENEM 2015 2ª Aplicação) - Em um 
trabalho escolar, João foi convidado a calcular as 
áreas de vários quadrados diferentes, dispostos em 
sequência, da esquerda para a direita, como mostra 
a figura.

O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 
1 cm, o segundo quadrado tem lado medindo 2 cm, o 
terceiro quadrado tem lado medindo 3 cm e assim por 
diante. O objetivo do trabalho é identificar em quanto 
a área de cada quadrado da sequência excede a área 
do quadrado anterior. A área do quadrado que ocupa a 
posição n, na sequência, foi representada por An. Para 

2n ≥ , o valor da diferença An – An – 1, em centímetro 
quadrado, é igual a:

a) 2n + 1 b) 2n – 1
c) –2n + 1 d) (n – 1)2              e) n2 – 1 

QUESTÃO 05 - Um marceneiro recebeu a encomen-
da de uma escada no formato ao lado. As laterais da 
escada serão em aço, e ele já recebeu essas peças 
prontas, seu trabalho será a produção dos degraus da 
escada. Como pode ser visto, a escada tem a base 
mais larga que o topo. Os oito degraus devem ser 
equidistantes e paralelos, sendo o primeiro degrau 
com 60 cm de largura e o último com 39 cm. Para 
realizar o serviço, o marceneiro deseja comprar uma 
única “linha” de madeira e desta cortar os pedaços 
referentes a cada degrau. A menor linha que deve ser 
comprada que permite a realização do serviço mede:

a) 3,0 m
b) 3,5 m
c) 4,0 m
d) 4,5 m
e) 5,0 m

06. (ENEM2015 – 2ª Aplicação) Sob a orientação de 
um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na re-
forma de um edifício. João efetuou reparos na parte 
hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7, e assim sucessiva-
mente, de dois em dois andares. Pedro trabalhou na 
parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, e assim sucessi-
vamente, de três em três andares. Coincidentemente, 
terminaram seus trabalhos no último andar. Na con-
clusão da reforma, o mestre de obras informou, em 
seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-
-se que, ao longo da execução da obra, em exatamen-
te 20 andares, foram realizados reparos nas partes 
hidráulica e elétrica por João e Pedro. 
Qual é o número de andares desse edifício? 

a) 40        b) 60 
c) 100       d) 115            e) 120

QUESTÃO 07 (Uerj 2017- Adaptada) - Um fisiote-
rapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários 
para o condicionamento de um maratonista que se re-
cupera de uma contusão:
- primeiro dia - corrida de 6 km.
- dias subsequentes - acréscimo de 2 km à corrida de 
cada dia imediatamente anterior.
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O último dia de treino será aquele em que o atleta 
correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse trei-
namento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, 
corresponde a:

a) 414  b) 438
c) 456  d) 484              e) 496

QUESTÃO 08 (FGV 2010) - Um capital de R$1 000,00 
é aplicado a juro simples, à taxa de 10% ao ano; os 
montantes, daqui a 1, 2, 3, ..., n anos, formam a se-
quencia (a1, a2, a3, ..., an).
Outro capital de R$2 000,00 é aplicado a juro compos-
to, à taxa de 10% ao ano gerando uma sequencia de 
montantes (b1, b2, b3, ..., bn) daqui a 1, 2, 3, ..., n anos.
As sequencias (a1, a2, a3, ..., an) e (b1, b2, b3, ..., bn) 
formam respectivamente:

a) uma progressão aritmética de razão 1,1 e uma 
progressão geométrica de razão 10%.

b) uma progressão aritmética de razão 100 e uma 
progressão geométrica de razão 0,1.

c) uma progressão aritmética de razão 10% e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

d) uma progressão aritmética de razão 1,10 e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

e) uma progressão aritmética de razão 100 e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

QUESTÃO 09 (ENEM 2012 2ªAplicação) - Uma ma-
neira muito útil de se criar belas figuras decorativas 
utilizando a matemática é pelo processo de autosse-
melhança, uma forma de se criar fractais.  Informal-
mente, dizemos que uma figura é autossemelhante 
se partes dessa figura são semelhantes à figura vista 
como um todo. Um exemplo clássico é o Carpete de 
Sierpinski, criado por um processo recursivo, descrito 
a seguir:
Passo1: Considere um quadrado dividido em nove 
quadrados idênticos (Figura1). Inicia-se o processo 
removendo o quadrado central, restando 8  quadrados 
pretos (Figura2).
Passo 2: Repete-se o processo com cada um dos 
quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um de-
les em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado 
central  de cada um, restando apenas os quadrados 
pretos (Figura3)
Passo 3: Repete-se o passo 2.

Admita que esse processo seja executado 3 vezes, ou 
seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da Fi-
gura3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o  qua-
drado central de cada um deles. O número de quadra-
dos pretos restantes nesse momento é:

a) 64  b) 512
c) 568  d) 576              e) 648

QUESTÃO 10 (FUVEST - Adaptada) - Um país con-
traiu um empréstimo de 1 milhão de dólares, para pa-
gar em cem anos, à taxa de 9% ao ano. Por proble-
mas de balança comercial, nada foi pago até o ano de 
1989 (ano do pagamento), e a dívida foi sendo “rola-
da”, com capitalização anual de juros, até que ano a 
dívida foi quitada no ano de 2010. Qual dos valores a 
seguir está mais próximo do valor pago pela dívida?  
Para os cálculos adote (1,09)8 = 2.

a) 14 milhões de dólares
b) 500 milhões de dólares
c) 1 bilhão de dólares
d) 36 bilhões de dólares
e) 1 trilhão de dólares

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 01 (ENEM 2014 - 2ª Aplicação) - Uma loja 
decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá 
um dos seis possíveis brindes disponíveis, conforme 
sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem 
distribuídos são: uma bola, um chaveiro, uma caneta, 
um refrigerante, um sorvete e um CD, nessa ordem. 
O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segun-
do recebe um chaveiro, o terceiro recebe uma caneta, 
o quarto recebe um refrigerante, o quinto recebe um 
sorvete, o sexto recebe um CD, o sétimo recebe uma 
bola, o oitavo recebe um chaveiro, e assim sucessi-
vamente, segundo a ordem dos brindes. O milésimo 
cliente receberá de brinde um(a):

a) bola.  b) caneta. 
c) refrigerante.  d) sorvete.             e) CD. 

QUESTÃO 02 (ENEM 2011) - O número mensal de 
passagens de uma determinada empresa aérea au-
mentou no ano passado nas seguintes condições: em 
janeiro foram vendidas 33 000 passagens; em feverei-
ro, 34 500; em março, 36 000. Esse padrão de cres-
cimento se mantém para os meses subsequentes. 
Quantas passagens foram vendidas por essa empre-
sa em julho do ano passado?

a) 38 000  b) 40 500
c) 41 000  d) 42 000       e) 48 000

QUESTÃO 03 - Uma empresa produziu 600 pares de 
sapatos no mês de janeiro de 2014 e aumentou, de 
forma constante, a cada mês, sua produção em 120 
pares de sapato até o mês de junho; a partir daí man-
teve sua produção constante até o final do ano.
Qual é a média mensal de pares de sapatos produzi-
dos pela empresa no ano de 2014?
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O último dia de treino será aquele em que o atleta 
correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse trei-
namento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, 
corresponde a:

a) 414  b) 438
c) 456  d) 484              e) 496

QUESTÃO 08 (FGV 2010) - Um capital de R$1 000,00 
é aplicado a juro simples, à taxa de 10% ao ano; os 
montantes, daqui a 1, 2, 3, ..., n anos, formam a se-
quencia (a1, a2, a3, ..., an).
Outro capital de R$2 000,00 é aplicado a juro compos-
to, à taxa de 10% ao ano gerando uma sequencia de 
montantes (b1, b2, b3, ..., bn) daqui a 1, 2, 3, ..., n anos.
As sequencias (a1, a2, a3, ..., an) e (b1, b2, b3, ..., bn) 
formam respectivamente:

a) uma progressão aritmética de razão 1,1 e uma 
progressão geométrica de razão 10%.

b) uma progressão aritmética de razão 100 e uma 
progressão geométrica de razão 0,1.

c) uma progressão aritmética de razão 10% e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

d) uma progressão aritmética de razão 1,10 e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

e) uma progressão aritmética de razão 100 e uma 
progressão geométrica de razão 1,10.

QUESTÃO 09 (ENEM 2012 2ªAplicação) - Uma ma-
neira muito útil de se criar belas figuras decorativas 
utilizando a matemática é pelo processo de autosse-
melhança, uma forma de se criar fractais.  Informal-
mente, dizemos que uma figura é autossemelhante 
se partes dessa figura são semelhantes à figura vista 
como um todo. Um exemplo clássico é o Carpete de 
Sierpinski, criado por um processo recursivo, descrito 
a seguir:
Passo1: Considere um quadrado dividido em nove 
quadrados idênticos (Figura1). Inicia-se o processo 
removendo o quadrado central, restando 8  quadrados 
pretos (Figura2).
Passo 2: Repete-se o processo com cada um dos 
quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um de-
les em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado 
central  de cada um, restando apenas os quadrados 
pretos (Figura3)
Passo 3: Repete-se o passo 2.

Admita que esse processo seja executado 3 vezes, ou 
seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da Fi-
gura3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o  qua-
drado central de cada um deles. O número de quadra-
dos pretos restantes nesse momento é:

a) 64  b) 512
c) 568  d) 576              e) 648

QUESTÃO 10 (FUVEST - Adaptada) - Um país con-
traiu um empréstimo de 1 milhão de dólares, para pa-
gar em cem anos, à taxa de 9% ao ano. Por proble-
mas de balança comercial, nada foi pago até o ano de 
1989 (ano do pagamento), e a dívida foi sendo “rola-
da”, com capitalização anual de juros, até que ano a 
dívida foi quitada no ano de 2010. Qual dos valores a 
seguir está mais próximo do valor pago pela dívida?  
Para os cálculos adote (1,09)8 = 2.

a) 14 milhões de dólares
b) 500 milhões de dólares
c) 1 bilhão de dólares
d) 36 bilhões de dólares
e) 1 trilhão de dólares

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 01 (ENEM 2014 - 2ª Aplicação) - Uma loja 
decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá 
um dos seis possíveis brindes disponíveis, conforme 
sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem 
distribuídos são: uma bola, um chaveiro, uma caneta, 
um refrigerante, um sorvete e um CD, nessa ordem. 
O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segun-
do recebe um chaveiro, o terceiro recebe uma caneta, 
o quarto recebe um refrigerante, o quinto recebe um 
sorvete, o sexto recebe um CD, o sétimo recebe uma 
bola, o oitavo recebe um chaveiro, e assim sucessi-
vamente, segundo a ordem dos brindes. O milésimo 
cliente receberá de brinde um(a):

a) bola.  b) caneta. 
c) refrigerante.  d) sorvete.             e) CD. 

QUESTÃO 02 (ENEM 2011) - O número mensal de 
passagens de uma determinada empresa aérea au-
mentou no ano passado nas seguintes condições: em 
janeiro foram vendidas 33 000 passagens; em feverei-
ro, 34 500; em março, 36 000. Esse padrão de cres-
cimento se mantém para os meses subsequentes. 
Quantas passagens foram vendidas por essa empre-
sa em julho do ano passado?

a) 38 000  b) 40 500
c) 41 000  d) 42 000       e) 48 000

QUESTÃO 03 - Uma empresa produziu 600 pares de 
sapatos no mês de janeiro de 2014 e aumentou, de 
forma constante, a cada mês, sua produção em 120 
pares de sapato até o mês de junho; a partir daí man-
teve sua produção constante até o final do ano.
Qual é a média mensal de pares de sapatos produzi-
dos pela empresa no ano de 2014?
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a) 1.000  b) 1.050
c) 1.100  d) 1.150          e) 1.200

QUESTÃO 04 (G1 cp2 2015) - Observe na figura a 
forma de se arrumar mesas e cadeiras.

O número de cadeiras necessárias quando se chegar 
a 50 mesas será:

a) 102  b) 104
c) 106  d) 108              e) 110

QUESTÃO 05 - Guilherme pretende comprar um apar-
tamento financiado cujas prestações mensais formam 
uma progressão aritmética decrescente; a primeira 
prestação é de R$ 2600,00 e a última, de R$ 2020,00. 
A média aritmética das prestações é:

a) R$ 2310,00.
b)  um valor entre R$ 2350,00 e R$ 2400,00.
c) menor que R$ 2250,00.
d) R$2360,00.
e) impossível determinar, precisamos conhecer a 

quantidade de prestações

QUESTÃO 06 (ENEM 2012) - Um maquinista de trem 
ganha R$100,00 por viagem e só pode viajar a cada 
4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe 
que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não 
poderá viajar. Considere que o ano tem 365 dias. Se o 
maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas 
viagens precisará fazer?

a) 37  b) 51
c) 88  d) 89                e) 91

QUESTÃO 07 (Ufrgs 2015) - Para fazer a aposta 
mínima na Mega Sena uma pessoa deve escolher 
6 números diferentes em um cartão de apostas que 
contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu 
os números de sua aposta, formando uma progressão 
geométrica de razão inteira. Com esse critério, é cor-
reto afirmar que:

a) essa pessoa apostou no número 1
b) a razão da PG é maior do que 3
c) essa pessoa apostou no número 60
d) a razão da PG é 3
e) essa pessoa apostou somente em números ím-

pares. 

QUESTÃO 08 (Pucmg 2015 Adaptada) - Depois de 
percorrer um comprimento de arco de 7 m uma crian-
ça deixa de empurrar o balanço em que está brincan-
do e aguarda até o balanço parar completamente. Se 
o atrito diminui a velocidade do balanço de modo que 
o comprimento de arco percorrido seja sempre igual 
a 80% ao do anterior, a distância total percorrida pela 
criança, até que o balanço pare completamente, é 
dada pela expressão 

  D = 7 + 0,80´7 + 0,80 ´ (0,80 ´7)+… .

Considerando-se que o segundo membro dessa igual-
dade é a soma dos termos de uma progressão geo-
métrica, é CORRETO estimar que o valor de D,  em 
metros, é igual a:

a) 28  b) 35
c) 42  d) 49                e) 52

QUESTÃO 09 (Unesp 2011) - Após o nascimento 
do filho, em 15 de outubro, o pai comprometeu-se 
a depositar mensalmente, a partir daquela data, em 
uma caderneta de poupança, os valores de R$1,00, 
R$2,00, R$4,00 e assim sucessivamente, até o mês 
em que  o valor do depósito atingisse R$2 048,00. No 
mês seguinte o pai recomeçaria os depósitos como 
de início e assim o faria até o 21º aniversário do filho. 
Não tendo ocorrido falha no depósito ao longo do pe-
ríodo, o montante total dos depósitos, em reais, feitos 
em caderneta de poupança foi de:

a) R$ 42.947,50  b) R$ 49.142,00
c) R$ 57.330,00  d) R$ 85.995,00
e) R$ 114.660,00

QUESTÃO 10 - Uma alga cresce de modo que a cada 
dia ela cobre a superfície de área igual ao dobro da 
coberta no dia anterior. Se esta alga cobre a superfície 
de um lago em 100 dia, então o número de dias ne-
cessários para que duas algas da mesma espécie da 
anterior cubram a superfície do mesmo lago é:

a) 25  b) 50
c) 98  d) 99              e) 100

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B C B C D C E B D

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C D B A A D A B D D
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Área1 - Construir significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.
Habilidade03 (Situação Problema) - Resolver situa-
ção-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
Habilidade04 (Construção de Argumentação) - 
Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quanti-
tativas.
Habilidade05 (Elaboração de Propostas) - Avaliar 
propostas de intervenção na realidade utilizando co-
nhecimentos numéricos.
Área 2 - Interpretar informações de natureza científica 
e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, reali-
zando previsão de tendência, extrapolação, interpola-
ção e interpretação.
Habilidade24 (Compreensão de Fenômenos) - Uti-
lizar informações expressas em gráficos ou tabelas 
para fazer inferências. 
Habilidade25 (Situação Problema) - Resolver pro-
blema com dados apresentados em tabelas ou grá-
ficos.
Habilidade26 (Construção de Argumentação) - 
Analisar informações expressas em gráficos ou tabe-
las como recurso para a construção de argumentos.
 Temas mais importantes e mais exigidos nas 
provas do ENEM.

Porcentagem - Você leu algum jornal ou revista hoje? 
Assistiu o noticiário da TV? Ouviu o rádio? Acessou 
a internet? Mesmo que a resposta seja “não” para as 
perguntas anteriores, tenho certeza que ao vir para 
aula cada um de vocês deve ter visto os inúmeros out-
doors espalhados pela cidade. Hoje cada um de nós é 
bombardeado todos os dias, o dia inteiro, por um sem 
número de informações, sendo grande parte dessas 
dependentes de números. As informações que depen-
dem de números para serem lidas trazem várias re-
presentações, números inteiros positivos, negativos, 
decimais, fracionários e porcentagens; observando 
mais particularmente os dois últimos citados, é possí-
vel perceber que as frações são evitadas, sendo pre-
ferido o uso das porcentagens, por serem mais fáceis 
de se compreender pelo grande público. Porcentagem 
ou percentegem é um modo de expressar uma razão 
entre dois valores a partir de uma fração cujo denomi-
nador é 100. O símbolo % representa um centésimo 
(1/100), ou seja:

1 1%
100
12 12%

100

=

=

A expressão por cento vem do latim per centum e 
quer dizer por um cento. Assim, quando você lê ou 
escuta uma afirmação como “Grande liquidação: 20 
por cento de desconto em todos os artigos”, significa 
que você terá 20 reais de desconto para cada 100 re-

ais do preço do artigo que comprar.

Estabelecemos, então, a razão
100
20

e podemos afir-
mar que:

Assim, 
100
20

 é o mesmo que 20 por cento. A expres-

são por cento pode ser substituída pelo símbolo %. 
Dessa forma, temos:

100
20

 = 20 %

Veja os exemplos:
•	 8 pessoas em um grupo de 10 correspondem a 

10
8 ou

100
8

 
ou 80% do grupo.

•	 Num total de R$ 300,00, a quantia de R$ 21,00 

equivale a 
300
21 ou

100
7

 
ou 7% do total.

EXEMPLO:
Se uma barra de chocolate é dividida em 5 pedaços 
e uma pessoa come 3 deles, ela terá comido 3/5 do 
total, mas se tivesse dividido em 100 partes ela te-
ria comido 60 partes, o que na verdade representa a 
mesma coisa. Veja a ilustração.

%60
100
60

10
6

5
3

===  

      

AUMENTOS E DESCONTOS SUCESSIVOS:
AUMENTO DE 20%

•	 Valor inicial  ⇒  x (100% de x)
•	 Valor do aumento  ⇒  20% de x
•	 Valor após o aumento  ⇒  120% de x 
•	 OU 1,20.X

DESCONTO DE 20%
•	 Valor inicial  ⇒  x
•	 Valor do desconto  ⇒  20% de x
•	 Valor após o desconto ⇒  80% de x 
•	 OU 0,8.X

Observe os aumentos e descontos a seguir:
Probleminhas Básicos:

Ex1) Em uma promoção “LEVE 8 E PAGUE 5”  de 
quantos por cento é o desconto?

a) 25%  b) 35% 
c) 37,5%  d) 42,5%           e) 45%

Ex2) Em uma sala com 11 pessoas, 8 são homens. 
Os homens representam quantos por cento das mu-
lheres?

a) 37,5%  b) 66,7%
c) 166,7%  d) 266,7%          e) 300%

Ex3) Ao triplicar  o preço de uma mercadoria estamos 
dando um aumento de:
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PORCENTAGEM

Área1 - Construir significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.
Habilidade03 (Situação Problema) - Resolver situa-
ção-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
Habilidade04 (Construção de Argumentação) - 
Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quanti-
tativas.
Habilidade05 (Elaboração de Propostas) - Avaliar 
propostas de intervenção na realidade utilizando co-
nhecimentos numéricos.
Área 2 - Interpretar informações de natureza científica 
e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, reali-
zando previsão de tendência, extrapolação, interpola-
ção e interpretação.
Habilidade24 (Compreensão de Fenômenos) - Uti-
lizar informações expressas em gráficos ou tabelas 
para fazer inferências. 
Habilidade25 (Situação Problema) - Resolver pro-
blema com dados apresentados em tabelas ou grá-
ficos.
Habilidade26 (Construção de Argumentação) - 
Analisar informações expressas em gráficos ou tabe-
las como recurso para a construção de argumentos.
 Temas mais importantes e mais exigidos nas 
provas do ENEM.

Porcentagem - Você leu algum jornal ou revista hoje? 
Assistiu o noticiário da TV? Ouviu o rádio? Acessou 
a internet? Mesmo que a resposta seja “não” para as 
perguntas anteriores, tenho certeza que ao vir para 
aula cada um de vocês deve ter visto os inúmeros out-
doors espalhados pela cidade. Hoje cada um de nós é 
bombardeado todos os dias, o dia inteiro, por um sem 
número de informações, sendo grande parte dessas 
dependentes de números. As informações que depen-
dem de números para serem lidas trazem várias re-
presentações, números inteiros positivos, negativos, 
decimais, fracionários e porcentagens; observando 
mais particularmente os dois últimos citados, é possí-
vel perceber que as frações são evitadas, sendo pre-
ferido o uso das porcentagens, por serem mais fáceis 
de se compreender pelo grande público. Porcentagem 
ou percentegem é um modo de expressar uma razão 
entre dois valores a partir de uma fração cujo denomi-
nador é 100. O símbolo % representa um centésimo 
(1/100), ou seja:

1 1%
100
12 12%
100

=

=

A expressão por cento vem do latim per centum e 
quer dizer por um cento. Assim, quando você lê ou 
escuta uma afirmação como “Grande liquidação: 20 
por cento de desconto em todos os artigos”, significa 
que você terá 20 reais de desconto para cada 100 re-

ais do preço do artigo que comprar.

Estabelecemos, então, a razão
100
20

e podemos afir-
mar que:

Assim, 
100
20

 é o mesmo que 20 por cento. A expres-

são por cento pode ser substituída pelo símbolo %. 
Dessa forma, temos:

100
20

 = 20 %

Veja os exemplos:
•	 8 pessoas em um grupo de 10 correspondem a 

10
8 ou

100
8

 
ou 80% do grupo.

•	 Num total de R$ 300,00, a quantia de R$ 21,00 

equivale a 
300
21 ou

100
7

 
ou 7% do total.

EXEMPLO:
Se uma barra de chocolate é dividida em 5 pedaços 
e uma pessoa come 3 deles, ela terá comido 3/5 do 
total, mas se tivesse dividido em 100 partes ela te-
ria comido 60 partes, o que na verdade representa a 
mesma coisa. Veja a ilustração.

%60
100
60

10
6

5
3

===  

      

AUMENTOS E DESCONTOS SUCESSIVOS:
AUMENTO DE 20%

•	 Valor inicial  ⇒  x (100% de x)
•	 Valor do aumento  ⇒  20% de x
•	 Valor após o aumento  ⇒  120% de x 
•	 OU 1,20.X

DESCONTO DE 20%
•	 Valor inicial  ⇒  x
•	 Valor do desconto  ⇒  20% de x
•	 Valor após o desconto ⇒  80% de x 
•	 OU 0,8.X

Observe os aumentos e descontos a seguir:
Probleminhas Básicos:

Ex1) Em uma promoção “LEVE 8 E PAGUE 5”  de 
quantos por cento é o desconto?

a) 25%  b) 35% 
c) 37,5%  d) 42,5%           e) 45%

Ex2) Em uma sala com 11 pessoas, 8 são homens. 
Os homens representam quantos por cento das mu-
lheres?

a) 37,5%  b) 66,7%
c) 166,7%  d) 266,7%          e) 300%

Ex3) Ao triplicar  o preço de uma mercadoria estamos 
dando um aumento de:

27

PORCENTAGEM

a) 100%  b) 150%
c) 200%  d) 250%          e) 300%

Ex4) Ao quadruplicar  o preço de uma mercadoria es-
tamos aumentando seu valor para?

a) 100%de seu valor             b) 200% de seu valor
c) 300% de seu valor             d) 400% de seu valor
e) 500% de seu valor

Ex5) Uma população aumentou de 234 para 1873.De 
quantos por cento foi o aumento aproximadamente?

a) 600%  b) 650%
c) 700%  d) 750%          e) 800%

Ex6) Em uma promoção , uma mercadoria passou de 
R$53,00 para 23,00. Seu preço diminuiu aproximada-
mente :

a) 43,4%  b) 56,6%
c) 23%  d) 63,1%         e) 81,4%

Ex7) Uma investidor perdeu no primeiro mês 30% de 
sua aplicação e recuperou, no segundo mês,  60% do 
que havia perdido. Assim ele:

a) Ainda saiu ganhando 12%
b) Ainda saiu perdendo12%
c) Não perdeu nem ganhou
d) Ainda saiu ganhando 18%
e) Ainda saiu perdendo 18%

Ex8) A concentração de soluto em  250g de uma  sus-
tância   é de 40%. Quanto de soluto devemos colocar 
nessa substância para que sua concentração aumen-
te para 50%?

a) 10g  b) 20g
c) 25g  d) 40g              e) 50g

Ex9) Se o lucro de um comerciante sobre o preço de 
venda é de 60%, o seu lucro sobre o preço de custo é:

a) 40%  b) 50%
c) 60%  d) 120%          e) 150%

Ex10) Uma loja concede um desconto de 5% caso o 
cliente pague à vista uma mercadoria. Mas se quiser 
pode pagar 50% de entrada e 50% após 30 dias mas 
não tem direito ao desconto. Qual o juro mensal pago 
pelo cliente na compra parcelada?

a) 2,5%  b) 5%
c) 7,5%  d) 10%          e) 11,1%

Ex10) Em Janeiro uma mercadoria aumentou 80%, 
em Fevereiro aumentou 70% e em março sofreu redu-
ção de 75%. Seu preço final passou a ser:

a) Aumentou 75% em relação ao inicial
b) Aumentou 76,5% em relação ao inicial
c) Diminuiu 76,5% em relação ao inicial
d) Diminuiu 23,5% em relação ao inicial
e) Diminuiu 25% em relação ao inicial

GABARITO DE EXEMPLOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C D C D C B B E E D

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM

QUESTÃO 01 ÁREA 07 HABILIDADE 29 (ENEM 
2014 2ª APLICAÇÃO) - Após encerrar o período de 
vendas de 2012, uma concessionária fez um levanta-
mento das vendas de carros novos no último semes-
tre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico:

Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, 
o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro 
de 2013 um volume de vendas 20% superior `média 
mensal de vendas do semestre anterior. 
Para atingir essa meta, a quantidade mínima de car-
ros que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 
seria:

a) 17  b) 20
c) 21  d) 24                e) 30

QUESTÃO 02 ÁREA 01 HABILIDADE 25 - Centro de 
Oiapoque lidera casos de chikungunya; vítimas pas-
sam de 2 mil. Bairro Central é a região com mais ca-
sos identificados da febre.

(Fabiana Figueiredo do G1 AP)
Doença afeta 14% da população do Oiapoque, segun-
do Bombeiros. O município de Oiapoque, a 590 quilô-
metros de Macapá, registrou mais de duas mil vítimas 
da febre chikungunya, segundo o Corpo de Bombei-
ros Militar do Amapá (CBM). Os dados mostram que 
a doença afeta 14% da população (um total de mais 
de 23 mil pessoas em 2014 segundo o IBGE). Nesta 
terça-feira (3), equipes de saúde, assistência social e 
segurança pública iniciaram uma ação de combate ao 
mosquito transmissor.

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/03/centro-de-oiapoque-
lidera-casos-de-chikungunya-vitimas-passam-de-2-mil.html
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Os três bairros com maior incidência da doença, Cen-
tro, N. Esperança e Planalto, reúnem aproximada-
mente que porcentagem do total de casos notificados 
na cidade?

a) 71%  b) 66%
c) 60%  d) 55%            e) 50%

QUESTÃO 03 ÁREA 01 HABILIDADE 01 - Uma con-
sumidora ficou contrariada ao perceber que determi-
nado produto que compra semanalmente teve seu 
preço reajustado. Para saber o percentual de aumen-
to, a cliente dividiu o novo preço do produto pelo pre-
ço antigo obtendo quociente igual a exatamente 2,08. 
Em relação ao preço antigo, o aumento percentual é 
equivalente a:

a) 1,08%  b) 10,8%   
c) 20,8%     d) 108%             e) 208%   

QUESTÃO 04 ÁREA 01 HABILIDADE 04 - Películas 
de insulfilm são utilizadas em janelas de edifícios e 
vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As 
películas são classificadas de acordo com seu grau de 
transparência, ou seja, com o percentual de radiação 
solar que ela deixa passar. Colocando-se uma película 
de 50% de transparência sobre um vidro com 90% de 
transparência, obtém-se uma redução de radiação so-
lar igual a:

a) 5%  b) 9%
c) 10%  d) 45%            e) 55%

QUESTÃO 05 ÁREA 01 HABILIDADE 03 - No final 
do ano letivo, um levantamento mostrou que dos 350 
alunos de uma escola, 240 foram aprovados e os res-
tantes ficaram para o período de recuperação que 
ocorreria no mês de dezembro. Dos aprovados, 75% 
eram homens e dos que ficaram para o período de 
recuperação, 60% eram do sexo masculino. Dentre as 
mulheres, a fração de aprovadas foi de: 

a) 1
4   

b) 15
26

c) 6
11   

d) 6
35             

e) 52
175QUESTÃO 06 ÁREA 03 HABILIDADE 11 - A seguir 

temos a imagem aérea de uma região de Fortaleza na 
escala 1 : 10 000. Na imagem encontra-se uma A.P.A 
(Área de Preservação Ambiental) e dentro, um terreno 
retangular no qual é pretendido a construção de uma 
casa. Para construir a casa, o proprietário deve fazer 
uma solicitação junto à Prefeitura da cidade e informar 
vários dados sobre o terreno, entre elas, a área. De-
vido a qualidade da foto, temos uma margem de erro 
de 1% (para mais ou para menos) nas dimensões do 
terreno.

goo.gl/P82UFy
A diferença entre as áreas máxima e mínima do 
terreno, em m2, é:

a) 600  b) 1 200
c) 1 206  d) 2 400         e) 2 412

QUESTÃO 07 ÁREA 07 HABILIDADE 28 (ENEM 
2014 2ª APLICAÇÃO) - Uma concessionária de au-
tomóveis revende atualmente três marcas de veícu-
los, A, B e C, que são responsáveis por 50%, 30% 
e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atual-
mente, o faturamento médio mensal dessa empresa 
é de R$ 150.000,00. A direção dessa empresa estima 
que, após uma campanha publicitária a ser realizada, 
ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arre-
cadação com as marcas A, B e C, respectivamente. 
Se os resultados estimados na arrecadação forem al-
cançados, o faturamento médio mensal da empresa 
passará a ser de:

a) R$ 180.000,00           b) R$ 181.500,00
c) R$ 187.500,00           d) R$ 240.000,00
e) R$ 257.400,00

QUESTÃO08 - ÁREA 01 / HABILIDADE 04 - Após 
um ano de muito trabalho e bons resultados na em-
presa em que era funcionário, Marcio conseguiu uma 
bonificação de 20% sobre seu salário. A noite, assis-
tindo ao noticiário local sua felicidade acabou, pois 
ouviu que devido a inflação o custo de vida na cidade 
aumentou em 25% durante o ano. Com base nesses 
dados, mesmo com o aumento, o poder de compra de 
Márcio diminuiu em:

a) 3%  b) 4%
c) 5%  d) 6%             e) 7%  

      
QUESTÃO 09 ÁREA 01 HABILIDADE 04 - O empre-
sário dono de uma loja de calçados preocupado com 
a crise e a queda nas vendas resolveu que faria uma 
grande promoção na qual ofereceria um desconto de 
20% em todos os produtos da loja. Antes colocar em 
prática a idéia conversou com um especialista em 
marketing e ouviu que promoções do tipo eram mui-
to comuns e não chamavam mais tamanha atenção 
dos clientes, visto que os mesmos acreditavam que 
nesse tipo de ação sempre havia um aumento prévio 
dos preços, ou seja, mera enganação. O especialista 
orientou ao empresário que no momento, promoções 
no modelo “Pague X e Leve Y”, seriam mais impac-
tantes. A promoção equivalente a um desconto de 
20% seria:
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Os três bairros com maior incidência da doença, Cen-
tro, N. Esperança e Planalto, reúnem aproximada-
mente que porcentagem do total de casos notificados 
na cidade?

a) 71%  b) 66%
c) 60%  d) 55%            e) 50%

QUESTÃO 03 ÁREA 01 HABILIDADE 01 - Uma con-
sumidora ficou contrariada ao perceber que determi-
nado produto que compra semanalmente teve seu 
preço reajustado. Para saber o percentual de aumen-
to, a cliente dividiu o novo preço do produto pelo pre-
ço antigo obtendo quociente igual a exatamente 2,08. 
Em relação ao preço antigo, o aumento percentual é 
equivalente a:

a) 1,08%  b) 10,8%   
c) 20,8%     d) 108%             e) 208%   

QUESTÃO 04 ÁREA 01 HABILIDADE 04 - Películas 
de insulfilm são utilizadas em janelas de edifícios e 
vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As 
películas são classificadas de acordo com seu grau de 
transparência, ou seja, com o percentual de radiação 
solar que ela deixa passar. Colocando-se uma película 
de 50% de transparência sobre um vidro com 90% de 
transparência, obtém-se uma redução de radiação so-
lar igual a:

a) 5%  b) 9%
c) 10%  d) 45%            e) 55%

QUESTÃO 05 ÁREA 01 HABILIDADE 03 - No final 
do ano letivo, um levantamento mostrou que dos 350 
alunos de uma escola, 240 foram aprovados e os res-
tantes ficaram para o período de recuperação que 
ocorreria no mês de dezembro. Dos aprovados, 75% 
eram homens e dos que ficaram para o período de 
recuperação, 60% eram do sexo masculino. Dentre as 
mulheres, a fração de aprovadas foi de: 

a) 1
4   

b) 15
26

c) 6
11   

d) 6
35             

e) 52
175QUESTÃO 06 ÁREA 03 HABILIDADE 11 - A seguir 

temos a imagem aérea de uma região de Fortaleza na 
escala 1 : 10 000. Na imagem encontra-se uma A.P.A 
(Área de Preservação Ambiental) e dentro, um terreno 
retangular no qual é pretendido a construção de uma 
casa. Para construir a casa, o proprietário deve fazer 
uma solicitação junto à Prefeitura da cidade e informar 
vários dados sobre o terreno, entre elas, a área. De-
vido a qualidade da foto, temos uma margem de erro 
de 1% (para mais ou para menos) nas dimensões do 
terreno.

goo.gl/P82UFy
A diferença entre as áreas máxima e mínima do 
terreno, em m2, é:

a) 600  b) 1 200
c) 1 206  d) 2 400         e) 2 412

QUESTÃO 07 ÁREA 07 HABILIDADE 28 (ENEM 
2014 2ª APLICAÇÃO) - Uma concessionária de au-
tomóveis revende atualmente três marcas de veícu-
los, A, B e C, que são responsáveis por 50%, 30% 
e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atual-
mente, o faturamento médio mensal dessa empresa 
é de R$ 150.000,00. A direção dessa empresa estima 
que, após uma campanha publicitária a ser realizada, 
ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arre-
cadação com as marcas A, B e C, respectivamente. 
Se os resultados estimados na arrecadação forem al-
cançados, o faturamento médio mensal da empresa 
passará a ser de:

a) R$ 180.000,00           b) R$ 181.500,00
c) R$ 187.500,00           d) R$ 240.000,00
e) R$ 257.400,00

QUESTÃO08 - ÁREA 01 / HABILIDADE 04 - Após 
um ano de muito trabalho e bons resultados na em-
presa em que era funcionário, Marcio conseguiu uma 
bonificação de 20% sobre seu salário. A noite, assis-
tindo ao noticiário local sua felicidade acabou, pois 
ouviu que devido a inflação o custo de vida na cidade 
aumentou em 25% durante o ano. Com base nesses 
dados, mesmo com o aumento, o poder de compra de 
Márcio diminuiu em:

a) 3%  b) 4%
c) 5%  d) 6%             e) 7%  

      
QUESTÃO 09 ÁREA 01 HABILIDADE 04 - O empre-
sário dono de uma loja de calçados preocupado com 
a crise e a queda nas vendas resolveu que faria uma 
grande promoção na qual ofereceria um desconto de 
20% em todos os produtos da loja. Antes colocar em 
prática a idéia conversou com um especialista em 
marketing e ouviu que promoções do tipo eram mui-
to comuns e não chamavam mais tamanha atenção 
dos clientes, visto que os mesmos acreditavam que 
nesse tipo de ação sempre havia um aumento prévio 
dos preços, ou seja, mera enganação. O especialista 
orientou ao empresário que no momento, promoções 
no modelo “Pague X e Leve Y”, seriam mais impac-
tantes. A promoção equivalente a um desconto de 
20% seria:
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a) Pague 3 e Leve 4  b) Pague 4 e Leve 5
c) Pague 5 e Leve 6 d) Pague 6 e Leve 8
e) Pague 10 e Leve 12 

QUESTÃO 10 ÁREA 01 HABILIDADE 03 - Numa 
pesquisa eleitoral feita com pouco mais de 500 elei-
tores de uma cidade, no período de 13/09 a 16/09 du-
rante um ano eleitoral, sobre a preferência em relação 
a três postulantes ao cargo de prefeito, chegou-se 
exatamente ao seguinte resultado:

- 37,5% preferem o candidato A
- 1/7 preferem o candidato B
- 0,1666... preferem o candidato C

O número de entrevistados foi:
a) 504  b) 510
c) 515  d) 521              e) 530

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 ÁREA 01 HABILIDADE 03 - Pelo se-
gundo mês consecutivo, feijão, manteiga e leite 
elevam o custo da cesta básica. O custo do conjun-
to de alimentos básicos aumentou em 22 das 27 capi-
tais do Brasil em julho, de acordo com a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE). As maiores altas ocorre-
ram em Boa Vista (8,02%), João Pessoa (5,79%), Ma-
naus (5,27%) e Fortaleza (4,29%). As retrações foram 
verificadas em Florianópolis (-4,35%), Belo Horizonte 
(-0,64%), Belém (-0,60%), Porto Velho (-0,56%) e Bra-
sília (-0,23%).

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2016/
201607cestabasica.pdf

Um consumidor, morador de Fortaleza, observou que 
o preço do litro do leite em caixa, no período, subiu de 
R$ 3,60 para R$ 4,10, um aumento percentual acima 
do indicado na cesta básica. No caso do litro do leite, 
em Fortaleza, ter aumentado o mesmo percentual da 
cesta na básica da cidade, esse valor seria mais ba-
rato em:

a) R$ 0,16  b) R$ 0,22
c) R$ 0,27  d) R$ 0,35     e) R$ 0,41

QUESTÃO 02 ÁREA 01 HABILIDADE 03 (ENEM 
2012  2ª APLICAÇÃO) - No ano de 2010 o DataSe-
nado realizou uma pesquisa intitulada “Condições de 
vida das pessoas com deficiência no Brasil”. A pes-
quisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência e uma das 
questões foi a seguinte: “Para você, nos últimos anos, 
o preconceito em relação às pessoas com deficiência 
está igual, aumentando ou diminuindo?”. A porcenta-
gem das respostas a esta pergunta é mostrada na ta-
bela a seguir.

Igual Aumentando Diminuindo
 31%   10% 59%

Pelos dados contidos na tabela, o número que mais 
se aproxima da quantidade de pessoas que respon-
deram “diminuindo” é:

a) 69       b) 116
c) 361       d) 687         e) 1.106

QUESTÃO 03 ÁREA 06 HABILIDADE 26 (ENEM 
2013) - Um comerciante visita um centro de vendas 
para fazer cotação de preços dos produtos que deseja 
comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantida-
de adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% 
de produtos o tipo B. Esse comerciante deseja com-
prar uma quantidade de produtos, obtendo o menor 
custo/benefício em casa um deles. O quadro mostra o 
preço por quilograma, em reais, de cada produto co-
mercializado.

Produto Tipo A Tipo B
Arroz 2,00 1,70
Feijão 4,50 4,10
Soja 3,80 3,50
Milho 6,00 5,30

Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser 
escolhidos pelo comerciante são, respectivamente,

a) A, A, A, A   b) A, B, A, B
c) A, B, B, A   d) B, A, A, B
e) B, B, B, B

QUESTÃO 04 ÁREA 01 HABILIDADE 03 - O fute-
bol é um esporte que exige um grande esforço dos 
jogadores, causando grande desgaste físico após as 
partidas. Estima-se que, ao final dos 90 minutos de 
uma partida profissional, em um dia quente, um joga-
dor tenha sua massa corporal diminuída em, aproxi-
madamente, 4%, principalmente devido à desidrata-
ção. Considerando que, ao final de uma partida, nas 
condições citadas, um jogador esteja com 76,8kg de 
massa corporal, antes do início da partida, sua massa 
corporal, em kg, era de:

a) 78  b) 79
c) 80  d) 81                e) 82

QUESTÃO 05 ÁREA 06 HABILIDADE 26 - País per-
deu mais de 750 mil empregos formais. No ano 
passado, até outubro, foram eliminados mais de 751 
mil postos de trabalho com carteira assinada, segun-
do os dados do Ministério do Trabalho. Somado aos 
1,54 milhão de empregos perdidos formais em 2015, 
chega-se a uma baixa de cerca de 2,3 milhões de pos-
tos de trabalho em 2 anos.

goo.gl/tpfDqgP
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A expectativa era que o número de empregos perdi-
dos com carteira assinada continuasse subindo, sen-
do o crescimento relativo entre os meses OUT/NOV o 
ocorrido entre os meses SET/OUT. O número de em-
pregos com carteira assinada perdidos em novembro 
de 2016, segundo a expectativa, foi aproximadamen-
te:

a) 76 956  b) 98 678
c) 112 666  d) 133 459    e) 151 704

QUESTÃO 06 ÁREA 02 HABILIDADE 08 (ENEM 
2013) - A cerâmica constitui-se em um artefato bas-
tante presente na história da humanidade. Uma das 
suas várias propriedades é a retração (contração), 
que consiste na evaporação da água existente em um 
conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma 
determinada temperatura elevada. Essa elevação de 
temperatura, que ocorre durante o processo de cozi-
mento, causa uma redução de até 20% nas dimen-
sões lineares de uma peça.

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 
2012.

Suponha que uma peça, quando moldada em argila, 
possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 
cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram re-
duzidos em 20%. Em relação à área original, a área 
da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida 
em:

a) 4%  b) 20%
c) 36%  d) 64%            e) 96%

QUESTÃO 07 ÁREA 02 HABILIDADE 09 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Uma fábrica de sorvetes uti-
liza embalagens plásticas no formato de paralelepípe-
do retangular reto. Internamente, a embalagem tem 
10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No pro-
cesso de confecção do sorvete, uma mistura é coloca-
da na embalagem no estado líquido e, quando levada 
ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, 
ficando com consistência cremosa.
Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura 
sabor chocolate com volume de 1 000 cm3 e, após 
essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mis-
tura sabor morango, de modo que, ao final do pro-
cesso de congelamento, a embalagem fique comple-
tamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O 
volume máximo, em cm³, da mistura de morango que 
deverá ser colocado na embalagem é:

a) 450  b) 500
c) 600  d) 750          e) 1 000

QUESTÃO 08 ÁREA 06 HABILIDADE 25 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Em uma pesquisa sobre prá-
tica de atividade física, foi perguntado aos entrevista-
dos sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da 
semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 
75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência sema-
nal com que o faziam é a apresentada no gráfico:

Que porcentagem do total de entrevistados represen-
ta aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo me-
nos três vezes por semana?

a) 70,0%  b) 52,5%
c) 22,5%  d) 19,5%          e) 5,0%

QUESTÃO 09 ÁREA 01 HABILIDADE 01 - Maria, 
trabalha revendendo roupas femininas de uma fábrica 
a suas amigas. Para calcular o preço de venda dos 
produtos Maria aumenta os preços de custo em 42%; 
uma forma de conseguir este resultado é multiplicar o 
custo por:

a) 0,142  b) 0,42
c) 1,42  d) 4,2              e) 142

QUESTÃO 10 ÁREA 01 HABILIDADE 03 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Segundo dados apurados no 
Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões 
de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que 
teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda mé-
dia mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A soma dos 
rendimentos mensais dos 10% mais pobres corres-
pondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos des-
sa população considerada, enquanto que a soma dos 
rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspon-
deu a 44,5% desse total.

Disponível em: www.estadao.com.br. em: 16 nov. 
2011(adaptado).

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média 
mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% 
mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 
10% mais pobres?

a) 240,40  b) 548,11
c) 1 723,67  d) 4 026,70    e) 5 216,68

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B D E B D B B B A

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D D D C E C C B C E
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A expectativa era que o número de empregos perdi-
dos com carteira assinada continuasse subindo, sen-
do o crescimento relativo entre os meses OUT/NOV o 
ocorrido entre os meses SET/OUT. O número de em-
pregos com carteira assinada perdidos em novembro 
de 2016, segundo a expectativa, foi aproximadamen-
te:

a) 76 956  b) 98 678
c) 112 666  d) 133 459    e) 151 704

QUESTÃO 06 ÁREA 02 HABILIDADE 08 (ENEM 
2013) - A cerâmica constitui-se em um artefato bas-
tante presente na história da humanidade. Uma das 
suas várias propriedades é a retração (contração), 
que consiste na evaporação da água existente em um 
conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma 
determinada temperatura elevada. Essa elevação de 
temperatura, que ocorre durante o processo de cozi-
mento, causa uma redução de até 20% nas dimen-
sões lineares de uma peça.

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 
2012.

Suponha que uma peça, quando moldada em argila, 
possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 
cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram re-
duzidos em 20%. Em relação à área original, a área 
da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida 
em:

a) 4%  b) 20%
c) 36%  d) 64%            e) 96%

QUESTÃO 07 ÁREA 02 HABILIDADE 09 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Uma fábrica de sorvetes uti-
liza embalagens plásticas no formato de paralelepípe-
do retangular reto. Internamente, a embalagem tem 
10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No pro-
cesso de confecção do sorvete, uma mistura é coloca-
da na embalagem no estado líquido e, quando levada 
ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, 
ficando com consistência cremosa.
Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura 
sabor chocolate com volume de 1 000 cm3 e, após 
essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mis-
tura sabor morango, de modo que, ao final do pro-
cesso de congelamento, a embalagem fique comple-
tamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O 
volume máximo, em cm³, da mistura de morango que 
deverá ser colocado na embalagem é:

a) 450  b) 500
c) 600  d) 750          e) 1 000

QUESTÃO 08 ÁREA 06 HABILIDADE 25 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Em uma pesquisa sobre prá-
tica de atividade física, foi perguntado aos entrevista-
dos sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da 
semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 
75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência sema-
nal com que o faziam é a apresentada no gráfico:

Que porcentagem do total de entrevistados represen-
ta aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo me-
nos três vezes por semana?

a) 70,0%  b) 52,5%
c) 22,5%  d) 19,5%          e) 5,0%

QUESTÃO 09 ÁREA 01 HABILIDADE 01 - Maria, 
trabalha revendendo roupas femininas de uma fábrica 
a suas amigas. Para calcular o preço de venda dos 
produtos Maria aumenta os preços de custo em 42%; 
uma forma de conseguir este resultado é multiplicar o 
custo por:

a) 0,142  b) 0,42
c) 1,42  d) 4,2              e) 142

QUESTÃO 10 ÁREA 01 HABILIDADE 03 (ENEM 
2015  2ª APLICAÇÃO) - Segundo dados apurados no 
Censo 2010, para uma população de 101,8 milhões 
de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que 
teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda mé-
dia mensal apurada foi de R$ 1 202,00. A soma dos 
rendimentos mensais dos 10% mais pobres corres-
pondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos des-
sa população considerada, enquanto que a soma dos 
rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspon-
deu a 44,5% desse total.

Disponível em: www.estadao.com.br. em: 16 nov. 
2011(adaptado).

Qual foi a diferença, em reais, entre a renda média 
mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% 
mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 
10% mais pobres?

a) 240,40  b) 548,11
c) 1 723,67  d) 4 026,70    e) 5 216,68

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D B D E B D B B B A

GABARITO COMPLEMENTARES
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Competência de área 8 – Apropriar-se de conheci-
mentos da biologia para, em situações problema, in-
terpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-
-tecnológicas.
Habilidades 28,29 e 30
Competência de área 4 – Compreender interações 
entre organismos e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, relacionando conhe-
cimentos científicos, aspectos culturais e característi-
cas individuais. 
Habilidades 13,14,15 e 16
Ciclos biogeoquímicos
Aspectos gerais - Embora a maioria dos ecossiste-
mas recebem energia solar abundantemente, elemen-
tos químicos estão disponíveis apenas em quantida-
des limitadas. Portanto, a vida depende da reciclagem 
dos elementos químicos essenciais. Grande parte 
da química de um organismo é substituído de forma 
contínua como nutrientes são assimilados e resídu-
os de produtos são liberados. Quando o organismo 
morre, os átomos no seu corpo são devolvidos para 
a atmosfera, a água, ou para o solo por decomposito-
res. A decomposição repõe os nutrientes inorgânicos 
que plantas e outros autótrofos usam para construir 
nova matéria orgânica. Dessa forma, os ciclos de nu-
trientes envolvem tanto componentes bióticos e abió-
ticos, sendo chamados de ciclos biogeoquímicos. Um 
ciclo biogeoquímico ou de matéria, é uma via através 
da qual um composto ou elemento químico se move 
através tanto do meio biótico (biosfera) como abiótico 
(litosfera, hidrosfera e atmosfera) na Terra. 

O termo “biogeoquímica” nos diz que fatores biológi-
cos, geológicos e químicos são todos os envolvidos. 
A circulação de nutrientes químicos como carbono, 
oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio e água etc. atra-
vés do mundo biológico e físico são conhecidos como 
os ciclos biogeoquímicos. Com isso, o elemento é re-
ciclado, embora em alguns ciclos pode haver locais 
(chamados reservatórios), onde o elemento é acumu-
lado ou mantido por um longo período de tempo (tal 
como um oceano ou lago para água). 
Os principais ciclos biogeoquímicos estudados são:

- Ciclo do carbono
- Ciclo da água
- Ciclo do nitrogênio
- Ciclo do oxigênio

Ciclo do carbono - O ciclo do carbono é o ciclo bio-
geoquímico pelo qual o carbono é trocado entre a 
biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera e atmosfera 

da Terra. Junto com o ciclo do nitrogênio e do ciclo 
da água, o ciclo do carbono compreende uma sequ-
ência de eventos que são chave para tornar a Terra 
capaz de sustentar a vida; que descreve o movimen-
to de carbono, uma vez que é reciclado e reutilizado 
em toda a biosfera. As moléculas à base de carbono 
são fundamentais para a vida na Terra, uma vez que 
é o componente principal dos compostos biológicos. 
O carbono é também um componente importante de 
muitos minerais. O carbono na atmosfera existe em 
duas formas principais: dióxido de carbono e meta-
no. Ambos absorvem e retêm o calor na atmosfera e 
são parcialmente responsáveis pelo efeito de estufa. 
O metano produz um grande efeito de estufa por vo-
lume, em comparação com o dióxido de carbono, mas 
existe em concentrações muito mais baixas e é mais 
dissipável do que o dióxido de carbono - o que faz o 
dióxido de carbono o mais importante gás do efeito 
estufa. O dióxido de carbono sai da atmosfera através 
da fotossíntese, entrando assim nas biosferas terres-
tres e oceânicas. Ele também se dissolve diretamente 
nos corpos d´águas (oceanos, lagos, rios etc.), assim 
como a dissolução em precipitações, como a chuva. 
Uma vez dissolvido, moléculas de CO2 reagem com 
a água, formando ácido carbônico - o que contribui 
para a acidez do oceano. Esse ácido também, pode 
ser absorvido por rochas, ocasionando intemperismo 
químico nessas rochas.  
Observe:

Ciclo da água - O ciclo da água, também conhecido 
como o ciclo hidrológico ou o ciclo do H2O, descreve 
o movimento contínuo da água, acima e abaixo da su-
perfície da Terra. A massa de água na Terra permane-
ce relativamente constante ao longo do tempo, mas a 
divisão da água nos principais reservatórios de gelo, 
água doce, água salgada e de água na atmosfera é 
oscila, dependendo de uma ampla gama de variáveis 
climáticas. A água se move a partir de um reservatório 
para outro, como do rio para o mar, ou do oceano para 
a atmosfera, pelos processos físicos de evaporação, 
condensação, precipitação, infiltração, escoamento e 
fluxo de subsolo. Ao fazê-lo, a água passa por diferen-
tes fases: líquido, sólido (gelo) e gás (vapor). O ciclo 
da água envolve a troca de energia, o que leva a mu-
danças de temperatura. Por exemplo, quando a água 
evapora, leva a energia de seus arredores e esfria o 
ambiente. Quando se condensa, ele libera energia e 
aquece o ambiente. Estas trocas de calor influenciar 
o clima. A fase de evaporação do ciclo purifica a água 
que, em seguida, repõe a terra com água doce. O flu-
xo de água líquida e gelo transporta minerais em todo 
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Competência de área 8 – Apropriar-se de conheci-
mentos da biologia para, em situações problema, in-
terpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-
-tecnológicas.
Habilidades 28,29 e 30
Competência de área 4 – Compreender interações 
entre organismos e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, relacionando conhe-
cimentos científicos, aspectos culturais e característi-
cas individuais. 
Habilidades 13,14,15 e 16
Ciclos biogeoquímicos
Aspectos gerais - Embora a maioria dos ecossiste-
mas recebem energia solar abundantemente, elemen-
tos químicos estão disponíveis apenas em quantida-
des limitadas. Portanto, a vida depende da reciclagem 
dos elementos químicos essenciais. Grande parte 
da química de um organismo é substituído de forma 
contínua como nutrientes são assimilados e resídu-
os de produtos são liberados. Quando o organismo 
morre, os átomos no seu corpo são devolvidos para 
a atmosfera, a água, ou para o solo por decomposito-
res. A decomposição repõe os nutrientes inorgânicos 
que plantas e outros autótrofos usam para construir 
nova matéria orgânica. Dessa forma, os ciclos de nu-
trientes envolvem tanto componentes bióticos e abió-
ticos, sendo chamados de ciclos biogeoquímicos. Um 
ciclo biogeoquímico ou de matéria, é uma via através 
da qual um composto ou elemento químico se move 
através tanto do meio biótico (biosfera) como abiótico 
(litosfera, hidrosfera e atmosfera) na Terra. 

O termo “biogeoquímica” nos diz que fatores biológi-
cos, geológicos e químicos são todos os envolvidos. 
A circulação de nutrientes químicos como carbono, 
oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio e água etc. atra-
vés do mundo biológico e físico são conhecidos como 
os ciclos biogeoquímicos. Com isso, o elemento é re-
ciclado, embora em alguns ciclos pode haver locais 
(chamados reservatórios), onde o elemento é acumu-
lado ou mantido por um longo período de tempo (tal 
como um oceano ou lago para água). 
Os principais ciclos biogeoquímicos estudados são:

- Ciclo do carbono
- Ciclo da água
- Ciclo do nitrogênio
- Ciclo do oxigênio

Ciclo do carbono - O ciclo do carbono é o ciclo bio-
geoquímico pelo qual o carbono é trocado entre a 
biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera e atmosfera 

da Terra. Junto com o ciclo do nitrogênio e do ciclo 
da água, o ciclo do carbono compreende uma sequ-
ência de eventos que são chave para tornar a Terra 
capaz de sustentar a vida; que descreve o movimen-
to de carbono, uma vez que é reciclado e reutilizado 
em toda a biosfera. As moléculas à base de carbono 
são fundamentais para a vida na Terra, uma vez que 
é o componente principal dos compostos biológicos. 
O carbono é também um componente importante de 
muitos minerais. O carbono na atmosfera existe em 
duas formas principais: dióxido de carbono e meta-
no. Ambos absorvem e retêm o calor na atmosfera e 
são parcialmente responsáveis pelo efeito de estufa. 
O metano produz um grande efeito de estufa por vo-
lume, em comparação com o dióxido de carbono, mas 
existe em concentrações muito mais baixas e é mais 
dissipável do que o dióxido de carbono - o que faz o 
dióxido de carbono o mais importante gás do efeito 
estufa. O dióxido de carbono sai da atmosfera através 
da fotossíntese, entrando assim nas biosferas terres-
tres e oceânicas. Ele também se dissolve diretamente 
nos corpos d´águas (oceanos, lagos, rios etc.), assim 
como a dissolução em precipitações, como a chuva. 
Uma vez dissolvido, moléculas de CO2 reagem com 
a água, formando ácido carbônico - o que contribui 
para a acidez do oceano. Esse ácido também, pode 
ser absorvido por rochas, ocasionando intemperismo 
químico nessas rochas.  
Observe:

Ciclo da água - O ciclo da água, também conhecido 
como o ciclo hidrológico ou o ciclo do H2O, descreve 
o movimento contínuo da água, acima e abaixo da su-
perfície da Terra. A massa de água na Terra permane-
ce relativamente constante ao longo do tempo, mas a 
divisão da água nos principais reservatórios de gelo, 
água doce, água salgada e de água na atmosfera é 
oscila, dependendo de uma ampla gama de variáveis 
climáticas. A água se move a partir de um reservatório 
para outro, como do rio para o mar, ou do oceano para 
a atmosfera, pelos processos físicos de evaporação, 
condensação, precipitação, infiltração, escoamento e 
fluxo de subsolo. Ao fazê-lo, a água passa por diferen-
tes fases: líquido, sólido (gelo) e gás (vapor). O ciclo 
da água envolve a troca de energia, o que leva a mu-
danças de temperatura. Por exemplo, quando a água 
evapora, leva a energia de seus arredores e esfria o 
ambiente. Quando se condensa, ele libera energia e 
aquece o ambiente. Estas trocas de calor influenciar 
o clima. A fase de evaporação do ciclo purifica a água 
que, em seguida, repõe a terra com água doce. O flu-
xo de água líquida e gelo transporta minerais em todo 
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o globo. Ele também está envolvido na reformulação 
das características geológicas da Terra, através de 
processos, incluindo a erosão e sedimentação. O ciclo 
de água é também essencial para a manutenção da 
maior parte da vida e os ecossistemas do planeta. Os 
oceanos contêm 97,5% de água na biosfera. Cerca 
de 2,5% é água dulcícola. Quase 70% (1,5% do total 
da biosfera) dessa água, encontra-se “aprisionada” 
nas calotas polares e geleiras (glaciociclo), e os cerca 
de 30% restante (1% do total da biosfera) encontra-
-se em lagos, rios, e lençóis freáticos. A distribuição 
analítica da água na biosfera encontra-se representa 
no gráfico a seguir:

A energia solar impulsiona o ciclo, aquecendo a água 
do talassociclo (oceanos e mares) e do limnociclo 
(rios e lagos), promovendo a evaporação, seguindo 
para o ar. O gelo, a chuva e a neve podem se transfor-
mar diretamente em vapor. A transpiração libera água 
dos seres vivos. Nas plantas, a partir da sua absor-
ção radicular (zona pilífera das raízes) no solo e li-
berado pelas folhas (principalmente pelos estômatos), 
enquanto que nos animais, pelas mucosas (boca) ou 
por estruturas especializadas (como glândulas sudorí-
paras). O vapor de água, menos denso quando com-
parado com os principais componentes da atmosfera 
(gás nitrogênio e oxigênio) ganha altura no ar livre, 
como resultado da flutuação. Porém a medida que au-
menta a altitude, a pressão do ar e temperatura caem. 
A baixa temperatura então, faz com que o vapor de 
água se condense em uma pequena gota, a qual é 
mais pesado que o ar, de tal forma que ela cai se não 
for apoiada por uma corrente de ar ascendente. Uma 
enorme concentração dessas gotículas ao longo da 
atmosfera torna-se visível como nuvens. O nevoeiro, 
porém, é formado quando o vapor de água se con-
densa perto do nível do solo - resultado da colisão 
do ar úmido e o ar frio, ou de uma redução abrupta 
na pressão do ar. As correntes de ar movem o vapor 
de água ao redor do globo terrestre, fazendo partícu-
las de nuvens colidir, crescer e cair das camadas su-
periores da atmosfera como precipitações. Algumas 
precipitações caem como neve ou granizo, e podem 
acumular-se em calotas polares e geleiras, retendo 
a água congelada durante milhares de anos. A maior 
parte da água cai de volta nos oceanos ou na terra 
em forma de chuva, onde a água flui sobre o solo pelo 
escoamento superficial. 
Parte desse escoamento entram nos rios e nos cam-
pos, fluindo em direção aos oceanos. O escoamento 
superficial e água que emerge da terra (águas sub-
terrâneas) podem ser armazenadas como água doce 
em lagos. Nem toda água escoada flui para os rios, 
um bom volume penetra no solo como infiltração. 

Parte dessa água se infiltra profundamente no solo e 
reabastecem os aquíferos (na América do Sul, des-
tacam-se o aquífero Guarani, localizado em SP, PR, 
SC, RS, MS, MG, parte do Paraguai e Argentina; e o 
Alter chão, localizado entre os estados do Amazonas 
e Pará), armazenando-a por longos períodos de tem-
po. Algumas dessas infiltrações permanecem perto da 
superfície da terra e infiltram-se no leito do oceano, 
como descarga de águas subterrâneas. Parte dessas 
águas subterrâneas também encontram aberturas na 
no solo, como nascentes de água doce.
Observe:

Ciclo do nitrogênio - O nitrogênio é o principal gás 
presente na atmosfera (cerca de 78% N2 na atmosfera 
terrestre) e um elemento químico-chave na formação 
das principais matérias orgânicas da vida - proteínas 
(através do grupo amino (NH2-) dos aminoácidos) e 
ácidos nucléicos (através das bases nitrogenadas pú-
ricas e pirimídicas. O ciclo do nitrogênio é o proces-
so pelo qual o nitrogênio é convertido entre as suas 
várias formas químicas. Esta transformação pode ser 
efetuada através de processos biológicos e físicos. Os 
principais processos que ocorrem no ciclo do nitrogê-
nio incluem:
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O N2 é convertido em NH3 (amônia). Existe duas for-
mas básicas de fixação do nitrogênio: a fixação quími-
ca (através do processo de Haber-Bosch) e a fixação 
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(A reação de Haber-Bosch serviu de base para a 
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(Nódulo de bacteriorrizas nas plantas, local onde 
ocorre a conversão de N2 em amônia)
Este último ocorre entre as fabáceas (leguminosas) e 
a bactéria do gênero Rhizobium. Observe

(Observe que a Rhizobium “contamina” o pelo 
absorvente da raiz (2 e 3), depois adentra para o 
parênquima cortical da raiz (4 e 5), até formar um 
nódulo mutualístico entre a leguminosa e a bac-
téria (6).) A fixação biológica do nitrogênio é possível 
graças a enzima nitrogenase a qual liga-se ao N2 e

(Etapas do processo de fixação biológica do nitro-
gênio em bactérias e cianobactérias)
As atividades humanas, como a queima de combus-
tíveis fósseis, o uso de fertilizantes nitrogenados arti-
ficiais, e liberação de nitrogênio em águas residuais 
têm alterado dramaticamente o ciclo do nitrogênio 
global

• Nitrificação
Processo em que a amônia (NH3)  é convertida em 
nitrato (NO3

 -). Divide-se em: nitrosação e nitratação. 
Nessa primeira fase, ocorre a nitrosação onde há a 
oxidação de amônio (NH4 +) realizada por bactérias, 
tais como a espécie Nitrosomonas, que converte amô-
nia para nitritos (NO2-).

A reação específica da nitrosação é:

Outras espécies bacterianas tais como Nitrobacter, 
são responsáveis pela oxidação dos nitritos em nitra-
tos (NO3 -). É fundamental que a amônia seja converti-
da em nitrato, pois a amônia, em especial na forma de 
íon amônio (NH4+) porque o gás amoníaco é tóxico 
para as plantas

A reação específica da nitratação é:

É fundamental que a amônia seja convertida em nitra-
to, pois a amônia, em especial na forma de íon amônio 
(NH4+) é tóxico para as plantas

• Desnitrificação ou denitrificação
A denitrificação é a redução de nitratos ao inerte gás 
nitrogênio, fechando assim o ciclo. Este processo é re-
alizado por espécies bacterianas tais como a Pseudo-
monas e Clostridium em condições anaeróbias. Elas 
usam o nitrato como um aceptor de elétrons no lugar 
de oxigênio durante a respiração. Esta bactéria ana-
eróbia facultativa também pode viver em condições 
aeróbicas. O processo ocorre por exemplo em con-
dições anaeróbias solos encharcados. As bactérias 
denitrificantes utilizam nitratos do solo para realizar a 
respiração anaeróbia total (quando usa outro aceptor 
final de elétrons que não seja o O2), produzindo o N2, 
que é inerte e não está disponível para as plantas.
Observe:

A reação específica da denitrificação é:

Enfim, a visão geral do ciclo do nitrogênio é essa:
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Ciclo do oxigênio - O oxigênio é um elemento pre-
sente na água, no gás carbônico, na maior parte da 
matéria orgânica - além do próprio gás O2 nas cama-
das mais baixas da atmosfera e do O3 (ozônio) em 
camadas mais altas (estratosfera). Assim, o ciclo de 
oxigênio é o ciclo biogeoquímico que descreve o mo-
vimento de oxigênio dentro de seus três reservatórios 
principais: a atmosfera (ar), o teor total de matéria 
biológica dentro da biosfera (a soma global de todos 
os ecossistemas) e a litosfera (crosta terrestre).  Fa-
lhas no ciclo de oxigênio dentro da hidrosfera (a mas-
sa combinada de água encontrado na superfície do 
planeta Terra) pode resultar no desenvolvimento de 
zonas hipóxicas. O principal fator de condução do ci-
clo de oxigênio é a fotossíntese, que é responsável 
pela atmosfera da Terra moderna e vida na Terra. Ele 
é um gás liberado pelos organismos fotossintéticos, 
sendo utilizado pelos seres vivos em geral, resultan-
do na produção do CO2. O equilíbrio desses gases 
na atmosfera depende desses dois processos: fotos-
síntese e respiração (aeróbia e anaeróbia, exceto a 
fermentação lática). Entretanto, a ação humana, tem 
gerado um desequilíbrio na emissão de CO2 devido à 
combustão excessiva de elementos fósseis (combus-
tíveis).
Observe que o oxigênio é vital à vida na Terra, além 
de que sua origem atmosférica é basicamente biótica. 
Quase todo o O2 atmosférico vem do processo fotos-
sintético ao longo dos últimos milhões de anos.

Fotossíntese
Introdução - A maioria dos seres autótrofos realiza a 
fotossíntese para a produção de matéria orgânica. A 
fotossíntese consiste num conjunto de reações quími-
cas através das quais o CO2, a água e energia lumi-
nosa são transformados em glicose (C6H12O6) e oxigê-
nio, e é no interior dos cloroplastos que ela se realiza.

Equação Geral da Fotossíntese - A fotossíntese 
pode ser resumida na seguinte equação:

FONTE: http://agronomos.ning.com/profiles/blogs/luz-
-nos-gramados

Etapas da fotossíntese - O processo fotossintéti-
co, do mesmo modo que a respiração, não é a única 
reação química, mas uma série de reações que de-
pendem umas das outras. A primeira é chamada de 
fotoquímica ou fase clara e a segunda chamada en-
zimática ou fase escura (fase química).

Fase clara (fotoquímica) (Tila-
coides)

Fase escura (química) (Estro-
ma)

Depende da luz e da clorofila Não depende de luz

Não depende de temperatura Não depende de clorofila

Ocorre a fotólise da água 
(quebra da molécula de água) Não depende da temperatura

Liberação de oxigênio prove-
niente da água O CO2 é consumido

Fotofosforilação cíclica e 
acíclica

O CO2 é usado na formação de 
carboidratos.

Formação de ATP e NADPH2

ATP e NADPH2 são 
consumidos. 

O processo fotossintético pode ser assim esquema-
tizado:

FONTE: http://analuizabaierle.blogspot.com/2010/06/
bjtao-2-bi.html

• Fatores que Interferem na Fotossíntese 
Vários fatores que podem determinar alterações na 
intensidade da reação fotossintética (taxa de fotossín-
tese). Dentre os fatores internos temos a clorofila e 
as enzimas, esta importantíssima na fase de escuro. 
Dentre os fatores externos, temos o CO2, a tempera-
tura e a luz.

• Gás carbônico 
Se fornecermos taxas crescentes de CO2, às plantas, 
até 0,2 ou 0,3%, há uma melhoria de rendimento da 
fotossíntese. Além desse valor o rendimento cai, pois, 
o CO2 passa a ter um efeito tóxicos sobre os estôma-
tos. A taxa de CO2, da atmosfera é de apenas 0,3%, 
não atingindo, portanto, um ponto ideal para a fotos-
síntese. 
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• Temperatura 
Como a fotossíntese tem uma etapa puramente quí-
mica, ela é altamente influenciada pela temperatura 
atingindo um ótimo rendimento entre 30 e 40°C. 
Geralmente, acima de 50°C ela não se processa, pois 
ocorre a destruição das enzimas que atuam no pro-
cesso. Nesses dois gráficos consideram-se ótimas as 
quantidades dos outros fatores que influem no proces-
so.

• Luz
Atuam segundo a intensidade e o comprimento de 
onda. Já vimos que a taxa fotossintética é maior nos 
comprimentos de onda azul e vermelho. Quanto à in-
tensidade, sua ação pode ser melhor analisada em 
relação à variação da concentração de CO2.
No gráfico nota-se que para uma mesma quantidade 
de CO2 (1 a 2%) a fotossíntese tem diferentes taxas 
de rendimento, em função da intensidade luminosa.

No gráfico seguinte é analisada a taxa de fotossíntese 
em função de dois fatores a temperatura e a ‘ intensi-
dade luminosa. A 35°C a taxa de fotossíntese é ótima 
se a planta for submetida a altas intensidades lumino-
sas; é baixa se for submetida a baixas intensidades 
luminosas.

Cabe agora introduzir a importante noção do chamado 
fator limitante em fisiologia. Ele pode ser definido como 
a menor quantidade de um, entre vários fatores que de-
termina o rendimento final de um processo. É, portanto, 
o fator que, por gastar em pequena quantidade, limita o 
rendimento do processo num certo intervalo de tempo. 
No gráfico o segmento A - B indica que a baixa con-
centração de CO2 é o fator limitante. Nos segmentos 
B – D e D – F, CO2 é o fator limitante. Em B – C, D – E. 
F – G a luz é o fator limitante. Uma observação prática 
para você descobrir o fator limitante é a seguinte: “O 
fator que ao ser aumentado, melhora o rendimento do 
processo, era o fator limitante”. No gráfico da tempera-
tura o ponto B indica um baixo rendimento fotossinté-
tico, apesar de termos aí um ótimo de temperatura. E 
portando a luz que está funcionando como fator limi-
tante, pois aumentando a sua intensidade passamos 
para o ponto A isso à mesma temperatura. Nesse grá-
fico, pode-se completar a Interpretação dos resultados, 
relacionando-os às duas fases da fotossíntese. Basi-
camente a temperatura influi na fase do escuro, que é 
puramente química. Em baixas intensidades luminosas 
a fase de claro não fornece ATP e NADPH2 à fase de 
escuro em quantidades suficientes. Aqui é, portanto, a 
luz que realmente limita o processo, não importando a 
temperatura. Em altas intensidades luminosas é gran-
de o suprimento dessas substâncias à fase de escuro; 
assim a temperatura passa a ser o fator determinante 
da velocidade da reação da fase de escuro.

• Ponto de compensação fótico
Embora haja confusão a respeito, deve ficar bem, claro 
que durante a noite, os órgãos verdes apenas respi-
ram, enquanto de dia eles fazem fotossíntese e respi-
ração. Em função das temperaturas diurnas mais altas, 
a taxa de respiração é maior de dia do que de noite. 
Para efeito de simplificação considera-se, na discussão 
a seguir, que essa taxa é mais ou menos constantes. 
Durante alguns períodos do dia, a iluminação recebi-
da pelas plantas não tem intensidade suficiente para 
permitir uma taxa ótima de fotossíntese. Aumentando 
a intensidade de luz, será atingido um ponto no qual a 
taxa fotossíntese igual a taxa respiratória. Essa intensi-
dade de luz na qual a fotossíntese igual a respiração é 
o chamado ponto de compensação fótico ou simples-
mente ponto de compensação (PC). Nessas condições 
fala-se que a planta será em equilíbrio energético, pois 
todo o açúcar produzido pela fotossíntese estará sendo 
consumido na respiração. Não há, portanto, ganho ou 
perda de energia.
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EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (CESGRANRIO 1999) - O gráfico ante-
rior ilustra a influência da luz na velocidade da fotossín-
tese. A análise do gráfico só NÃO nos permite afirmar 
que no ponto: 

a) 1, a planta está no escuro.   
b) 1, a planta não produz O2.   
c) 2, a quantidade de O2 que a planta consome é 

igual à quantidade produzida.   
d) 2, a fotossíntese atingiu uma velocidade igual à 

da respiração.   
e) 3, a luz passa a atuar como fator limitante do pro-

cesso.   

QUESTÃO 02 (CESGRANRIO 1998)  - Sobre a orga-
nela representada a seguir podemos afirmar que:

a) é uma estrutura anabólica em virtude da produ-
ção de O2.   

b) a construção de moléculas orgânicas ocorre nas 
lamelas.   

c) a formação de moléculas de ATP independe da 
ação da luz.   

d) as moléculas CO2 funcionam como aceptoras 
finais de hidrogênio.   

e) as reações de escuro ocorrem nos “grana”, regi-

ões ricas em clorofila.   
  
QUESTÃO 03 (CESGRANRIO 1991) - Qual dos gráfi-
cos a seguir relaciona CORRETAMENTE a quantida-
de de oxigênio liberado pela fotossíntese (O2) com a 
intensidade luminosa?

QUESTÃO 04 (CESGRANRIO 1990) - Nos ambientes 
aquáticos, o ciclo do carbono pode ser esquematiza-
do, simplificadamente, conforme mostra o esquema a 
seguir. Estude-o com atenção e assinale a opção que 
descreve a participação do plâncton na(s) etapa(s) A 
e B:

a) O zooplâncton participa das etapas A e B.   
b) O fitoplâncton participa das etapas A e B.   
c) O zooplâncton só participa da etapa B.   
d) O fitoplâncton só participa da etapa B.   
e) O fitoplâncton só participa da etapa A.   

  
QUESTÃO 05 (CESGRANRIO 1990) - Um aquário 
do laboratório apresentava, nas paredes internas, 
um tom esverdeado com pequeninas bolhas junto às 
manchas verdes. À noite, as bolhinhas desapareciam. 
A explicação do fenômeno é que as manchas verdes 
são: 

a) algas e, através da respiração, eliminam CO2.   
b) algas e, através de fotossíntese, eliminam O2.   
c) musgos primitivos produzindo CO2 fotossintéti-

co.   
d) bactérias fotossintetizantes produzindo CO2.   
e) liquens aquáticos produzindo monóxido de car-

bono.   
  
QUESTÃO 06 (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  - Os 
seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com 
o ambiente mediante processos conhecidos como ci-
clos biogeoquímicos. O esquema representa um dos 
ciclos que ocorrem nos ecossistemas.
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O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeo-
químico do(a):

a) água.     b) fósforo.   
c) enxofre.    d) carbono.       e) nitrogênio.   

QUESTÃO 07 (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  - A mo-
dernização da agricultura, também conhecida como 
Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da 
agricultura nacional. No entanto, trouxe consequên-
cias como o empobrecimento do solo, o aumento da 
erosão e dos custos de produção, entre outras. Atu-
almente, a preocupação com a agricultura sustentá-
vel 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 (adap-

tado). 
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 08 (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) - Em 
uma aula de biologia sobre formação vegetal brasi-
leira, a professora destacou que, em uma região, a 
flora convive com condições ambientais curiosas. As 
características dessas plantas não estão relacionadas 
com a falta de água, mas com as condições do solo, 
que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumí-
nio. Além disso, essas plantas possuem adaptações 
ao fogo. As características adaptativas das plantas 
que correspondem à região destacada pela professo-
ra são: 

a) Raízes escoras e respiratórias.   
b) Raízes tabulares e folhas largas.   
c) Casca grossa e galhos retorcidos.   
d) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo.   
e) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos.   

  
QUESTÃO 09 (ENEM PPL 2015) - Na natureza a ma-
téria é constantemente transformada por meio dos ci-
clos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem 
os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitro-
gênio e do oxigênio. O elemento que está presente 
em todos os ciclos nomeados é o:

a) fósforo  b) enxofre
c) carbono  d) oxigênio e) nitrogênio

  

QUESTÃO 10 (ENEM PPL 2014) - Na técnica de 
plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são 
cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do 
solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer 
esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a 
técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do 
solo, que, na natureza, participam do ciclo do(a):

a) água  b) carbono
c) nitrogênio d) oxigênio       e) fósforo

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (FUVEST 2012) - Uma das consequên-
cias do “efeito estufa” é o aquecimento dos oceanos. 
Esse aumento de temperatura provoca 

a) menor dissolução de CO2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de menor quantidade 
desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para o aumento do efeito estufa global.   

b) menor dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, 
para a redução do efeito estufa global.   

c) menor dissolução de CO2 e O2 nas águas oceâ-
nicas, o que leva ao consumo de maior quanti-
dade de O2 pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para a redução do efeito estufa global.   

d) maior dissolução de CO2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para a redução do efeito estufa global.   

e) maior dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva à liberação de maior quantidade de 
CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, para 
o aumento do efeito estufa global.   

  
QUESTÃO 02 (FUVEST 2005) - Dois importantes pro-
cessos metabólicos são:

I - “ciclo de Krebs”, ou ciclo do ácido cítrico, no qual 
moléculas orgânicas são degradadas e seus 
carbonos, liberados como gás carbônico (CO2);

II - “ciclo de Calvin-Benson”, ou ciclo das pentoses, 
no qual os carbonos do gás carbônico são in-
corporados em moléculas orgânicas. 

Que alternativa indica corretamente os ciclos presen-
tes nos organismos citados?

 
QUESTÃO 03 (G1 IFSP 2017) - Considerando-se o 
ciclo do carbono, analise a figura abaixo.



38

BIOLOGIA

O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeo-
químico do(a):

a) água.     b) fósforo.   
c) enxofre.    d) carbono.       e) nitrogênio.   

QUESTÃO 07 (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  - A mo-
dernização da agricultura, também conhecida como 
Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da 
agricultura nacional. No entanto, trouxe consequên-
cias como o empobrecimento do solo, o aumento da 
erosão e dos custos de produção, entre outras. Atu-
almente, a preocupação com a agricultura sustentá-
vel 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 (adap-

tado). 
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 08 (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) - Em 
uma aula de biologia sobre formação vegetal brasi-
leira, a professora destacou que, em uma região, a 
flora convive com condições ambientais curiosas. As 
características dessas plantas não estão relacionadas 
com a falta de água, mas com as condições do solo, 
que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumí-
nio. Além disso, essas plantas possuem adaptações 
ao fogo. As características adaptativas das plantas 
que correspondem à região destacada pela professo-
ra são: 

a) Raízes escoras e respiratórias.   
b) Raízes tabulares e folhas largas.   
c) Casca grossa e galhos retorcidos.   
d) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo.   
e) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos.   

  
QUESTÃO 09 (ENEM PPL 2015) - Na natureza a ma-
téria é constantemente transformada por meio dos ci-
clos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem 
os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitro-
gênio e do oxigênio. O elemento que está presente 
em todos os ciclos nomeados é o:

a) fósforo  b) enxofre
c) carbono  d) oxigênio e) nitrogênio

  

QUESTÃO 10 (ENEM PPL 2014) - Na técnica de 
plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são 
cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do 
solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer 
esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a 
técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do 
solo, que, na natureza, participam do ciclo do(a):

a) água  b) carbono
c) nitrogênio d) oxigênio       e) fósforo

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (FUVEST 2012) - Uma das consequên-
cias do “efeito estufa” é o aquecimento dos oceanos. 
Esse aumento de temperatura provoca 

a) menor dissolução de CO2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de menor quantidade 
desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para o aumento do efeito estufa global.   

b) menor dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, 
para a redução do efeito estufa global.   

c) menor dissolução de CO2 e O2 nas águas oceâ-
nicas, o que leva ao consumo de maior quanti-
dade de O2 pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para a redução do efeito estufa global.   

d) maior dissolução de CO2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para a redução do efeito estufa global.   

e) maior dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva à liberação de maior quantidade de 
CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, para 
o aumento do efeito estufa global.   

  
QUESTÃO 02 (FUVEST 2005) - Dois importantes pro-
cessos metabólicos são:

I - “ciclo de Krebs”, ou ciclo do ácido cítrico, no qual 
moléculas orgânicas são degradadas e seus 
carbonos, liberados como gás carbônico (CO2);

II - “ciclo de Calvin-Benson”, ou ciclo das pentoses, 
no qual os carbonos do gás carbônico são in-
corporados em moléculas orgânicas. 

Que alternativa indica corretamente os ciclos presen-
tes nos organismos citados?

 
QUESTÃO 03 (G1 IFSP 2017) - Considerando-se o 
ciclo do carbono, analise a figura abaixo.
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Em I. e II. estão representados, respectivamente, os 
processos e quem os executa. Desta forma, assinale 
a alternativa correta. 

a) I.: Respiração em organismos aeróbios; II.: Fo-
tossíntese em organismos autótrofos.   

b) I.: Respiração em organismos aeróbios; II.: Fo-
tossíntese em organismos heterótrofos.   

c) I.: Fotossíntese em organismos anaeróbios; II.: 
Respiração em organismos heterótrofos.   

d) I.: Fotossíntese em organismos anaeróbios; II.: 
Respiração em organismos autótrofos.   

e) I.: Fotossíntese em organismos autótrofos; II.: 
Respiração em organismos aeróbicos.   

  
QUESTÃO 04 (UNESP 2017) - Em uma matéria so-
bre o papel das plantas na redução da concentração 
atmosférica dos gases do efeito estufa, consta a se-
guinte informação: O vegetal “arranca” o carbono, que 
é o C do CO2, para usar de matéria-prima para o seu 
tronco, e devolve para a atmosfera o O2,  ou seja, oxi-
gênio.

(Superinteressante, maio de 2016. Adaptado.)
Tal informação refere-se à:

a) respiração celular e está correta, uma vez que, 
nas mitocôndrias, o carbono do CO2 é disponi-
bilizado para a síntese de tecidos vegetais e o 
O2 é devolvido para a atmosfera.   

b) fotossíntese e está correta, uma vez que, atra-
vés desse processo, a planta utiliza o carbono 
na síntese de seus tecidos, devolvendo para a 
atmosfera o oxigênio do CO2.   

c) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o 
carbono do CO2 é utilizado na síntese de car-
boidratos que serão consumidos na respiração 
celular, mas não como matéria-prima do tronco.   

d) fotossíntese e está incorreta, uma vez que o oxi-
gênio liberado para atmosfera provém da rea-
ção de decomposição da água, e não do CO2 
que a planta capta da atmosfera.   

e) respiração celular e está incorreta, uma vez 
que o O2 liberado para atmosfera tem origem 
na quebra de carboidratos na glicólise, da qual 
também resulta o carbono que irá compor os 
tecidos vegetais.   

  
QUESTÃO 05 (FGV 2016) - A ureia produzida em in-
dústrias petroquímicas é o fertilizante mais utilizado 
no mundo pela agricultura convencional como fonte 
extra de nitrogênio. Já na agricultura orgânica, a qual 
dispensa o consumo de fertilizantes e defensivos quí-
micos industriais, utiliza-se o esterco animal curtido 
como fonte suplementar de nitrogênio. Independente-
mente do tipo de técnica agrícola empregada, tanto o 
fertilizante petroquímico como o esterco animal, quan-
do aplicados no solo, serão 

a) metabolizados por bactérias quimiossintetizan-
tes que geram nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-), as-

similados então pelos vegetais para a síntese, 
principalmente, de aminoácidos e nucleotídeos.   

b) absorvidos diretamente pelos vegetais que 
apresentam micro-organismos simbiontes em 
nódulos de suas raízes, para a síntese direta 
de proteínas e ácidos nucleicos.   

c) decompostos por organismos detritívoros em 

moléculas menores como a amônia (NH3) e o 
gás nitrogênio (N2), assimilados então pelos te-
cidos vegetais para síntese de nitrito (NO2

-), e 
nitrato (NO3

-).   
d) digeridos por fungos e bactérias nitrificantes que 

produzem aminoácidos e nucleotídeos, assimi-
lados então pelos tecidos vegetais para síntese 
de proteínas e ácidos nucleicos.   

e) oxidados por cianobactérias fotossintetizantes 
em nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-) que produzem 

proteínas e ácidos nucleicos, então absorvidos 
diretamente pelos tecidos vegetais.

  
QUESTÃO 06 (FAC. ALBERT EINSTEIN MEDICIN 
2016)  - Analise o esquema abaixo, que se refere, de 
forma bem simplificada, ao processo de fotossíntese.

Suponha que uma cultura de algas verdes seja ilumi-
nada e receba gás carbônico com o isótopo C - 14 e 
água com o isótopo O - 18. Pode-se afirmar que 

a) o gás carbônico participa das etapas A e B e 
prever que ocorra produção de glicose com o 
isótopo C - 14 nas duas etapas.   

b) o gás carbônico participa apenas da etapa A e 
prever que ocorra produção de glicose com o 
isótopo C - 14 nesta etapa.   

c) a água participa das etapas A e B e prever que 
ocorra liberação de oxigênio com o isótopo O - 
18 nas duas etapas.   

d) a água participa apenas da etapa A e prever que 
ocorra liberação de oxigênio com o isótopo O - 
18 nesta etapa.

  
QUESTÃO 07 (G1 CPS 2016) - A agricultura é a arte 
de colher o sol. Essa frase, divulgada nos cursos de 
Agronomia, expressa o quanto a agricultura depen-
de de fenômenos e elementos naturais mais do que 
qualquer outra atividade econômica conhecida. Isso 
ocorre porque a produção agropecuária depende de 
uma capacidade especial típica dos vegetais: sinteti-
zar seu próprio alimento. Porém, assim como todos os 
demais seres vivos, as plantas também precisam de 
água e de nutrientes minerais que elas retiram do solo 
pelas raízes. Entretanto, as plantas podem “fabricar” 
as substâncias orgânicas de que necessitam para sua 
nutrição e fazem isso por meio de um processo bio-
químico chamado de fotossíntese, o qual depende da 
energia do sol para acontecer.
<http://tinyurl.com/pw336dv> Acesso em: 20.08.2015. 

Adaptado.
A partir das informações do texto, assinale a alterna-
tiva correta. 

a) O solo depende da energia do sol e das raízes 
das plantas para realizar o processo de fotos-
síntese.   

b) A agricultura possui autonomia, pois independe 
de fenômenos naturais para sua existência.   

c) As plantas não dependem de outros seres vivos 
para produzir o próprio alimento.   

d) As sementes das plantas adubam organicamen-
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te o solo no processo de fotossíntese.   
e) O solo produz os materiais orgβnicos e energia 

para nutrir as plantas e o processo agrνcola.   
  
QUESTÃO 08 (UNICAMP 2015) - O crescimento das 
plantas é afetado pelo balanço entre a fotossíntese e 
a respiração. O padrão de resposta desses dois im-
portantes processos fisiológicos em função da tempe-
ratura é apresentado nos gráficos abaixo, relativos a 
duas espécies de plantas.

Sobre as espécies X e Y, é correto afirmar: 
a) A espécie Y não apresenta ganho líquido de car-

bono a 15°C.   
b) As duas espécies têm perda líquida de carbono 

a 45°C.   
c) A espécie Y crescerá menos do que a espécie 

X a 25°C.   
d) As duas espécies têm ganho líquido de carbono 

a 45°C.   
  
QUESTÃO 09 (Enem 2014) - A aplicação excessi-
va de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode 
acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo 
de compostos nitrogenados, principalmente a forma 
mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e 
plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, re-
presentado no esquema. A espécie nitrogenada mais 
oxidada tem sua quantidade controlada por ação de 
microrganismos que promovem a reação de redução 
dessa espécie, no processo denominado desnitrifica-
ção.

O processo citado está representado na etapa:
a) I.     b) II.   
c) III.     d) IV.      e) V.   

  
QUESTÃO 10 (UNESP 2014) - Um pequeno agricul-
tor construiu em sua propriedade uma estufa para cul-
tivar alfaces pelo sistema de hidroponia, no qual as 
raízes são banhadas por uma solução aerada e com 

os nutrientes necessários ao desenvolvimento das 
plantas. Para obter plantas maiores e de crescimento 
mais rápido, o agricultor achou que poderia aumentar 
a eficiência fotossintética das plantas e para isso ins-
talou em sua estufa equipamentos capazes de con-
trolar a umidade e as concentrações de CO2 e de O2 
na atmosfera ambiente, além de equipamentos para 
controlar a luminosidade e a temperatura. É correto 
afirmar que o equipamento para controle da :

a) umidade relativa do ar é bastante útil, pois, em 
ambiente mais úmido, os estômatos permane-
cerão fechados por mais tempo, aumentando a 
eficiência fotossintética.   

b) temperatura é dispensável, pois, independente-
mente da temperatura ambiente, quanto maior 
a intensidade luminosa maior a eficiência fotos-
sintética.   

c) concentração de CO2 é bastante útil, pois um 
aumento na concentração desse gás pode, até 
certo limite, aumentar a eficiência fotossintética.   

d) luminosidade é dispensável, pois, independen-
temente da intensidade luminosa, quanto maior 
a temperatura ambiente maior a eficiência fo-
tossintética.   

e) concentração de O2 é bastante útil, pois quanto 
maior a concentração desse gás na atmosfera 
ambiente maior a eficiência fotossintética.   
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Competência de área 1 - Compreender as ciências 
naturais e as tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo seus papéis nos 
processos de produção e no desenvolvimento econô-
mico e social da humanidade.
H1 - Reconhecer características ou propriedades de 
fenômenos ondulatórios ouoscilatórios, relacionando-
-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 - Associar a solução de problemas de comunica-
ção, transporte, saúde ou outro, com o corresponden-
te desenvolvimento científico e tecnológico.
H4 - Avaliar propostas de intervenção no ambiente, 
considerando a qualidade da vida humana ou medi-
das de conservação, recuperação ou utilização sus-
tentável da biodiversidade.
Competência de área 2 - Identificar a presença e 
aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais 
em diferentes contextos.
H6 - Relacionar informações para compreender ma-
nuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sis-
temas tecnológicos de uso comum.
H7 - Selecionar testes de controle, parâmetros ou 
critérios para a comparação de materiais e produtos, 
tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do 
trabalhador ou a qualidade de vida.

Qualidades Fisiológicas do Som - Os sons simples 
distinguem-se uns dos outros por duas característi-
cas, a saber, intensidade e altura; os sons compostos, 
além daquelas, diferenciam-se pelo timbre. A intensi-
dade fisiológica do som esta ligada à amplitude das vi-
brações (e, portanto à energia transportada pela onda 
sonora); é a qualidade pela qual um som forte (grande 
amplitude - muita energia) se distingue de um som fra-
co (pequena amplitude - pouca energia).

A intensidade é definida fisicamente como a quanti-
dade de energia que chega em superfície na unidade 
de tempo.

No sistema internacional, a intensidade é medida em 
W/m2, pois P é medida em W (Watt) e A em m2.

Nível Sonoro (N)

• I a intensidade da fonte sonora
• IO a menor intensidade perceptível (IO = 10-12 W/

m²)
• N é medido em decibéis

A altura do som está ligada unicamente à sua frequên-
cia; é a qualidade pela qual um som grave (som bai-
xo - frequência baixa) se distingue de um som agudo 
(som alto - frequência alta).

É fácil perceber que essa característica do som de-
pende tão somente da frequência; sabe-se, por exem-
plo, que encurtando-se uma lamina elástica (gilete 
presa no bordo da mesa), aumenta-se a frequência de 
suas vibrações e, correlativamente, constata-se que 
o som emitido se torna mais e mais agudo. O timbre 
depende dos harmônicos associados ao som funda-
mental no caso dos sons musicais ou das ondas que 
se superpõem, no caso dos sons compostos em geral. 
No caso dos sons musicais, é a qualidade que permite 
distinguir dois sons de mesma altura emitidos por fon-
tes sonoras diferentes uma flauta e um violino.

Cordas Vibrantes - Consideremos uma corda de 
comprimento l, fixa pelas extremidades e esticada de 
modo a permanecer tensa quando submetida às for-
ças de tração. Percutindo-a na parte central originam-
-se vibrações transversais que se propagam na corda, 
refletindo-se nas extremidades, produzindo ondas es-
tacionárias de velocidade v. Estas ondas estacioná-
rias provocam, no ar, regiões de compressão e rarefa-
ção, originando ondas sonoras. Uma corda que vibra 
como um todo produz sua freqüência mais baixa, dita 
freqüência fundamental, e o som correspondente é 
chamado fundamental. Percutindo a corda próximo 
a uma extremidade, ele vibra em dois, três ou mais 
segmentos, dependendo da onda estacionária que se 
estabelece:

onde f é a frequência de vibração, n é o harmônico, L 
é o comprimento da corda e v é a velocidade de pro-
pação da onda na corda.

Velocidade da onda em uma corda

A velocidade de propagação v de uma onda transver-
sal na corda é determinada por:
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Nessa expressão, F é a tração a que fica sujeita a 
corda, e μ é a densidade linear (massa por unidade 
de comprimento):

μ = m/L
Por essa expressão, podemos entender como se pro-
duz uma melodia com um instrumento de corda. São 
três as variáveis. Durante a execução, o músico con-
trola o valor de l, porção vibrante da corda ou muda de 
uma corda mais grossa para uma mais fina (alterando 
μ). Ele controla a intensidade da força de tração ao 
fazer a afinação do instrumento através de roscas es-
peciais (tarrachas). É desse modo que ele obtém as 
várias notas (frequências).

EFEITO DOPPLER - O efeito Doppler é causado pelo 
movimento da fonte sonora em relação ao observador 
que recebe este som. Devido ao movimento, o obser-
vador percebe uma frequência diferente da frequência 
real do som emitido pela fonte. Este fenômeno pode 
ocorrer quando a fonte está em movimento, quando 
o observador está em movimento e quando os dois 
estão em movimento.

Chamando a frequência realmente emitida pela fonte 
de freal, a frequência percebida pelo observador de fdo-

ppler, a velocidade da fonte de Vfonte e a velocidade do 
observador de Vobservador, temos a seguinte relação:

É importante observar os sinais (Vobservador e Vfonte) que 
serão utilizados na equação acima. As velocidades 
seguem um referencial orientado desde o observador 

até a fonte.

As velocidades (Vobservador e Vfonte) devem ser apenas as 
componentes de aproximação ou de afastamento do 
observador em relação à fonte (ou vice-versa).
Considere o exemplo a seguir. Observe que o refe-
rencial foi traçado do observador para a fonte. Neste 
exemplo, temos dois importantes aspectos a serem 
ressaltados: - Embora o observador tenha velocidade 
V e a fonte, V’, as velocidades a serem utilizadas na 
equação do Efeito Doppler são apenas as componen-
tes de aproximação ou afastamento entre observador 
e fonte. - Utilizando o referencial Observador -˃ Fon-
te, a componente de aproximação da velocidade do 
observador (Vobservador) tem sinal positivo, enquanto a 
componente de aproximação da velocidade da fonte 
(Vfonte) tem sinal negativo.

VÁCUO SILENCIOSO - 

Quando se diz “desse jeito você vai estourar meu 
tímpanos” ou quando se recomenda às crianças para 
não limparem as orelhas com cotonete, isso traduz 
um cuidado que se deve ter com uma membrana de-
licada que há dentro da orelha. Quando o ar que foi 
empurrado (pelas pregas vocais, por exemplo) entra 
no canal auditivo (o buraco da orelha), vai encontrar 
esta membrana e pô-la a vibrar também. (Para ter no-
ção do processo, use um tubo de papelão com as ex-
tremidades recobertas por um plástico esticado. Faça 
um pequeno furo em uma delas e bata na outra. Você 
ouvirá um som e poderá até ‘apagar uma vela’ com 
ele!) Essa vibração é transmitida por ossículos (mar-
telo, bigorna e estribo) e aí vira Biologia! Enfim, você 
tem a sensação auditiva. Você dirá que está ouvindo 
um som.
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Nessa expressão, F é a tração a que fica sujeita a 
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Chamando a frequência realmente emitida pela fonte 
de freal, a frequência percebida pelo observador de fdo-
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ressaltados: - Embora o observador tenha velocidade 
V e a fonte, V’, as velocidades a serem utilizadas na 
equação do Efeito Doppler são apenas as componen-
tes de aproximação ou afastamento entre observador 
e fonte. - Utilizando o referencial Observador -˃ Fon-
te, a componente de aproximação da velocidade do 
observador (Vobservador) tem sinal positivo, enquanto a 
componente de aproximação da velocidade da fonte 
(Vfonte) tem sinal negativo.

VÁCUO SILENCIOSO - 

Quando se diz “desse jeito você vai estourar meu 
tímpanos” ou quando se recomenda às crianças para 
não limparem as orelhas com cotonete, isso traduz 
um cuidado que se deve ter com uma membrana de-
licada que há dentro da orelha. Quando o ar que foi 
empurrado (pelas pregas vocais, por exemplo) entra 
no canal auditivo (o buraco da orelha), vai encontrar 
esta membrana e pô-la a vibrar também. (Para ter no-
ção do processo, use um tubo de papelão com as ex-
tremidades recobertas por um plástico esticado. Faça 
um pequeno furo em uma delas e bata na outra. Você 
ouvirá um som e poderá até ‘apagar uma vela’ com 
ele!) Essa vibração é transmitida por ossículos (mar-
telo, bigorna e estribo) e aí vira Biologia! Enfim, você 
tem a sensação auditiva. Você dirá que está ouvindo 
um som.
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Se aproximarmos nossa orelha de um sólido ou líqui-
do vibrante (ao invés de um gás, como o ar), ainda 
assim teremos vibração no tímpano, ou seja, o som 
se propagará até que o escutemos. Ora, mas então, 
se não houver um meio material (gasoso, líquido ou 
sólido) que vibre até nosso ouvido, não haverá som! 
Isto pode ser comprovado colocando-se um rato vivo, 
uma vela acesa e um relógio em funcionamento den-
tro de um recipiente do qual irá se extrair todo o ar. 
Feito o vácuo, a vela, sem combustível, apaga-se. O 
rato, morre. E o relógio... bem, este só sabemos que 
ainda está vivo porque podemos ver seus ponteiros 
movimentando-se. Não podemos mais ouvir seu cora-
ção; digo, seu TIC-TAC! Conclusão: O SOM NÃO SE 
PROPAGA NO VÁCUO.

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 - O ouvido externo e constituído pelo 
pavilhão auricular (orelha) cuja função é auxiliar a 
convergência das ondas sonoras para o meato au-
ditivo (canal auditivo). O meato auditivo comporta-se 
como um tubo fechado, em cuja extremidade ocluída 
está o tímpano, uma membrana que tem a função de 
transmitir as vibrações mecânicas para o ouvido mé-
dio.

Existe um gradiente de pressão entre a extremida-
de aberta do meato e a membrana timpânica. Essa 
diferença ocorre em virtude de a onda sonora não 
poder promover compressões e rarefações do ar na 

membrana timpânica, exercendo, assim, uma pressão 
maior nessa região.

[Google notícias.]
Sabendo que o meato auditivo tem um comprimento 
que varia de 2 a 3 cm, adotando uma velocidade para 
o som de 340 m/s, pode-se constatar que:

a) a frequência fundamental de ressonância para o 
meato auditivo varia de 2.833,33 Hz a 4.250 Hz.

b) a frequência fundamental de ressonância para o 
meato auditivo varia de 5.666,67 Hz a 8.500 Hz.

c) a frequência fundamental de ressonância para o 
meato auditivo varia de 7.555,55 Hz a 11.333,33 
Hz.

d) a frequência fundamental de ressonância para o 
meato auditivo varia de 11.333,33 Hz a 17.000 
Hz.

e) a frequência fundamental de ressonância para o 
meato auditivo varia de 22.666,67 Hz a 34.000 
Hz.

QUESTÃO 02 - Uma ambulância A em movimento 
retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador 
O, em repouso. A sirene emite um som de frequência 
constante fA. O desenho ilustra as frentes de onda 
do som emitido pela ambulância. O observador possui 
um detector que consegue registrar, no esboço de um 
gráfico. a frequência da onda sonora detectada em 
função do tempo fo(t), antes e depois da passagem 
da ambulância por ele.

Qual esboço gráfico representa a frequência fo(t) de-
tectada pelo observador?

QUESTÃO 03 (ANHEMBI MORUMBI-SP) - Um na-
vio, para efetuar uma sondagem submarina, utiliza o 
método do eco (SONAR): emite pulsos sonoros verti-
cais e registra o intervalo de tempo t entre a emissão 
e a recepção do pulso. A velocidade do som na água 
é de 1,4 km/s. Com o navio navegando em linha reta 
e sendo x a sua posição, traça-se o gráfico indicado 
na figura.
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Conclui-se que, na posição x, existe:
a) uma depressão submarina cujo fundo está a 2,8 

km do nível do mar.
b) uma depressão submarina cujo fundo está a 5,2 

km do nível do mar.
c) uma elevação submarina cujo pico está a 1,4 km 

do nível do mar.
d) uma elevação submarina cujo pico está a 2,8 km 

do nível do mar.
e) uma elevação submarina cujo pico está a 8,4 km 

do nível do mar.

QUESTÃO 04 - A radiação ultravioleta (UV) é dividida, 
de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, 
UV-B e UV-C, conforme a figura.

Para selecionar um filtro solar que apresente absor-
ção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os 
espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros 
solares:

Considere: velocidade da luz = 3,0×108 m/s e 1 nm = 
1,0×10-9 m.
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o:

a) V   b) IV
c) III   d) II      e) I

QUESTÃO 05 - O sonar é um equipamento eletrônico 
que permite a localização de objetos e a medida de 
distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais 
sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos 
ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de 
uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao recep-
tor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso 

do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons 
separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Consideran-
do uma condição em que a velocidade do som no ar é 
340 m/s, qual é a distância mínima a que uma pessoa 
deve estar de um anteparo refletor para que se possa 
distinguir o eco do som emitido?

a) 17m  b) 34m
c) 68m  d) 1700m        e) 3400m

QUESTÃO 06 (FEI-SP) - Considerando as faixas au-
díveis para os animais mencionados a seguir, pode-
mos afirmar que:
gato – 30 Hz até 45 kHz
cão – 20 Hz até 30 kHz
homem – 20 Hz até 20 kHz
baleia – 40 Hz até 80 kHz

a) o homem pode escutar sons mais graves que 
o gato

b) a baleia pode escutar sons mais graves que o 
cão

c) o cão escuta sons mais agudos que a baleia
d) o homem escuta sons mais agudos que a baleia
e) o gato escuta sons mais graves que o cão

QUESTÃO 07 - Em um piano, o Dó central e a próxi-
ma nota Dó (Dó maior) apresentam sons parecidos, 
mas não idênticos. É possível utilizar programas com-
putacionais para expressar o formato dessas ondas 
sonoras em cada uma das situações como apresenta-
do nas figuras, em que estão indicados intervalos de 
tempo idênticos (T).

A razão entre as frequências do Dó central e do Dó 
maior é de:

a) 1/2  b) 2
c) 1   d) 1/4    e) 4

QUESTÃO 08 (FAFEOD-MG) - A ilustração represen-
ta uma antena transmissora de ondas de rádio em 
operação. As linhas circulares correspondem ao corte 
das frentes esféricas irradiadas pela antena.

Supondo que as ondas de rádio propaguem-se no ar 
com velocidade de 300 000 km/s, é correto afirmar 
que sua freqüência vale:

a) 1,5 . 106 Hz   b) 1,5 . 108 Hz 
c) 1,5 . 103 Hz  d) 3,0 . 108 Hz
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Conclui-se que, na posição x, existe:
a) uma depressão submarina cujo fundo está a 2,8 
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QUESTÃO 09 (UFPEL-RS) - João está brincando 
com uma longa corda, apoiada na calçada e amarra-
da a um canteiro no ponto O. Ele faz a extremidade 
da corda oscilar horizontalmente com freqüência de 
2 Hz, gerando uma onda que percorre a corda, como 
mostra a figura.

Desprezando perdas de energia, podemos afirmar 
que a casinha de brinquedo de Joana, mostrada na 
figura, será derrubada pela corda:

a) 4,5 s após o instante fixado na figura
b) 1,0 s após o instante fixado na figura
c) 2,0 s após o instante fixado na figura
d) 1,5 s após o instante fixado na figura
e) 3,0 s após o instante fixado na figura

QUESTÃO 10 (FUVEST) - Em um ponto fixo do es-
paço, o campo elétrico de uma radiação eletromagné-
tica tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, 
como mostra o gráfico a seguir, que representa sua 
projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou negativo 
conforme o sentido do campo.

Consultando a tabela anterior, a qual fornece os va-
lores típicos de frequência f para diferentes regiões 
do espectro eletromagnético, e analisando o gráfico 
de E em função do tempo, é possível classificar essa 

radiação como:
a) infravermelha       b) visível
c) ultravioleta      d) raio X        e) raio γ

EXERCÍCIO COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (FUVEST) - Um estudo de sons emi-
tidos por instrumentos musicais foi realizado, usan-
do um microfone ligado a um computador. O gráfico 
a seguir, reproduzido da tela do monitor, registra o 
movimento do ar captado pelo microfone, em função 
do tempo, medido em milissegundos, quando se toca 
uma nota musical em um violino.

Consultando a tabela, pode-se concluir que o som 
produzido pelo violino era o da nota. (Dado: 1 ms = 
10–3 s.)

a) dó  b) mi
c) sol  d) lá    e) si

QUESTÃO 02 (FUVEST) - Um grande aquário, com 
paredes laterais de vidro, permite visualizar, na su-
perfície da água, uma onda que se propaga. A figura 
representa o perfil de tal onda no instante T0. Duran-
te sua passagem, uma boia, em dada posição, oscila 
para cima e para baixo e seu deslocamento vertical 
y, em função do tempo, está representado no gráfico.

Com essas informações, é possível concluir que a 
onda se propaga com uma velocidade, aproximada-
mente, de:

a) 2,0 m/s  b) 2,5 m/s
c) 5,0 m/s  d) 10 m/s       e) 20 m/s

QUESTÃO 03 (UEL PR 2008) - Um dos problemas 
urbanos mais freqüentes atualmente é o alto índice de 
poluição sonora. A contínua exposição a ruídos pode 
degenerar o órgão de Corti da cóclea, onde ocorre a 
conversão do som em sinais elétricos que serão trans-
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mitidos ao cérebro, e podem causar também neuro-
se, insônia, estresse mental e conseqüente queda de 
produtividade física e mental. O limiar de lesão, em 
um adulto jovem, é atingido com uma intensidade de 
80 dB, enquanto que, em uma conversação normal, 
temos uma intensidade de 60 dB e, em uma festa ba-
rulhenta, pode-se aumentá-la para 90 dB. Em função 
da natureza das ondas sonoras e desprezando as 
variações de temperatura e pressão, qual alternativa 
apresenta condições mais eficientes para o isolamen-
to sonoro externo de um ambiente?

a) Construir paredes, alternando materiais de alta 
e baixa densidade.

b) Construir paredes com materiais de alta densi-
dade.

c) Substituir paredes de alvenaria por uma lâmina 
de vidro temperado.

d) Colar caixas de ovos vazias na parede interna 
do ambiente.

e) Construir paredes de alvenaria de pequena es-
pessura.

QUESTÃO 04 (UEL PR 2008) - O trovão vem sem-
pre depois do relâmpago. Essa afirmação baseia-se 
na diferença de velocidade entre a luz e o som. A luz 
é criada na descarga elétrica, devido às excitações e 
decaimentos dos átomos e moléculas que compõem 
a atmosfera. O som é produzido, devido à elevadíssi-
ma temperatura do relâmpago que, repentinamente, 
expande o ar no seu entorno, criando uma frente de 
pressão. Com base no texto e nos conhecimentos so-
bre o tema, assinale a alternativa correta.

a) O som do trovão é uma onda cujo movimento é 
transversal à direção de propagação.

b) A luz, hoje em dia, não apresenta fenômeno que 
permita interpretá-la como sendo de natureza 
ondulatória.

c) De posse de um cronômetro, um observador 
pode estimar sua distância até o trovão, conhe-
cendo a velocidade da luz.

d) Para que o relâmpago aconteça, é necessária a 
formação de um campo gravitacional que pola-
rize eletricamente nuvens e terra.

e) O som dos trovões pode sofrer difração ao en-
contrar uma edificação elevada.

QUESTÃO 05 (PSC 2011) - Ondas ultra-sônicas são 
usadas para vários propósitos em medicina como, por 
exemplo, encontrar objetos estranhos no corpo, desde 
que possuam dimensões na mesma ordem de gran-
deza do comprimento de onda, da onda em questão. 
Considerando que a velocidade do som no músculo 
seja de 1540 m/s e que a frequência do ultra-som seja 
de 5 MHz, podemos afirmar que o tamanho do menor 
objeto que pode ser localizado por um médico com o 
auxílio deste ultra-som é de aproximadamente:

a) 1 cm   b) 0,05 mm 
c) 0,3 mm   d) 5 μm            e) 3 μm

QUESTÃO 06 - O eletrocardiograma, exame utiliza-
do para avaliar o estado do coração de um paciente, 

trata-se do registro da atividade elétrica do coração 
ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura re-
presenta o eletrocardiograma de um paciente adulto, 
descansado, não fumante, em um ambiente com tem-
peratura agradável. Nessas condições, é considerado 
normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos 
por minuto.

Com base no eletrocardiograma apresentado, identifi-
ca-se que a frequência cardíaca do paciente é:

a) normal
b) acima do valor ideal
c) abaixo do valor ideal
d) próxima do limite inferior
e) próxima do limite superior

QUESTÃO 07 - Para afinar um violão, um músico 
necessita de uma nota para referência, por exemplo, 
a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as 
cordas do violão até que ambos os instrumentos to-
quem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, 
é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo 
violão. Essa diferenciação é possível, porque:

a) a ressonância do som emitido pelo piano é 
maior.

b) a potência do som emitido pelo piano é maior.
c) a intensidade do som emitido por cada instru-

mento é diferente.
d) o timbre do som produzido por cada instrumento 

é diferente.
e) a amplitude do som emitido por cada instrumen-

to é diferente.

QUESTÃO 08 - Preocupada com a alta incidência de 
problemas auditivos em nossa população, a Socieda-
de Brasileira de Otologia (SBO) promove, desde 2004, 
a Campanha Nacional da Saúde Auditiva. A iniciativa, 
que conta com o apoio da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, traz um 
amplo programa de informação, que tem como obje-
tivo conscientizar a população, esclarecendo sobre a 
perda auditiva, seu impacto social, suas diversas cau-
sas e as possibilidades atuais de tratamento.
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mitidos ao cérebro, e podem causar também neuro-
se, insônia, estresse mental e conseqüente queda de 
produtividade física e mental. O limiar de lesão, em 
um adulto jovem, é atingido com uma intensidade de 
80 dB, enquanto que, em uma conversação normal, 
temos uma intensidade de 60 dB e, em uma festa ba-
rulhenta, pode-se aumentá-la para 90 dB. Em função 
da natureza das ondas sonoras e desprezando as 
variações de temperatura e pressão, qual alternativa 
apresenta condições mais eficientes para o isolamen-
to sonoro externo de um ambiente?

a) Construir paredes, alternando materiais de alta 
e baixa densidade.

b) Construir paredes com materiais de alta densi-
dade.

c) Substituir paredes de alvenaria por uma lâmina 
de vidro temperado.

d) Colar caixas de ovos vazias na parede interna 
do ambiente.

e) Construir paredes de alvenaria de pequena es-
pessura.

QUESTÃO 04 (UEL PR 2008) - O trovão vem sem-
pre depois do relâmpago. Essa afirmação baseia-se 
na diferença de velocidade entre a luz e o som. A luz 
é criada na descarga elétrica, devido às excitações e 
decaimentos dos átomos e moléculas que compõem 
a atmosfera. O som é produzido, devido à elevadíssi-
ma temperatura do relâmpago que, repentinamente, 
expande o ar no seu entorno, criando uma frente de 
pressão. Com base no texto e nos conhecimentos so-
bre o tema, assinale a alternativa correta.

a) O som do trovão é uma onda cujo movimento é 
transversal à direção de propagação.

b) A luz, hoje em dia, não apresenta fenômeno que 
permita interpretá-la como sendo de natureza 
ondulatória.

c) De posse de um cronômetro, um observador 
pode estimar sua distância até o trovão, conhe-
cendo a velocidade da luz.

d) Para que o relâmpago aconteça, é necessária a 
formação de um campo gravitacional que pola-
rize eletricamente nuvens e terra.

e) O som dos trovões pode sofrer difração ao en-
contrar uma edificação elevada.

QUESTÃO 05 (PSC 2011) - Ondas ultra-sônicas são 
usadas para vários propósitos em medicina como, por 
exemplo, encontrar objetos estranhos no corpo, desde 
que possuam dimensões na mesma ordem de gran-
deza do comprimento de onda, da onda em questão. 
Considerando que a velocidade do som no músculo 
seja de 1540 m/s e que a frequência do ultra-som seja 
de 5 MHz, podemos afirmar que o tamanho do menor 
objeto que pode ser localizado por um médico com o 
auxílio deste ultra-som é de aproximadamente:

a) 1 cm   b) 0,05 mm 
c) 0,3 mm   d) 5 μm            e) 3 μm

QUESTÃO 06 - O eletrocardiograma, exame utiliza-
do para avaliar o estado do coração de um paciente, 

trata-se do registro da atividade elétrica do coração 
ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura re-
presenta o eletrocardiograma de um paciente adulto, 
descansado, não fumante, em um ambiente com tem-
peratura agradável. Nessas condições, é considerado 
normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos 
por minuto.

Com base no eletrocardiograma apresentado, identifi-
ca-se que a frequência cardíaca do paciente é:

a) normal
b) acima do valor ideal
c) abaixo do valor ideal
d) próxima do limite inferior
e) próxima do limite superior

QUESTÃO 07 - Para afinar um violão, um músico 
necessita de uma nota para referência, por exemplo, 
a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as 
cordas do violão até que ambos os instrumentos to-
quem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, 
é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo 
violão. Essa diferenciação é possível, porque:

a) a ressonância do som emitido pelo piano é 
maior.

b) a potência do som emitido pelo piano é maior.
c) a intensidade do som emitido por cada instru-

mento é diferente.
d) o timbre do som produzido por cada instrumento 

é diferente.
e) a amplitude do som emitido por cada instrumen-

to é diferente.

QUESTÃO 08 - Preocupada com a alta incidência de 
problemas auditivos em nossa população, a Socieda-
de Brasileira de Otologia (SBO) promove, desde 2004, 
a Campanha Nacional da Saúde Auditiva. A iniciativa, 
que conta com o apoio da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, traz um 
amplo programa de informação, que tem como obje-
tivo conscientizar a população, esclarecendo sobre a 
perda auditiva, seu impacto social, suas diversas cau-
sas e as possibilidades atuais de tratamento.
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(Texto extraído do site www.saudeauditiva.org.br, 
acessado em 17 de fevereiro de 2014.)

Com relação ao uso de MP3 players, o alerta da Cam-
panha Nacional da Saúde Auditiva refere-se ao ‘volu-
me’ do som. A característica das ondas sonoras dire-
tamente relacionada a esta qualidade do som é:

a) a velocidade.   b) o comprimento de onda.
c) a frequência.   d) o período.
e) a amplitude.

QUESTÃO 09 - A partir do dia 20 de fevereiro de 2014, 
os fabricantes de liquidificadores, aspiradores de pó e 
secadores de cabelo terão que se adequar a nova re-
gra do Programa Nacional de Educação e Controle de 
Poluição Sonora e Silêncio e diminuir o nível de ruídos 
dos aparelhos. De acordo com o Inmetro, o programa 
irá orientar o consumidor na hora de escolher eletro-
domésticos mais silenciosos, estimular os fabricantes 
a produzir produtos com níveis de ruídos cada vez 
menores e proporcionar mais conforto ao cidadão. “O 
Inmetro recebeu reclamações, por exemplo, de con-
sumidores que hoje precisam fechar todas as portas e 
janelas na hora de usar um liquidificador ou aspirador 
de pó por causa do barulho. O consumidor precisa de 
uma relação de conforto acústico em sua residência, 
além de obter as informações sobre o ruído produzido 
pelos eletrodomésticos de forma mais transparente”, 
disse o responsável pelo Programa Brasileiro de Eti-
quetagem do Inmetro (PBE), Marcos Borges.

(Texto extraído do site http://www.ebc.com.br/noti-
cias/brasil/2013/10/fabricantes-terao-que-diminuir-

-ruidos-de-liquidificadores-aspiradores-e, acessado 
em 17 de fevereiro de 2014.)

Ao ligar um liquidificador, por exemplo, e fechar portas 
e janelas com o intuito de impedir que o som chegue a 
outros cômodos da casa, um consumidor está tentan-
do impedir que as ondas sonoras sofram:

a) interferência b) difração
c) reflexão  d) refração  e) absorção

QUESTÃO 10 - O Inmetro e o Ibama criaram o Selo 
Ruído, parte do Programa Silêncio, que tem como 
objetivo combater a poluição sonora do país, orientar 
o consumidor na hora de escolher eletrodomésticos 
mais silenciosos, estimular os fabricantes a produzi-
rem produtos com níveis de ruídos cada vez menores 
e melhorar a saúde do cidadão.

(Texto extraído do site http://www.inmetro.gov.br/
imprensa/releases/seloRuido.asp, acessado em 17 

de fevereiro de 2014)
A classificação do nível de potência sonora (NR) deve 
ser conforme estabelecido na tabela A.E.II.2.

Considerando que um som de 10 decibels* é 10 vezes 
mais intenso do que um de 0 (zero) decibel, a tabela 
apresentada mostra que um liquidificador  ‘classifica-
ção D’ pode produzir ruído mais intenso que um ‘clas-
sificação B’ até cerca de :

a) 10 vezes   b) 20 vezes
c) 100 vezes  d) 200 vezes
e) 1000 vezes

* Decreto Federal No. 81.621, de 03/05/1978, 
sobre o Quadro Geral de Unidades de Medidas: 

o plural de qualquer unidade de medida é obtido, 
simplesmente, adicionando-se a letra ‘s’ à palavra 

que designa a correspondente unidade de medida.

GABARITO DE APRENDIZAGEM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
D D A B A A A A D C

GABARITO COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
C A A E C C D E B A
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COMPETÊNCIAS: ÁREA 3 - Associar intervenções 
que resultam em degradação ou conservação ambien-
tal a processos produtivos e sociais e a instrumentos 
ou ações científico-tecnológicos.
ÁREA 5 - Entender métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los em diferentes con-
textos. 
HABILIDADES: H8 - Identificar etapas em processos 
de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem 
de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, 
considerando processos biológicos, químicos ou físi-
cos neles envolvidos.
H10 - Analisar perturbações ambientais, identificando 
fontes, transporte e(ou) destino dos poluentes ou pre-
vendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou so-
ciais.
H18 - Relacionar propriedades físicas, químicas ou bio-
lógicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecno-
lógicos às finalidades a que se destinam.
H25 - Caracterizar materiais ou substâncias, identifi-
cando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou 
produção.
H26 - Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou 
econômicas na produção ou no consumo de recursos 
energéticos ou minerais, identificando transformações 
químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 - Avaliar propostas de intervenção no meio am-
biente aplicando conhecimentos químicos, observando 
riscos ou benefícios. 

1. Biocombustíveis - Etanol e Biodiesel.
Os biocombustíveis são produzidos a partir da bio-
massa. São renováveis, já que as safras dos vegetais 
utilizados para produzir biocombustíveis são de 1 ano. 
Provocam menos problemas ambientais quando com-
parados com os combustíveis fósseis, pois não pro-
vocam chuva ácida, não há enxofre na composição 
dos biocombustíveis e provocam pouco efeito estufa, 
pois o CO2 liberado na queima dos biocombustíveis é 
reabsorvido pelo processo de fotossíntese. O etanol é 
produzido pelo processo de fermentação alcoólica. O 
açúcar é retirado de um vegetal e passa pelo proces-
so de fermentação, seguido de uma destilação fracio-
nada.  A fermentação consiste em duas etapas:

I.Hidrólise da sacarose:
C12H22O11 (s)  +  H2O (l)  →  C6H12O6 (s)  +  C6H12O6 

(s)
 Sacarose glicose  frutose

II. Fermentação:
C6H12O6 (s)  →  2C2H5OH (l)  + 2CO2 (g)

etanol
No processo de fermentação há aquecimento e tam-
bém a utilização de catalisadores biológicos. O Brasil 
retira sacarose da cana-de-açúcar, os EUA do milho e 
a UE (União Européia) da beterraba. A produtividade 
por cana-de-açúcar é maior, ou seja, se produz mais 
etanol com custo menor e ainda se polui menos pro-
duzir etanol a partir da cana.

Nem tudo na produção do etanol no Brasil é mara-
vilha. Um dos problemas é que se trata de uma mo-
nocultura. Outro é que os resíduos da cana (bagaço 
e folhas) são queimados além de uma mão de obra 
quase escrava. Um dos fatores muito comentados 
recentemente é que a alta produtividade de etanol 
pode provocar uma crise mundial de alimentos, pois o 
agricultor brasileiro está deixando de plantar alimento 
para plantar cana-de-açúcar. O biodiesel é produzido 
pelo processo de transesterificação. É extraído um 
óleo vegetal e a partir dele se produz o biodiesel. As 
principais culturas vegetais utilizadas são a mamona, 
girassol, dendê e soja.

O biodiesel foi descoberta por volta de 1980, por um 
cearense, professor Expedito Parente da UFC. O ele-
vado custo fez com que ele não fosse aproveitado de 
imediato. Somente em 2005 o governo brasileiro criou 
uma lei obrigando a mistura de biodiesel ao diesel 
oriundo do petróleo. Inicialmente, 2%, atualmente 5% 
e há perspectiva de aumento para 10% em 2014. A 
alta produtividade de biodiesel também pode provocar 
uam crise mundial de alimentos assim como  o etanol.
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2. Energia Nuclear - É obtida pela fissão de núcleos 
de átomos. Esse processo libera uma enorme quan-
tidade de energia. Os principais elementos utilizados 
na obtenção de energia nuclear são urânio, tório e o 
plutônio, sendo o primeiro usado em maior quantida-
de. Na natureza o Urânio é encontrado, principalmen-
te, na forma de dois isótopos, o 238U (99% de abun-
dância) e o 235U (1% de abundância) sendo o isótopo 
menos abundante o que sofre fissão nuclear. Daí a 
necessidade de enriquecer o urânio, isto é, transfor-
mar o 238U em 235U. Quando esse enriquecimento é 
feito de 3% até 20% o objetivo é produzir energia elé-
trica. Já se enriquecimento for feito até 80% ou mais 
aí o objetivo é produzir armas nucleares.

16% de toda energia no mundo vem da energia nu-
clear. No Brasil somente 3% da energia gerada tem 
origem nas usinas nucleares de Angra dos Reis. As 
principais vantagens da energia nuclear são: alto ren-
dimento, não causa efeito estufa nem chuva ácida. As 
principais desvantagens são: combustível não-reno-
vável, poluição térmica das águas, risco de acidentes 
nucleares, lix nuclear e o risco de fins bélicos. No es-
tado do Ceará existe uma mina de urânio na cidade de 
Santa Quitéria. A exploração da mina deve começar 
em 2014.

3. Energia Eólica - A fonte de energia é o vento que 
move ao aerogeradores (turbinas na forma de cata-
ventos), produzindo energia elétrica. A energia eólica 
é renovável e limpa, não provocando efeito estufa 
nem chuva ácida. Entretanto, a energia eólica provoca 
poluição sonora e se as turbinas forem instaladas em 
regiões de migrações de pássaros podem ocorrer co-
lisões. Em relação ao resto do mundo, o Brasil ainda 
produz pouca energia elétrica a partir dos ventos, mas 
tem enorme potencial de crescimento.

Fonte: GWEC - Global Wind Energy Council
A capacidade eólica brasileira instalada em seus 108 
parques alcançou 2,5 gigawatts (GW) no ano de 2012, 
crescimento de 73% em relação a 2011, segundo o 
balanço anual divulgado nesta segunda-feira pela 
Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). 
Com isso, esse tipo de energia respondeu, no ano 
passado, por 2% da matriz elétrica do País.

O estado do Ceará apresenta vários parques eólicos.

4. Energia Solar - A fonte de energia é o sol, ou seja, 
a energia luminosa é transformada em energia elétri-
ca ou energia mecânica, utilizando os painéis solares. 
É uma energia limpa, pois não provoca efeito estufa 
nem chuva ácida e pode ser considerada uma energia 
renovável. As desvantagens é que essa energia de-
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pende das condições atmosféricas, ainda apresenta 
um alto custo e ela necessita de armazenamento. As 
formas de armazenamento ainda não são muito efi-
cientes, pois as baterias não apresentam uma grande 
capacidade de carga. A primeira usina de energia so-
lar instalada no Brasil está no município de Tauá, no 
interior do Ceará. O Brasil tem grande potencial des-
sa fonte de energia, pois recebemos muita incidência 
solar.

Usina solar em Tauá

5. Energia Geotérmica - Essa energia utiliza o ca-
lor do subsolo. Em alguns reservatórios subterrâneos 
encontra-se água e vapor que são drenados até uma 
central geotérmica para que ocorra a transformação 
em energia elétrica pelo movimento das pás de uma 
turbina. É uma energia não-renovável de baixo rendi-
mento. Não há usinas geotérmicas no Brasil.

6. Energia Hidráulica - É a matriz energética brasi-
leira. A queda de águas dos rios é transformada em 
energia elétrica através da movimentação das turbi-
nas. Na geração da energia não há liberação de ga-
ses de efeito estufa, entretanto na construção das 
usinas há diversos impactos ambientais, pois o ala-
gamento provocado pelo represamento das águas 
destrói ecossistemas, obrigando deslocamentos de 
populações humanas e de outros animais. Atualmen-
te também se considera que as usinas podem agravar 
o efeito estufa, pois as plantas que morrem nas áre-
as alagadas sofrem decomposição, liberando metano 
(CH4), gás que apresenta forte influência no aqueci-
mento global. 

EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM
QUESTÃO 01 (COMPETÊNCIA 7 H25) - Lixo atô-
mico” é o termo popular empregado para designar o 
“lixo” radioativo gerado nos reatores nucleares e nas 
usinas de reprocessamento de elementos combustí-
veis queimados. Contudo, o termo mais adequado e 
utilizado pela comunidade científica é “rejeito radioa-
tivo”, que abrange todos aqueles materiais que não 
podem ser reaproveitados e que contêm substâncias 
radioativas em quantidades tais que não podem ser 
tratados como lixo comum.
Normalmente se coloca esse lixo atômico em grossas 
caixas de concretos e outros materiais para em segui-
da jogá-los no mar ou enterrados em locais especiais. 
As condições de armazenamento desse lixo é preocu-
pante, pois essas caixas podem se desgastar com o 
tempo e abrir contaminando assim o meio ambiente.

http://lixoatomico.xpg.uol.com.br/
Caso o lixo radioativo contamine o meio ambiente 
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mico” é o termo popular empregado para designar o 
“lixo” radioativo gerado nos reatores nucleares e nas 
usinas de reprocessamento de elementos combustí-
veis queimados. Contudo, o termo mais adequado e 
utilizado pela comunidade científica é “rejeito radioa-
tivo”, que abrange todos aqueles materiais que não 
podem ser reaproveitados e que contêm substâncias 
radioativas em quantidades tais que não podem ser 
tratados como lixo comum.
Normalmente se coloca esse lixo atômico em grossas 
caixas de concretos e outros materiais para em segui-
da jogá-los no mar ou enterrados em locais especiais. 
As condições de armazenamento desse lixo é preocu-
pante, pois essas caixas podem se desgastar com o 
tempo e abrir contaminando assim o meio ambiente.

http://lixoatomico.xpg.uol.com.br/
Caso o lixo radioativo contamine o meio ambiente 
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uma consequência preocupante é:
a) a contaminação dos seres vivos porque esse 

material pode provocar câncer nos seres hu-
manos.

b) a contaminação da água do mar prejudicando 
os peixes, mas sem provocar problemas para 
os seres humanos.

c) a contaminação de metais e minerais que per-
dem suas características na presença de radia-
ção.

d) a contaminação do solo prejudicando a agricul-
tura, mas sem trazer prejuízos para a pecuária.

e) a contaminação da atmosfera, deixando o O2 
radioativo, prejudicando a respiração dos seres 
humanos.

QUESTÃO 02 (COMPETÊNCIA 7 H27) - A Química 
Sustentável ou Química Verde pode ser definida como 
“a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produ-
tos e processos químicos para reduzir ou eliminar o 
uso e a geração de substâncias nocivas à saúde hu-
mana e ao ambiente”. Assim, objetiva-se a redução do 
risco por meio da minimização ou mesmo eliminação 
da periculosidade associada às substâncias tóxicas, 
em detrimento da restrição de exposição às mesmas.

http://www.ufscar.br/gpqv/gpqv/2011/05/o-que-e-
-quimica-verde/

Um exemplo de atuação da Química Verde é:
a) substituição de combustíveis fósseis por energia 

nuclear.
b) a construção de mais hidrelétricas.
c) a produção de plásticos a partir de vegetais.
d) a incineração de todos os resíduos sólidos.
e) massificar a utilização do carvão mineral como 

combustível.

QUESTÃO 03 (COMPETÊNCIA 7 H27) - Diante da 
crise hídrica pela qual o Brasil está passando foi ne-
cessário o governo recorrer às termelétricas para evi-
tar um colapso energético já que os reservatórios das 
hidrelétricas estão em níveis muito baixos.
Considere os seguintes combustíveis que podem ser 
queimados em uma unidade de termoelétrica:

I. Óleo diesel.
II. Carvão mineral.
III. Gasolina.
IV. Gás natural.
V. Etanol.

O combustível que provoca menor impacto ambiental 
de efeito estufa quando queimado na termoelétrica é 
o de numero:

a) I.   b) II.
c) III.  d) IV.   e) V.

QUESTÃO 04 (Competência 7  H27)

O protesto dos ativistas do Greenpeace é justificado 
pelo fato de:

a) os impactos ambientais negativos provocados 
pela energia nuclear serem maiores do que as 
energias renováveis.

b) a energia nuclear apresentar baixo rendimento 
em comparação às fontes de energia renová-
veis.

c) a energia nuclear provocar efeito estufa enquan-
to os combustíveis renováveis não.

d) a tecnologia usada nas usinas nucleares brasi-
leiras ser muito cara também porque o Brasil 
não tem reservas de urânio.

e) as usinas nucleares no Brasil estarem enrique-
cendo urânio com o objetivo de produzir armas 
nucleares.

QUESTÃO 05 (COMPETÊNCIA 5 H18) - A energia 
eólica é baseada no aproveitamento da força de mas-
sas de ar em movimento (ventos) e, para captar a 
energia cinética dos ventos e transformá-la em eletri-
cidade, é necessário um equipamento relativamente 
complexo: o aerogerador. Composto de uma torre de 
aço ou concreto e geralmente três pás, o aerogerador 
se assemelha a um enorme “cata-vento”. A indústria 
comercializa equipamentos de vários tamanhos nos 
quais as torres podem chegar a mais de 100 metros 
de altura com pás de até 60 metros. Como se acopla 
ao eixo do “cata-vento” um gerador elétrico, obtém-se 
eletricidade de uma forma limpa, sem geração de ga-
ses que contribuirão com o aumento do aquecimento 
global. Já as pás eólicas são formadas por uma mis-
tura de materiais, geralmente um polímero termofixo 
(como a resina epóxi) reforçado com fibra (normal-
mente de vidro). Materiais semelhantes formam pro-
dutos conhecidos pelo consumidor como sendo de 
“fibra de vidro”, como piscinas, banheiras, assentos 
de ônibus e metrô, caixas d”água, etc.

http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/37950/ener-
gia-eolica-tendencias-residuos/

As pás antigas dos cata-ventos eram feitas de metal. 
A substituição de metais por polímero reforçado com 
fibra tem como principal vantagem a:

a) durabilidade, pois essa “fibra de vidro” não se 
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quebra.
b) flexibilidade, pois os metais não são maleáveis 

nem dúcteis.
c) resistência à corrosão, pois os metais se oxidam 

mais facilmente.
d) dureza, pois o polímero e o vidro não são ris-

cados.
e) condutividade térmica que ajuda na produção 

de energia.

QUESTÃO 06 (ENEM 2004 COMPETÊNCIA 5 H19) 
- As previsões de que, em poucas décadas, a produ-
ção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado 
preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa 
razão, em especial no setor de transportes, intensi-
ficou-se a busca por alternativas para a substituição 
do petróleo por combustíveis renováveis. Nesse senti-
do, além da utilização de álcool, vem se propondo, no 
Brasil, ainda que de forma experimental, 

a) a mistura de percentuais de gasolina cada vez 
maiores no álcool.   

b) a extração de óleos de madeira para sua con-
versão em gás natural.   

c) o desenvolvimento de tecnologias para a produ-
ção de biodiesel.   

d) a utilização de veículos com motores movidos a 
gás do carvão mineral.   

e) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás 
natural.   

QUESTÃO 07 (COMPETÊNCIA 3 H8) - O relatório 
de um inquérito britânico, divulgado nesta quinta-feira 
(21/01/2016) sobre a morte de Alexander Litvinenko, 
um ex-espião russo que morreu por envenenamento 
em Londres em 2006, apontou que o presidente Vla-
dimir Putin “provavelmente aprovou” o assassinato. 
Litvinenko, ex-agente da KGB, era crítico e oponente 
de Putin. Ele morreu em novembro de 2006, aos 43 
anos, após tomar chá envenenado com polônio 210 
(84

210Po), ingerido em um encontro com Andrei K. Lu-
govoi e Dmitri V. Kovtun, dois cidadãos russos, em um 
hotel em frente à embaixada norte-americana no cen-
tro de Londres.

http://noticias.uol.com.br/internacional/; acesso em 
21/01/2015 às 23hs

Esse isótopo do polônio tem número atômico 84 (84 
prótons) e número de massa 210. Ele pode ser obtido 
pelo decaimento radioativo de uma partícula beta, β, 
a partir do isótopo:

a) 83Bi210  b) 82Pb214

c) 85At214  d) 84Po212        e) 80Hg210

QUESTÃO 08 (COMPETÊNCIA 3 H10) - A chuva 
ácida ocorre quando existe na atmosfera um núme-
ro muito grande de dióxido enxofre (SO2) e óxidos de 
nitrogênio (NO, NO2,) que, quando em contato com a 
água em forma de vapor, formam ácidos como o ácido 
nítrico (HNO3), ou o ácido sulfúrico (H2SO4). Um rio 
próximo de uma indústria apresentou uma forte queda 

no seu pH, provocado pela chuva ácida. Esse impacto 
ambiental foi ocasionado pela mudança da fonte de 
energia adotada pela indústria que substituiu etanol 
por:

a) Biodiesel.  b) Hidrogênio.
c) Óleo diesel.  d) Energia eólica.
e) Energia solar.

QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 7 H26) - Desde 2015 
que a população brasileira vem pagando mais pela 
energia elétrica, a chamada bandeira vermelha. Isso 
está ocorrendo por causa da estiagem dos três últi-
mos anos o que diminuiu muito o índice dos reservató-
rios das hidrelétricas, obrigando o governo a autorizar 
o funcionamento das termelétricas para economizar 
água nas hidrelétricas. A tarifa de energia aumentou 
porque a energia produzida pela termelétrica é mais 
cara do que a produzida pela hidrelétrica. Conside-
rando que a hidrelétrica utiliza a água como fonte de 
energia e que uma termelétrica queima óleo diesel 
para produzir energia é mais vantajoso, sob o ponto 
de vista ambiental, a energia proveniente:

a) Da termelétrica, pois o óleo diesel é um com-
bustível renovável de baixo impacto ambiental.

b) Da hidrelétrica, pois na produção da energia não 
há liberação de gases de efeito estufa.

c) Da termelétrica, pois a queima do óleo diesel 
não provoca a formação de chuva ácida.

d) Da hidrelétrica, pois a água é uma fonte renová-
vel e não depende de fatores climáticos como o 
regime de chuvas.

e) Da termelétrica, pois o óleo diesel não libera ga-
ses de feito estufa na sua queima.

QUESTÃO 10 (COMPETÊNCIA 7 H26) - A crescente 
demanda de energia e a produção de grandes quanti-
dades de lixo são dois graves problemas da socieda-
de moderna. 
Esses problemas de demanda de energia e do lixo 
podem ter como uma possível solução uma única 
fonte: o biogás. Esse gás é resultado da fermentação 
anaeróbica (em ausência de oxigênio ou de ar) da 
biomassa por bactérias. Isso significa que a matéria 
orgânica, como resíduos agrícolas, madeira, bagaço 
de cana-de-açúcar, esterco, cascas de frutas e restos 
animais e vegetais, sofre degradação por bactérias, 
produzindo o biogás. Ele é formado basicamente de 
gás metano (CH4), um gás incolor, inodoro e muito in-
flamável. Os principais benefícios ocasionados pela 
utilização do biogás são:

a) Diminuição da quantidade de lixo, utilização de 
um combustível renovável e diminuição do efei-
to estufa.

b) Reaproveitamento do lixo, utilização de um 
combustível limpo e eliminação do efeito estufa.

c) Eliminação total do lixo orgânico, utilização de 
um combustível não renovável e diminuição da 
chuva ácida.

d) Diminuição da quantidade de lixo, utilização de 
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quebra.
b) flexibilidade, pois os metais não são maleáveis 

nem dúcteis.
c) resistência à corrosão, pois os metais se oxidam 

mais facilmente.
d) dureza, pois o polímero e o vidro não são ris-

cados.
e) condutividade térmica que ajuda na produção 

de energia.

QUESTÃO 06 (ENEM 2004 COMPETÊNCIA 5 H19) 
- As previsões de que, em poucas décadas, a produ-
ção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado 
preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa 
razão, em especial no setor de transportes, intensi-
ficou-se a busca por alternativas para a substituição 
do petróleo por combustíveis renováveis. Nesse senti-
do, além da utilização de álcool, vem se propondo, no 
Brasil, ainda que de forma experimental, 

a) a mistura de percentuais de gasolina cada vez 
maiores no álcool.   

b) a extração de óleos de madeira para sua con-
versão em gás natural.   

c) o desenvolvimento de tecnologias para a produ-
ção de biodiesel.   

d) a utilização de veículos com motores movidos a 
gás do carvão mineral.   

e) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás 
natural.   

QUESTÃO 07 (COMPETÊNCIA 3 H8) - O relatório 
de um inquérito britânico, divulgado nesta quinta-feira 
(21/01/2016) sobre a morte de Alexander Litvinenko, 
um ex-espião russo que morreu por envenenamento 
em Londres em 2006, apontou que o presidente Vla-
dimir Putin “provavelmente aprovou” o assassinato. 
Litvinenko, ex-agente da KGB, era crítico e oponente 
de Putin. Ele morreu em novembro de 2006, aos 43 
anos, após tomar chá envenenado com polônio 210 
(84

210Po), ingerido em um encontro com Andrei K. Lu-
govoi e Dmitri V. Kovtun, dois cidadãos russos, em um 
hotel em frente à embaixada norte-americana no cen-
tro de Londres.

http://noticias.uol.com.br/internacional/; acesso em 
21/01/2015 às 23hs

Esse isótopo do polônio tem número atômico 84 (84 
prótons) e número de massa 210. Ele pode ser obtido 
pelo decaimento radioativo de uma partícula beta, β, 
a partir do isótopo:

a) 83Bi210  b) 82Pb214

c) 85At214  d) 84Po212        e) 80Hg210

QUESTÃO 08 (COMPETÊNCIA 3 H10) - A chuva 
ácida ocorre quando existe na atmosfera um núme-
ro muito grande de dióxido enxofre (SO2) e óxidos de 
nitrogênio (NO, NO2,) que, quando em contato com a 
água em forma de vapor, formam ácidos como o ácido 
nítrico (HNO3), ou o ácido sulfúrico (H2SO4). Um rio 
próximo de uma indústria apresentou uma forte queda 

no seu pH, provocado pela chuva ácida. Esse impacto 
ambiental foi ocasionado pela mudança da fonte de 
energia adotada pela indústria que substituiu etanol 
por:

a) Biodiesel.  b) Hidrogênio.
c) Óleo diesel.  d) Energia eólica.
e) Energia solar.

QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 7 H26) - Desde 2015 
que a população brasileira vem pagando mais pela 
energia elétrica, a chamada bandeira vermelha. Isso 
está ocorrendo por causa da estiagem dos três últi-
mos anos o que diminuiu muito o índice dos reservató-
rios das hidrelétricas, obrigando o governo a autorizar 
o funcionamento das termelétricas para economizar 
água nas hidrelétricas. A tarifa de energia aumentou 
porque a energia produzida pela termelétrica é mais 
cara do que a produzida pela hidrelétrica. Conside-
rando que a hidrelétrica utiliza a água como fonte de 
energia e que uma termelétrica queima óleo diesel 
para produzir energia é mais vantajoso, sob o ponto 
de vista ambiental, a energia proveniente:

a) Da termelétrica, pois o óleo diesel é um com-
bustível renovável de baixo impacto ambiental.

b) Da hidrelétrica, pois na produção da energia não 
há liberação de gases de efeito estufa.

c) Da termelétrica, pois a queima do óleo diesel 
não provoca a formação de chuva ácida.

d) Da hidrelétrica, pois a água é uma fonte renová-
vel e não depende de fatores climáticos como o 
regime de chuvas.

e) Da termelétrica, pois o óleo diesel não libera ga-
ses de feito estufa na sua queima.

QUESTÃO 10 (COMPETÊNCIA 7 H26) - A crescente 
demanda de energia e a produção de grandes quanti-
dades de lixo são dois graves problemas da socieda-
de moderna. 
Esses problemas de demanda de energia e do lixo 
podem ter como uma possível solução uma única 
fonte: o biogás. Esse gás é resultado da fermentação 
anaeróbica (em ausência de oxigênio ou de ar) da 
biomassa por bactérias. Isso significa que a matéria 
orgânica, como resíduos agrícolas, madeira, bagaço 
de cana-de-açúcar, esterco, cascas de frutas e restos 
animais e vegetais, sofre degradação por bactérias, 
produzindo o biogás. Ele é formado basicamente de 
gás metano (CH4), um gás incolor, inodoro e muito in-
flamável. Os principais benefícios ocasionados pela 
utilização do biogás são:

a) Diminuição da quantidade de lixo, utilização de 
um combustível renovável e diminuição do efei-
to estufa.

b) Reaproveitamento do lixo, utilização de um 
combustível limpo e eliminação do efeito estufa.

c) Eliminação total do lixo orgânico, utilização de 
um combustível não renovável e diminuição da 
chuva ácida.

d) Diminuição da quantidade de lixo, utilização de 
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um combustível fóssil e eliminação do efeito es-
tufa.

e) Reaproveitamento do lixo, utilização de um com-
bustível não renovável e diminuição do efeito 
estufa.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 01 (ENEM 2013 COMPETÊNCIA 5 H19) 
- Sabe-se que o aumento da concentração de gases 
como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fato-
res responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A 
agricultura é uma das atividades humanas que pode 
contribuir tanto para a emissão quanto para o seques-
tro desses gases, dependendo do manejo da matéria 
orgânica do solo.
ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos 

de Química Nova na Escola. São Paulo, n. 5, nov. 
2003 (adaptado).

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a 
minimizar o agravamento do efeito estufa? 

a) Evitando a rotação de culturas.   
b) Liberando o CO2 presente no solo.   
c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica 

do solo.   
d) Queimando a matéria orgânica que se deposita 

no solo.   
e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais 

do solo.   

QUESTÃO 02 (ENEM 2012 COMPETÊNCIA 7 H26) 
- Suponha que você seja um consultor e foi contra-
tado para assessorar a implantação de uma matriz 
energética em um pequeno país com as seguintes 
características: região plana, chuvosa e com ventos 
constantes , dispondo de poucos recursos hídricos e 
sem reservatórios de combustíveis fósseis.
De acordo com as características desse país, a matriz 
energética de menor impacto e risco ambientais é a 
baseada na energia

a) dos biocombustíveis, pois tem menor impacto 
ambiental e maior disponibilidade.

b) solar, pelo seu baixo custo e pelas característi-
cas do país favoráveis à sua implantação.

c) nuclear, por ter menor risco ambiental e ser ade-
quada a locais com maior extensão territorial.

d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territo-
rial do país e aos recursos naturais disponíveis.

e) eólica, pelas características do país e por não 
gerar gases do efeito estufa nem resíduos de 
operação.

QUESTÃO 03 (COMPETÊNCIA 7 H27) - A polêmica 
em torno da construção da usina de Belo Monte na 
Bacia do Rio Xingu, em sua parte paraense, já dura 
mais de 20 anos. Entre muitas idas e vindas, a hidrelé-
trica de Belo Monte, hoje considerada a maior obra do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
governo federal, vem sendo alvo de intensos debates 

na região, desde 2009, quando foi apresentado o novo 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) intensificando-se 
a partir de fevereiro de 2010, quando o Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) concedeu a licença ambiental 
prévia para a sua construção.

http://www.socioambiental.org/esp/bm/index.asp
Os principais impactos ambientais provocados pela 
construção e operação de uma usina hidrelétrica são:

a) inundação de áreas de produção de alimentos e 
florestas, prejuízo aos peixes do rio onde ocorre 
a implantação e liberação de CFCs, gases que 
destroem a camada de ozônio.

b) morte de animais e vegetais, smog fotoquímico 
e geração de resíduos de gases que provocam 
o efeito estufa (aquecimento global).

c) Inundação de estradas e plantações de soja, 
diminuição da biodiversidade local e morte de 
todos os animais terrestres da área inundada.

d) liberação de gases do efeito estufa (aquecimen-
to global), poluição sonora pelas máquinas uti-
lizadas e destruição completa do ecossistema 
aquático.

e) inundação de áreas de produção de alimentos e 
florestas; prejuízo à fauna e a flora local e ge-
ração de resíduos na utilização e manutenção 
dos equipamentos.

QUESTÃO 04 (Competência 7 H27) - O Ceará tem 
17 parques eólicos e 48 devem ser instalados nos 
próximos quatro anos, de acordo com o governo do 
estado. O primeiro parque eólico do Ceará, no Porto 
das Dunas, na cidade de Aquiraz, é composto por 20 
gerados que produzem juntos energia suficiente para 
abastecer uma cidade de até 100 mil casas. O Ceará 
é o maior produtor de energia eólica do País. Além de 
Aquiraz, eles estão instalados em Maracaraú, Amon-
tada, Aracati, Beberibe, Camocim, Paracuru, São 
Gonçalo do Amarante e Fortaleza. Atualmente, 40% 
da energia consumida em todo o estado é gerada a 
partir dos ventos.

http://g1.globo.com
Os principais benefícios da energia eólica são:

a) é intermitente, diminui a emissão de gases do 
efeito estufa e preserva as reservas hídricas.

b) é renovável, causa impacto ambiental zero e 
pode ser implantada em qualquer lugar.

c) constância dos ventos, criação de empregos e 
requer pouca manutenção.

d) é renovável, diminui a emissão de óxidos de en-
xofre e só pode ser implantada no hemisfério 
sul.

e) é inesgotável, diminui a emissão de gases de 
efeito estufa e reduz a dependência do setor 
hidroelétrico.

QUESTÃO 05 (COMPETÊNCIA 3 H10) - A partir da 
matriz energética brasileira para a produção de ener-
gia elétrica podemos inferir que:
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a) No que diz respeito à produção de energia elétrica, 
o Brasil não contribui para o aquecimento global, pois 
a maior oferta vem da energia hidráulica.
b) O Brasil deveria investir mais em energia nuclear, 
pois ela apresenta alto rendimento e não tem impac-
tos negativos no meio ambiente.
c) Se o Brasil enfrentar um longo período de estiagem 
não será afetado na produção de energia elétrica, vis-
to que temos várias matrizes diferentes.
d) As vantagens das energias hidráulica, eólica e bio-
massa é que elas são renováveis e também provocam 
menos aquecimento global do que os combustíveis 
fósseis.
e) As matrizes energéticas brasileiras conseguem 
suprir a demanda interna de energia elétrica já que 
possuímos muitos rios para utilizar energia hidráulica.

QUESTÃO 06 (PUCRS COMPETÊNCIA 7 H27) - A 
sociedade moderna emprega enormes quantidades 
de combustíveis como fonte de energia, o que tem 
dado origem a diversos problemas ambientais, entre 
eles a chuva ácida. Além disso, o aumento da con-
centração de dióxido de carbono na atmosfera é mo-
tivo de preocupação, pois esse gás tem sido reitera-
damente apontado como um dos responsáveis pelo 
aquecimento global. Em relação a esse tema, é corre-
to afirmar que:

a) o hidrogênio é um combustível fóssil encontrado 
junto com o petróleo e o gás natural, e seu uso 
acarreta aumento do teor de dióxido de carbono 
atmosférico.    

b) a queima de carvão, mineral ou vegetal, está as-
sociada a emissões de dióxido de carbono, mas 
somente o carvão mineral pode conter altos te-
ores de enxofre e contribuir para a chuva ácida.    

c) o metanol produzido a partir da nafta é um álco-
ol, e sua queima não implica aumento de dióxi-
do de carbono na atmosfera.    

d) o etanol derivado da cana-de-açúcar é um bio-
combustível, e por esse motivo sua queima não 
causa emissões de dióxido de carbono.    

e) o gás natural, também conhecido como gás de 
cozinha, é um combustível fóssil e, apesar de 

não ser poluente, sua queima emite dióxido de 
carbono.    

QUESTÃO 07 (Competência 3 H10) - Os subprodu-
tos da cana ganham a atenção do mercado e chegam 
até mesmo a ameaçar a importância dos produtos 
principais, o açúcar e o álcool. A energia co-gerada a 
partir da do bagaço de cana é vista como alternativa 
à ameaça de desabastecimento e atrai o interesse de 
distribuidores internacionais. Já os resíduos de pro-
dução - como a vinhaça e a torta de filtro - têm sido 
cada vez mais utilizados como fertilizantes com bons 
resultados para a agricultura.

http://www.udop.com.br
A utilização do bagaço é importante porque se ele 
não for utilizado como combustível ele é queimado, 
liberando um gás que provoca problemas ambientais. 
Esse gás e o problema ambiental provocado por ele 
são, respectivamente:

a) SO2 – chuva ácida.
b) NO2 – chuva ácida.
c) O3 – efeito estufa.
d) CO2 – efeito estufa.
e) CH2Cl2 – destruição da camada de ozônio.

QUESTÃO 08 (COMPETÊNCIA 3 H10) - O Ozônio 
pode ser mocinho ou vilão. Na estratosfera ele e com-
porta como mocinho, filtrando os raios ultravioleta. Na 
troposfera é vilão, pois é um poluente, provocando 
problemas respiratórios.
Esse ozônio troposférico é formado pela reação fo-
toquímica entre óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e o 
oxigênio atmosférico. A principal fonte de óxidos de 
nitrogênio é a queima de:

a) Carvão mineral.
b) Etanol
c) Biodiesel
d) Derivados de petróleo.
e) Gás natural.

QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 3 H10) - Em cinco 
anos, se não faltarem recursos orçamentários, o Bra-
sil poderá se tornar autossuficiente na produção de 
radioisótopos, substâncias radioativas que podem ser 
usadas no diagnóstico e no tratamento de várias doen-
ças, além de ter aplicações na indústria, na agricultura 
e no meio ambiente. O ouro-198, por exemplo, é um 
radioisótopo que tem sido frequentemente empregado 
pela chamada “Medicina Nuclear” no diagnóstico de 
problemas no fígado. Supondo que um paciente tenha 
ingerido uma substância contendo 5,6mg de 198Au, a 
massa (em miligramas) remanescente no organismo 
do mesmo depois de 10,8 dias será igual a. Observa-
ção: Admita que não tenha ocorrido excreção do ra-
dioisótopo pelo paciente durante o período de tempo 
descrito no texto.
Dado: 1 2t  do 198 Au 2,7dias.=  

a) 0,175  b) 0,35
c) 0,7  d) 1,4             e) 2,8
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a) No que diz respeito à produção de energia elétrica, 
o Brasil não contribui para o aquecimento global, pois 
a maior oferta vem da energia hidráulica.
b) O Brasil deveria investir mais em energia nuclear, 
pois ela apresenta alto rendimento e não tem impac-
tos negativos no meio ambiente.
c) Se o Brasil enfrentar um longo período de estiagem 
não será afetado na produção de energia elétrica, vis-
to que temos várias matrizes diferentes.
d) As vantagens das energias hidráulica, eólica e bio-
massa é que elas são renováveis e também provocam 
menos aquecimento global do que os combustíveis 
fósseis.
e) As matrizes energéticas brasileiras conseguem 
suprir a demanda interna de energia elétrica já que 
possuímos muitos rios para utilizar energia hidráulica.

QUESTÃO 06 (PUCRS COMPETÊNCIA 7 H27) - A 
sociedade moderna emprega enormes quantidades 
de combustíveis como fonte de energia, o que tem 
dado origem a diversos problemas ambientais, entre 
eles a chuva ácida. Além disso, o aumento da con-
centração de dióxido de carbono na atmosfera é mo-
tivo de preocupação, pois esse gás tem sido reitera-
damente apontado como um dos responsáveis pelo 
aquecimento global. Em relação a esse tema, é corre-
to afirmar que:

a) o hidrogênio é um combustível fóssil encontrado 
junto com o petróleo e o gás natural, e seu uso 
acarreta aumento do teor de dióxido de carbono 
atmosférico.    

b) a queima de carvão, mineral ou vegetal, está as-
sociada a emissões de dióxido de carbono, mas 
somente o carvão mineral pode conter altos te-
ores de enxofre e contribuir para a chuva ácida.    

c) o metanol produzido a partir da nafta é um álco-
ol, e sua queima não implica aumento de dióxi-
do de carbono na atmosfera.    

d) o etanol derivado da cana-de-açúcar é um bio-
combustível, e por esse motivo sua queima não 
causa emissões de dióxido de carbono.    

e) o gás natural, também conhecido como gás de 
cozinha, é um combustível fóssil e, apesar de 

não ser poluente, sua queima emite dióxido de 
carbono.    

QUESTÃO 07 (Competência 3 H10) - Os subprodu-
tos da cana ganham a atenção do mercado e chegam 
até mesmo a ameaçar a importância dos produtos 
principais, o açúcar e o álcool. A energia co-gerada a 
partir da do bagaço de cana é vista como alternativa 
à ameaça de desabastecimento e atrai o interesse de 
distribuidores internacionais. Já os resíduos de pro-
dução - como a vinhaça e a torta de filtro - têm sido 
cada vez mais utilizados como fertilizantes com bons 
resultados para a agricultura.

http://www.udop.com.br
A utilização do bagaço é importante porque se ele 
não for utilizado como combustível ele é queimado, 
liberando um gás que provoca problemas ambientais. 
Esse gás e o problema ambiental provocado por ele 
são, respectivamente:

a) SO2 – chuva ácida.
b) NO2 – chuva ácida.
c) O3 – efeito estufa.
d) CO2 – efeito estufa.
e) CH2Cl2 – destruição da camada de ozônio.

QUESTÃO 08 (COMPETÊNCIA 3 H10) - O Ozônio 
pode ser mocinho ou vilão. Na estratosfera ele e com-
porta como mocinho, filtrando os raios ultravioleta. Na 
troposfera é vilão, pois é um poluente, provocando 
problemas respiratórios.
Esse ozônio troposférico é formado pela reação fo-
toquímica entre óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e o 
oxigênio atmosférico. A principal fonte de óxidos de 
nitrogênio é a queima de:

a) Carvão mineral.
b) Etanol
c) Biodiesel
d) Derivados de petróleo.
e) Gás natural.

QUESTÃO 09 (COMPETÊNCIA 3 H10) - Em cinco 
anos, se não faltarem recursos orçamentários, o Bra-
sil poderá se tornar autossuficiente na produção de 
radioisótopos, substâncias radioativas que podem ser 
usadas no diagnóstico e no tratamento de várias doen-
ças, além de ter aplicações na indústria, na agricultura 
e no meio ambiente. O ouro-198, por exemplo, é um 
radioisótopo que tem sido frequentemente empregado 
pela chamada “Medicina Nuclear” no diagnóstico de 
problemas no fígado. Supondo que um paciente tenha 
ingerido uma substância contendo 5,6mg de 198Au, a 
massa (em miligramas) remanescente no organismo 
do mesmo depois de 10,8 dias será igual a. Observa-
ção: Admita que não tenha ocorrido excreção do ra-
dioisótopo pelo paciente durante o período de tempo 
descrito no texto.
Dado: 1 2t  do 198 Au 2,7dias.=  

a) 0,175  b) 0,35
c) 0,7  d) 1,4             e) 2,8
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QUESTÃO 10 (Competência 5 H19) - Leia as infor-
mações a seguir sobre o biodiesel. - A primeira usi-
na de biodiesel no país foi inaugurada no dia 24 de 
março de 2005. Estudos indicam que esse produto é 
um combustível de queima limpa, derivado de fontes 
naturais e renováveis como, por exemplo, óleos vege-
tais, gordura animal ou resíduo de óleo usado em fritu-
ras, que pode substituir parcial ou totalmente o diesel 
do petróleo.

- As distribuidoras de combustíveis serão auto-
rizadas a incluir, voluntariamente, até 2 % de 
biodiesel ao diesel comum, sem comprometer 
a garantia e nem exigir alteração nos motores 
dos veículos ou nos postos.

- A vantagem desse biocombustível é a possibilida-
de de reduzir em até 78 % a emissão de dióxido 
de carbono e 98 % de enxofre na atmosfera.

(adaptado de www.ambientebrasil.com.br)
Considerando o exposto pode-se concluir que o bio-
diesel:

a) é mais eficiente que o óleo diesel de petróleo ou 
de origem fóssil.   

b) é uma alternativa que auxilia a solução de pro-
blemas relacionados à poluição ambiental apro-
veitando um resíduo que pode contaminar o 
solo e a água.   

c) é considerado renovável porque reduz as emis-
sões de poluentes na atmosfera.   

d) reduzirá em 78 % a chuva ácida provocada pela 
emissão de dióxido de enxofre na atmosfera.   

e) adicionado aos combustíveis de origem fóssil ou 
derivado de petróleo, na concentração de 2 %, 
torna-se compulsório a partir de 24 de março 
de 2005.   
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