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LINGUAGENS, CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 23
Questões de 01 a 03 (opção inglês)

Questão 01   

A questão tem como objetivo avaliar a habilidade de o 
aluno compreender, mediante a análise do contexto, 
o sentido de uma expressão da língua inglesa, a saber 
“fine print”. De acordo com o Oxford Online, a referida 
expressão, que é equivalente à “small print”, pode ser 
definida como os “detalhes ou condições imperceptíveis 
impressos em um acordo ou contrato, especialmente 
aqueles que podem se revelar não favoráveis”.

Resposta correta: A

Questão 02   

A questão busca verificar a habilidade de o aluno utilizar 
a língua inglesa para ampliar seus conhecimentos 
a respeito da descoberta de uma enzima capaz de 
decompor o plástico, que representa, hoje, um grave 
problema ambiental. No segundo parágrafo, o texto 
afirma que a pesquisa em questão foi estimulada 
por uma descoberta feita no Japão, em 2016, por 
cientistas que encontraram a primeira bactéria que 
evoluiu naturalmente para decompor o plástico. 

Resposta correta: B

Questão 03   

A questão avalia a habilidade de o aluno usar a língua 
inglesa para compreender um produto cultural 
específico, no caso, a letra de uma música. Na canção 
“Wake Me Up”, o eu lírico manifesta o seu desejo de 
continuar jovem e não ter medo de fechar os olhos, 
uma metáfora para sonhar.

Resposta correta: D

LINGUAGENS, CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 23
Questões de 01 a 03 (opção espanhol)

Questão 01   

Logo na primeira linha, o texto apresenta a ideia 
de que devemos abandonar as frutas com carga 
glicêmica alta, isto é, as frutas que podem aumentar 
a taxa de glicose no organismo. Isso é o que lemos 
justamente na opção B.

Resposta correta: B

Questão 02  

A resposta à questão 2 se encontra justamente no título, 
que diz que o carro mais longo do mundo tinha até 
piscina “pileta” e heliporto. Também, no final do texto, 
na penúltima linha, está escrita a mesma coisa: na parte 
de trás havia lugar para um heliporto, seguido de uma 
minipiscina para relaxar, o que condiz com o item D.

Resposta correta: D

Questão 03  

A opção D traz a reflexão do romancista argentino 
Ernesto Sábato. As outras opções trazem as ideias 
de Adolfo Domínguez (opção A), de Clarice Lispector 
(opção B) e do autor desse texto (opções C e E). 

Resposta correta: D



SIMULADÃO RAIO-X ENEM 2 12

f e c h a d o c o m o d e t2021
LINGUAGENS, CÓDIGOS
E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 04 a 23

Questão 04  

O hermetismo clariceano não ocorre por causa da 
linguagem escolhida, mas pela escolha de palavras 
em conjunto com as ações das personagens.

Resposta correta: C

Questão 05  

Inicialmente, Felipe reflete sobre a obrigatoriedade 
do serviço militar, demonstrando um certo 
amedrontamento em relação à possibilidade de 
ingressar nessa área. No segundo, ela já se imagina 
como um soldado e, no terceiro, aparece seu grande 
herói, que tem o propósito de resgatá-lo dessa 
situação. No quarto quadrinho, Mafalda faz alusão 
aos “vivas” que o garoto pronunciou enquanto 
sonhava, concluindo dessa maneira a narrativa. 

Resposta correta: A

Questão 06  

A principal característica da função metalinguística 
é o fato de a mensagem estar centrada no próprio 
código como, por exemplo, nos dicionários, cujos 
verbetes explicam a própria palavra, no filme que 
tem por tema o cinema, no teatro que tem por tema 
a própria dramaturga, etc. No texto do enunciado, a 
autora chama a atenção do leitor para a importância 
do ato de ler, pelo que é correta a opção D.

Resposta correta: D

Questão 07  

O tom de prosa poética pela aproximação com o 
gênero notícia reitera o caráter inovador do texto. 

Resposta correta: B

Questão 08  

O poema Tabacaria tem como temática principal o 
intimismo pessimista que marca a terceira fase de 
Álvaro de Campos.

Resposta correta: B

Questão 09  

O poeta expressa seus desejos interiores profundos, 
sem se importar com coerência ou adequação; 
busca a transposição do universo dos sonhos para 
o plano artístico.

Resposta correta: C

Questão 10  

[A] Incorreto. Em “Os ombros suportam o mundo”, o 
eu lírico está prostrado diante da situação vivida, assim 
como em grande parte dos poemas que compõem 
Sentimento do Mundo. [B] Incorreto. Em “Os ombros 
suportam o mundo”, o eu lírico expressa a dor de 
viver no momento então presente, assim como em 
grande parte dos poemas que compõem Sentimento 
do Mundo. [C] Incorreto. Em “Os ombros suportam o 
mundo”, o eu lírico comunica a dor de viver o então 
momento presente, assim como em grande parte dos 
poemas que compõem Sentimento do Mundo. [D] 
Incorreto.Em “Os ombros suportam o mundo”, o eu 
lírico está sem esperanças amorosas, assim como em 
grande parte dos poemas que compõem Sentimento 
do Mundo. [E] Correto. Em “Os ombros suportam o 
mundo”, o eu lírico está prostrado diante da situação 
vivida, e nada lhe resta, como se verifica em “Chegou 
um tempo em que não adianta morrer. / Chegou um 
tempo em que a vida é uma ordem. / A vida apenas, 
sem mistificação.”.

Resposta correta: E

Questão 11  

Há uma evidente manifestação textual crítica à ideia 
da desigualdade da justiça.

Resposta correta: B

Questão 12  

 Ao afirmar que “Camões e outros iguais não bastaram 
para nos dar uma herança de língua já feita”, a autora 
confere à língua portuguesa um estatuto patrimonial, ou 
seja, considera-a parte integrante do conjunto dos bens 
materiais e imateriais que constituem herança coletiva 
e são transmitidos de geração a geração. Ao mesmo 
tempo, afirma que esse legado seria insuficiente não 
fosse a renovação constante a que está sujeito pelos 
usuários da língua. Assim, é correta a opção [B].

Resposta correta: B

Questão 13  

Perceba a clara intenção da questão em quebrar os 
preconceitos estéticos concernentes ao que se chama 
de belo.

Resposta correta: D

Questão 14  

Nos fragmentos em questão, o pronome “isso” está 
associado à ideia de reificação ou coisificação e revela 
uma visão negativa acerca da mensagem passada 
sobre a personagem em questão.

Resposta correta: E
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Questão 15  

O tom da pergunta revela a fusão da fala do narrador 
com a fala do personagem, constituindo um recurso 
chamado de discurso indireto livre.

Resposta correta: B

Questão 16  

Ao demonstrar afeição pela máquina de tricô, Susanita 
revela ser uma adepta das novas tecnologias, uma 
mulher da era cibernética e distante do trabalho manual.

Resposta correta: B

Questão 17  

Enquanto a personagem observa o nascer do sol num 
vídeo disponível na web, o próprio fato acontece no 
plano real e ele não percebe, tornando evidente que, no 
mundo contemporâneo, algumas pessoas terminam 
por dar mais importância às experiências virtuais que 
propriamente aquelas denominadas de reais.

Resposta correta: B

Questão 18  

O último quadro da tirinha permite perceber que o 
termo “curtir”, usado anteriormente pela moça com 
o sentido de aproveitar e desfrutar o relacionamento 
de ambos, foi entendido de forma incorreta pelo 
namorado, que se apressa a entrar no Facebook para 
pressionar o botão “curtir”, demonstrando que gostou 
e aprovou determinada publicação. Desta forma, o 
alvo da tirinha é criticar a superficialidade com que 
as relações amorosas são expostas nas redes sociais, 
como se afirma em [A].

Resposta correta: A

Questão 19  

As referências ao português, ao inglês, ao francês, ao 
americano e ao japonês revelam o caráter heterogêneo 
e multicultural do patrimônio literário brasileiro.

Resposta correta: C

Questão 20  

Na charge de Quino, a simbologia da estátua de uma 
mulher com o braço erguido empunhando uma tocha 
e com as correntes quebradas suspensas dos punhos 
contrapõe-se à imagem da praça com inúmeras 
placas de proibições. Assim, é correta a opção [E], 
pois a charge explora, sobretudo, a oposição entre a 
liberdade e a repressão.

Resposta correta: E

Questão 21  

“Gírias” → Variações de grupo social, diastrática. “Cada 
região” → Variação espacial ou regional, diatópica. 

Resposta correta: B

Questão 22  

O texto se refere ao Cubismo, vanguarda que buscava 
retratar os diferentes ângulos e pontos de vista de um 
mesmo objeto em um mesmo plano. Assim, pode-se 
associá-lo à pintura de Pablo Picasso: “As senhoritas 
de Avignon”, em que vemos diversas formas e pontos 
de vista expressos simultaneamente.

Resposta correta: C

Questão 23  

Tanto Luiz Gonzaga quanto a charge nos remetem 
às festas juninas, que representam a nossa cultura 
folclórica tradicional, à nossa história de música e 
dança, em que nos expressamos e somos ouvidos 
por meio da arte. Não poderíamos associá-las ao 
traço de modernidade ou à crítica social, não existe 
essa intenção textual e artística.

Resposta correta: B

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 24 a 45

Questão 24  

Com a evolução do processo de industrialização e 
consequente urbanização, o número médio de filhos 
por mulher, em idade de reprodução (15 a 49 anos), 
foi reduzindo gradativamente, afetando diretamente 
no incremento da população mundial. O elevado 
custo de criação dos filhos nos centros urbanos, 
a necessidade de as mulheres ingressarem nas 
atividades econômicas das áreas urbanas, o avanço 
dos métodos contraceptivos e o aumento do tempo 
médio de escolaridade da população promoveram a 
redução do número de filhos.

Resposta correta: C

Questão 25   

A criação da cidade de Brasília ocorreu em uma parte 
do território do estado de Goiás, dentro do Distrito 
Federal, que é a menor unidade federativa do Brasil.

A letra E não pode ser considerada correta porque a 
economia de Brasília está ligada ao setor terciário da 
economia, não tendo relação direta com o agronegócio.

Resposta correta: C
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Questão 26  

Platão compreende que o propósito da Filosofia é 
despertar nos homens o desejo pela ascensão ao 
mundo inteligível.

Resposta correta: A

Questão 27  

Hobbes é o autor da teoria contratualista e entende 
que a vida artificial é a representação do Estado.

Resposta correta: B

Questão 28  

Por séculos os colonizadores portugueses estru-
turaram a exploração econômica do Brasil à zona 
litorânea, sendo restritas as tentativas de ocupação 
do interior da colônia pelos lusitanos.

Resposta correta: B

Questão 29  

Uma violenta epidemia de peste grassar na cidade e 
1902 levando a mobilização do serviço sanitário para 
sanear a cidade e exterminar o rato que era o principal 
vetor da doença, para tal fim o governo passou a 
remunerar a população que matasse os roedores.

Resposta correta: E

Questão 30  

A Teoria Neomalthusiana considera que o aumento 
da população mundial é a grande causa do avança 
da pobreza e da miséria, por ter-se a necessidade 
de uso dos recursos naturais para o abastecimento 
populacional. Com isso, a não utilização dos 
recursos nas atividades econômicas inviabilizam 
o desenvolvimento e o planeta passa a estar sob 
ameaça de manutenção da espécie humana.

Resposta correta: D

Questão 31  

Para Locke, o grande papel do Estado é a defesa do 
jusnaturalismo.

Resposta correta: B

Questão 32   

A história do Brasil oitocentista baseou-se no enalteci-
mento do papel dos portugueses, na matriz indígena 
e nas belezas edênicas da natureza, enquanto o papel 
dos negros foi omitido ou considerado subalterno.

Resposta correta: C

Questão 33   

A luta pela permanência do Cais José Estelita 
corresponde a uma busca pela preservação do 
patrimônio material de Recife, em oposição aos 
interesses de certos setores econômicos.

Resposta correta: C

Questão 34  

Como mencionado corretamente na alternativa [C], 
a menção do texto ao rio Capibaribe interrompendo 
sua descida refere-se à intermitência do rio, cuja 
estiagem é predominante no inverno em razão do 
clima semiárido nordestino.

Resposta correta: C

Questão 35  

O Brasil possui uma estrutura geológica antiga com 
presença de escudos cristalinos datados do pré-
cambriano; bacias sedimentares do Paleozoico, 
Mesozoico e Cenozoico e inexistência de dobramentos 
modernos. O país não possui relatos de atividades 
vulcânicas recentes. Os terremotos registrados no 
país são de baixa intensidade, provocados pela 
acomodação de placas, pela intensa sedimentação em 
áreas como o Pantanal e Amazônia e pela reativação 
de falhas geológicas. 

Resposta correta: C

Questão 36  

A aristocracia brasileira, quando da abdicação de 
D. Pedro I, visando debelar qualquer possibilidade 
haitianista, ou seja, de ascensão das massas, 
arquitetou um projeto de poder, que visava a 
constituição de um mito nacional, o primeiro 
imperador, a esperança nacional, o símbolo do 
monarca que harmonizaria a nação.

Resposta correta: A

Questão 37  

A Constituição brasileira de 1891, a primeira da 
República, excluía do direto ao voto os analfabetos, 
os soldados rasos, as mulheres, os mendigos e os 
membros do baixo clero. Logo, boa parte da população 
não votava, dentro os quais muitos negros.

Resposta correta: D

Questão 38  

Para os homens que viveram esse período e participaram 
ativamente da produção cultural, o medievo havia sido 
um período de trevas e a Europa renascia, resgatando 
os valores da cultura clássica, greco-romana.

Resposta correta: B



5 12SIMULADÃO RAIO-X ENEM

f e c h a d o c o m o d e t2021
Questão 39  

A cultura está em constante alteração. O texto evidencia 
que tal alteração é resultado de disputas de poder, que 
definem o teor das manifestações culturais e a sua 
inserção social. No caso, o carnaval atual pode ser inter-
pretado exatamente nesta chave, como uma tradição 
resultante de disputas sociais no fim do século XIX.

Resposta correta: D

Questão 40  

A demanda por batizar os indígenas aparece, no texto, 
como uma forma de fazer o índio ser reconhecido 
como humano. Assim, o cacique Aniceto demonstra 
utilizar a religiosidade cristã como estratégia para que 
os índios de sua tribo sejam reconhecidos socialmente.

Resposta correta: C 

Questão 41  

A ilustração representa espécies xerófitas ou cactáceas, 
típicas da caatinga. As áreas de caatinga passam por 
processos de ocupação desordenada, nos quais a 
remoção da vegetação e a exposição a intempéries 
favorece a desertificação e a evaporação subsuperficial 
aumenta a concentração salina na superfície do solo.

Resposta correta: D

Questão 42  

Atualmente, o Estado de Israel é um dos mais 
poderosos, econômica e militarmente, do mundo. 
É também um Estado que possui uma das mais 
eficientes e temidas polícias secretas de todo o globo 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial: a Mossad. 
A despeito de sua curta existência enquanto Estado 
– Israel só foi oficializado e reconhecido como país 
em 1948 -, foi protagonista de intensos episódios 
conflituosos ocorridos na região do Oriente Médio na 
segunda metade do século XX, sobretudo em virtude 
do conflito histórico com os países muçulmanos que 
circundam seu território. Mas para compreendermos 
minimamente a razão desses conflitos e as peculiares 
características da curta história do Estado de Israel, é 
necessário que saibamos como ocorreu sua origem.

Resposta correta: E

Questão 43  

Rousseau foi um dos maiores representantes do 
iluminismo, corrente filosófica burguesa que defendia 
o racionalismo e as práticas políticas humanitárias.

Resposta correta: E

Questão 44  

A Justiça do Trabalho, criação da Era Vargas, procurava, 
ao mesmo tempo, garantir os direitos do trabalhador 
e evitar ou intermediar qualquer conflito trabalhista 
no país, fosse entre patrões e empregados ou entre 
trabalhador e trabalhador.

Resposta correta: B

Questão 45  

A Primeira Ordem Mundial define-se pela presença 
marcante da Inglaterra no século XIX, quando ela 
dominava política e economicamente cerca de um 
quinto do planeta com suas colônias espalhadas 
pelos continentes, além de fornecer a maior parte 
dos produtos industrializados para todo o mundo. 
Essa era a Ordem Mundial Monopolar.

Resposta correta: E

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 67

Questão 46  

A fosforilação oxidativa é a etapa mais energética da 
respiração celular e ocorre nas cristas mitocôndrias.

Resposta correta: B

Questão 47  

As bactérias são organismos procariontes; ao compará-
las a certos “organismos mais complexos”, o texto 
faz referência aos seres eucariontes. O “mecanismo 
bioquímico que permite obter maior energia da 
glicose e de outras substâncias”, quando comparado à 
fermentação, é o processo de respiração celular.

Resposta correta: E

Questão 48  

III e IV estão submetidos à mesma d.d.p., logo 
caracteriza uma associação em paralelo.

Resposta correta: B

Questão 49  

Com o acúmulo de objetos no tento do carro, 
seu centro de massa sofre uma elevação, o que 
provocará, nas curvas, uma maior instabilidade, que 
pode provocar até um tombamento lateral.

Resposta correta: D
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Questão 50  

Ao sair da bomba, o gás sofre uma expansão. E por 
ser um processo muito rápido, praticamente não 
há trocas de calor com o meio, motivo pelo qual a 
transformação pode ser classificada como adiabática.

Resposta correta: B

Questão 51  

Como o pH é ácido, a cor da hortênsia será azul.

Resposta correta: B 

Questão 52  

A estricnina, assim como a toxina botulínica do Botox, 
impede a liberação de acetilcolina na placa motora, 
ou seja, na sinapse neuromuscular, de modo que 
impede a passagem do impulso nervoso do neurônio 
para a célula muscular, impedindo que o músculo 
se contraia e causando paralisia muscular. O uso 
da estricnina (curare) como veneno leva à morte 
por levar à asfixia, devido à paralisia dos músculos 
respiratórios. Em cirurgias, o uso da estricnina pode 
ser útil por evitar a contração muscular no órgão 
manipulado durante o procedimento cirúrgico.

Resposta correta: C 

Questão 53  

De acordo com o texto, se a força peso é inversamente 
proporcional à distância ao apoio, e sendo a massa 
do conjunto 20 kg, o peso vale 200 N. Outro cuidado 
é com a distância que foi dada em centímetros, que 
precisa estar em metros; portanto, 30 cm = 0,3 m. 
Dessa forma, tem-se: Mo = F . d. Ou seja: Mo = 200 . 
0,3 = 60 N . m.

Resposta correta: C 

Questão 54  

O metabolismo energético dos organismos pode 
ocorrer de forma aeróbia ou anaeróbia. Na fabricação 
de pães, os microrganismos envolvidos (fungos 
unicelulares) realizam um procedimento anaeróbio 
por fermentação alcoólica. Neste metabolismo, a 
molécula de carboidrato é quebrada parcialmente 
com liberação de ácido pirúvico. Com isso, o ácido 
pirúvico é descarboxilado a etanal, que, enfim, sofre 

redução a etanol. O dióxido de carbono (CO2) liberado 
é o responsável por promover o crescimento da 
massa, deixando-a leve e macia.

Resposta correta: A

Questão 55  

Juntos, cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, 
ponte, cerebelo e bulbo constituem o encéfalo, 
sendo que, particularmente, o conjunto formado 
por mesencéfalo, ponte e bulbo é conhecido como 
tronco encefálico.

- O cérebro é responsável pelo controle voluntário 
dos músculos esqueléticos, pela interpretação dos 
sentidos em geral em mamíferos e do olfato nos 
demais vertebrados, e pela inteligência, criatividade e 
memória em mamíferos e aves. O cérebro apresenta 
dois hemisférios cerebrais, sendo que o direito controla 
a parte esquerda do corpo e o esquerdo controla a 
parte direita do corpo. O córtex é a parte mais externa 
do cérebro, realizando a maior parte de suas funções.

- O tálamo engloba o corpo caloso, que liga os 
dois hemisférios cerebrais, bem como processa 
informações de dor.

- O hipotálamo é responsável pelos instintos como 
fome, sede e libido, pelas emoções como raiva, alegria 
e tristeza, pelo sono, e pelos controles térmico, hídrico 
e hormonal do corpo.

- O mesencéfalo é uma região de passagem de 
neurônios e responsável pelo tônus muscular (grau 
de contração da musculatura) e pela interpretação da 
visão na maioria dos vertebrados.

- A ponte é uma região de passagem de neurônios e 
liga os dois hemisférios cerebelares (do cerebelo).

- O cerebelo é responsável pelo equilíbrio corporal e 
pela coordenação motora fina.

- O bulbo é responsável pelo controle das funções 
vitais involuntárias, como ritmo cardíaco, ritmo 
respiratório, pressão arterial, digestão, peristaltismo, 
vômito e tosse, dentre outros.

Assim, fome e percepção térmica são controladas 
pelo hipotálamo.

Resposta correta: E

Questão 56  

Os comportamentos dos golfinhos evidenciados 
no texto refletem o conceito de nicho ecológico 
que engloba o conjunto de hábitos funcionais 
característicos (hábitos alimentares, reprodutivos, 
migratórios, entre outros) de uma determinada 
espécie dentro de um ecossistema.

Resposta correta: E
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Questão 57  

A molécula de capsaicina apresenta em sua estrutura 
uma grande cadeia carbônica e poucos grupos 
polares, portanto, sua molécula preferencialmente 
será lipolífica/hidrofóbica. Dentre as alternativas 
apresentadas a aguardente de cana apresenta em 
sua constituição 40% v/v de álcool etílico, sendo que 
tal molécula apresenta uma capacidade maior de 
dissolver moléculas apolares (como por exemplo a 
capsaicina) em relação a água (que apresenta maior 
polaridade que o álcool etílico).

É importante observar que a água mineral, água de 
coco, refrigerante e chá mate apresentam em sua 
constuição água em quase sua totalidade, portanto, 
são ambientes altamente polares que não solubilizam 
de forma adequada a molécula de capsaicina.

Resposta correta: A

Questão 58  

Usando o princípio de conservação das massas de 
Lavoisier, em que nada se perde ou se cria, apenas 
se transforma, o número de prótons do urânio 
será mantido constante após a reação, mesmo 
sendo gerados novos elementos. Assim, o número 
de prótons de X é 92 – 35 = 57. Para encontrar a 
massa de X (M) é necessário usar o mesmo princípio 
de conservação, mas lembrando que os nêutrons 
influenciam na massa.
Assim: 235 + 1 = 90 + m + 3
m = 142
Logo o elemento X é o lantânio (57).

Resposta correta: D

Questão 59  

De acordo coma figurado enunciado, o comprometi-
mento de onda mais adequado é o de 700 mm, pois 
não há absorção por parte da oxi-hemoglobina nem 
da água.

Resposta correta: B

Questão 60  

O gráfico do gerador sempre é uma reta decrescente 
(gráfico 1) e todo gerador faz a conversão de uma 
certa forma de energia em elétrica.

Resposta correta: C

Questão 61  

Não só o preá, mas o gafanhoto e os próprios 
vegetais estão ocupando um único nível trófico. 
Os decompositores não são obrigatórios numa 
representação de uma cadeia ou mesmo teia 
alimentar. Uma forma clara de identificar se o que 
vemos é uma cadeia ou teia alimentar e verificar se 
algum nível trófico está sendo ocupado por mais de 
um representante.

Resposta correta: E

Questão 62  

No ponto A, temos:

Ou seja. N + P atua como resultante centrípeta. 
Sendo assim:

Resposta correta: D

Questão 63  

pKa = –logKa

– Quanto maior o pKa menor a acidez do composto.
– Quanto menor o pka maior a acidez do composto.
Maior acidez: III (0,38).
Menor acidez: II (9,89).

Resposta correta: D
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Questão 64  

Com a diminuição da entrada de luz no oceano, as 
algas, que estabelecem uma relação simbiótica com 
os corais, tendem a apresentar um comprometimento 
em seus mecanismos de biossíntese de matéria 
orgânica através da fotossíntese por elas realizada. 
Dessa forma, consequentemente, há reduções nas 
liberações de oxigênio e nutrientes, que seriam 
utilizados pelos corais.

Resposta correta: C

Questão 65  

Ao se manifestar em proporções diferentes em homens 
e em mulheres, a doença caracteriza-se como um tipo 
de herança ligada ao sexo. Homens afetados casados 
com mulheres normais geram filhos homens normais 
(demonstrando que o gene afetado deve estar no 
cromossomo X, pois uma vez que para os filhos homens 
o pai transmite, exclusivamente, o cromossomos Y) e 
filhas sempre afetadas, pois receberam do pai afetado 
o cromossomo X contendo o gene dominante para a 
doença. Assim, podemos concluir que trata-se de um 
gene dominante ligado ao sexo.

Resposta correta: B

Questão 66   

Supondo que o atleta esteja em uma posição 
simétrica, o módulo da força que cada argola suporta 
é, aproximadamente, metade do peso do atleta, o que 
torna a opção Z incorreta e a B correta. A alternativa 
C está errada porque quem equilibra uma rotação é 
outra rotação em sentido oposto; além disso, essa 
força seria feita pelas argolas do atleta, e não pelo 
atleta nas argolas. O que torna a opção D incorreta é 
que, se o atleta está instantaneamente em equilíbrio 
estático, o somatório dos momentos é nulo. A 
alternativa E está errada, pois o sentido de cada uma 
das forças que o atleta faz na argola é para baixo.

Resposta correta: B

Questão 67   

A- Inválida. Os óxidos de enxofre (SO2 e SO3, por 
exemplo) são óxidos ácidos, e ao reagir com a água 
produzem respectivamente ácido sulfuroso (H2SO3) e 
ácido sulfúrico (H2SO4), contribuindo portanto, para o 
aumento da acidez e diminuição do pH do meio.

B- Inválida. A diminuição de uma unidade na escala 
de pH corresponde ao aumento de apenas 10 vezes a 
concentração de cátions H+.

C- Inválida. O aumento da acidez do solo gera uma 
diminuição do pH do meio.

D- Inválida. Os óxidos de enxofre (SO2 e SO3) são 

gasosos em condições ambientes de temperatura 
e pressão, e portanto não fazem parte da fuligem, 
ja que a fuligem (geralmente formada por carbono 
amorfo) é sólida em condições ambientes.

E- Verdadeira. A neblina é formada por óxidos ácidos, 
e portanto, esses óxidos são responsáveis pela 
diminuição do pH do meio.

Resposta correta: E

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 68 a 90

Questão 68   

1  de água + 0,2  de essência fabrica 1,2  de suco. 
Logo, para fabricar 6  de suco é necessário 1  de 
essência de 5  de água. Como 1  de água custa 
R$0,36 e 0,1  de essência custa R$0,12, gasta-
remos R$1,20 com essência e R$1,80 com água.
Portanto, o gasto total é, em reais, 1,20 + 1,80 = 3,00.

Resposta correta: D

Questão 69   

Quando ganha, a pessoa fica com 3/2 do valor eu 
possuía antes de jogar. Quando perde, a pessoa fica 
com ½ do valor que possuía antes de jogar. Desse 
modo, estabelecendo a sequência de três vitórias 
seguidas de três derrotas, a pessoa termina com

 reais.

Observe que a ordem de vitórias e derrotas não altera 
o resultado. Portanto, a pessoa sempre termina com 
R$ 27,00, ou seja, perdeu R$ 37,00.

Resposta correta: D

Questão 70   

Resposta correta: E

Questão 71   

Resposta correta: D
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Questão 72   

Resposta correta: D

Questão 73   

Resposta correta: A

Questão 74   

Logo, a área de uma peça escura é igual a , 
ou seja .

Resposta correta: D

Questão 75   

Como 1 quilograma é igual a, aproximadamente, 
2,2 libras 1 libra é igual 1 / 2,2 quilogramas, que é,
aproximadamente, 0,45. Portanto, 1 libra é, aproxi-
madamente, 45% de 1 quilograma e as 22.300 libras
que abasteceram o avião correspondem a, aproxima-
damente, 45% dos 22.300 quilogramas necessários.

Resposta correta: C

Questão 76   

Resposta correta: C

Questão 77   

Resposta correta: C

Questão 78   

O gráfico da inversa deve ser simétrico em relação à 
bissetriz dos quadrados ímpares. Logo,

Resposta correta: A

Questão 79   

Os divisores de 72 são {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 
36, 72} e entre eles há cinco números que estão 
compreendidos entre 5 e 20.

Resposta correta: C
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Questão 80   

x: o valor desembolsado nos primeiros três meses.

1,8x: valor desembolsado nos nove meses finais.

Dessa forma, podemos escrever

Portanto, o valor do depósito calção será 3.000 – 3 x 
600 = R$ 1.200,00

Resposta correta: B 

Questão 81   

A trajetória da bola é mostrada na figura abaixo. A 
bola cairá na caçapa D e atravessará 23 quadradinhos.

Resposta correta: D

Questão 82   

O lucro pode ser escrito como L(n) = x(85 – x) – 15(85-
x), ou seja, L(x) = (x-15) (85-x), cujas raízes são x = 15 
e x = 85.

Resposta correta: E

Questão 83   

Sendo O1 e O2 os centros das duas circunferências, 
ambas de raio r, os triângulos O1O2A e O1O2B são 
equiláteros e, portanto, o arco AO1B mede 120°.

Resposta correta: B

Questão 84   

Resposta correta: A

Questão 85   

Portanto, 15 funcionários recebem abaixo da média.

Resposta correta: D

Questão 86   

Resposta correta: C
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Questão 87   

O relógio será representado por uma circunferência 
de centro (2,2) e raio 0,4.

 
Portanto, a altura h será dada por h = 2 – 0,4 = 1,6 m.

Resposta correta: C

Questão 88   

Resposta correta: A

Questão 89   

Resposta correta: E

Questão 90   

Pessoas casadas: 180 – 45 = 135
Pessoas casadas sem filho: 135 – 99 = 36
Pessoas não casadas e sem filho: 49 – 36 = 13

Resposta correta: A
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