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GABARITO
06. Letra E.
As Câmaras Municipais representam o “poder local”, identificado 
com os interesses da elite colonial, particularmente da 
elite agrária. Ao longo do período colonial, representou a 
contraposição à política do Governo Geral, que representava os 
interesses metropolitanos.

07. Letra A.
O texto faz referência aos primeiros momentos do Estado 
Nacional e de suas políticas de centralização, racionalização 
administrativa e burocrática. O Estado espanhol, bem como 
outros governos no período em questão, passou por tais 
transformações necessárias para a implementação do projeto 
de Estado Nacional Centralizado.

08. Letra B.
Resultado do processo de transformações pelas quais a 
Europa passou a partir da Baixa Idade Média, em especial o 
desenvolvimento da burguesia, o Renascimento floresceu nas 
cidades que, como o texto de Ginzburg demonstra, reuniam 
artistas, consumidores e recursos ligados a esse movimento 
cultural. Dessa forma, tais núcleos urbanos se tornaram o centro 
produtor e irradiador da arte renascentista.

09. Letra C.
A questão remete ao contexto da Idade Moderna quando existiu 
o absolutismo e o mercantilismo. No final da Idade Média e início 
da Idade Moderna surgiram os Estados Nacionais Modernos 
na Europa a partir da aliança entre rei e burguesia. Este Estado 
Moderno necessitava de recursos para montar e equipar exército, 
montar e equipar a marinha, manter o aparato estatal, entre 
outros. Desta forma, o rei com seu poder (absolutismo) criou uma 
política econômica denominada de Mercantilismo visando angariar 
recursos para o Estado. Dentro da perspectiva do Mercantilismo, 
o Estado interferia (intervencionismo) na economia através do 
protecionismo, buscava a balança comercial favorável bem como 
o metalismo, isto é, acumular metais preciosos.

FILOSOFIA
10. Letra D.
Aquilo que deve ser buscado como mais absoluto, na concepção 
aristotélica, é a felicidade. Este é o fim de todas as ações 
humanas. A busca pelas virtudes, pela honra, pelo prazer e pela 
razão somente é feita como meio de se alcançar essa felicidade.

HISTÓRIA
01. Letra B. 
A questão remete a Grécia Antiga no contexto da Antiguidade 
Clássica. O texto do historiador Norberto Luiz Guarinello aponta 
para a construção de templos destinados aos deuses vinculados 
as pólis. Cada cidade-estado, pólis, possuía suas divindades na 
qual se construíam templos para homenageá-las. Os templos 
eram verdadeiros monumentos destinados aos deuses que 
representavam não apenas a elite agrária ou um determinado 
grupo social, mas todos os moradores da cidade-estado, toda a 
comunidade. Desta forma, a religião contribuiu como um elemento 
de coesão social, unificando as crenças, estabelecendo identidade 
e vínculos comunitários entre os residentes das pólis. As demais 
alternativas estão incorretas. A religião não significou igualdade 
social dentro das pólis e não eliminou diferenças étnicas.

02. Letra D.
O texto faz referência à expansão marítima comercial empreendida 
no século XV liderada pelas Coroas Ibéricas, Portugal e Espanha. 
A viagem de Vasco da Gama em 1498 chegando a Calicute nas 
Índias completando o ciclo das navegações foi mais eficiente 
do que a viagem de Colombo que chegou à América em 1492. 
A Europa estava em busca de riquezas e a viagem de Vasco da 
Gama deu quase seis mil por cento de lucro.

03. Letra B.
A charge satiriza a constante preocupação da metrópole 
portuguesa em promover seu projeto de integração das terras 
brasileiras à lógica mercantilista existente e as dificuldades 
em implantar esse projeto, dada a concorrência com as novas 
potências emergentes e os constantes ataques sofridos pela 
colônia brasileira.

04. Letra B.
A crise do século XIV foi responsável por desestruturar o sistema 
feudal. O feudalismo vinha sofrendo transformações durante 
toda a Baixa Idade Média e no século XIV a peste negra, as 
guerras, a fome e as revoltas camponeses provocaram uma 
situação caótica na Europa. Na Inglaterra a crise se fez sentir 
com a concentração das terras e a saída dos camponeses das 
propriedades rurais.

05. Letra A.
Todo o processo de colonização e exploração do Brasil deve 
ser compreendido dentre da dinâmica de expansão do 
comércio, promovida pelos Estados europeus, sob uma política 
mercantilista. Essa expansão pressupunha que as áreas fora 
da Europa se comportassem como fornecedores de riquezas e 
consumidores de manufaturados, configurando um processo de 
acumulação (ou pré-acumulação) capitalista.
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GEOGRAFIA
11. Letra E. 
Todo o processo que envolve a utilização do petróleo como 
principal fonte energética global representa sérios riscos ao 
meio ambiente, no processo de extração e transporte existe a 
possibilidade de vazamento do material no mar, como no caso do 
Exxon Valdez na costa do Alasca, além da poluição da atmosfera 
gerada pelo processo de refino para o fracionamento do petróleo 
em seus subprodutos e a queima para a geração direta de energia.

12. Letra E.
A economia brasileira enfrenta vários “gargalos” a exemplo 
da baixa integração dos modais de transportes assim como a 
produção e distribuição energética. Somado a esses fatores 
anteriores, o baixo investimento seja por parte do setor público 
ou privado em desenvolvimento tecnológico deixa nossa 
economia menos competitiva no mercado externo.

13. Letra E.
O Mercado Comum apresenta-se como um processo bastante 
avançado de integração econômica, garantindo-se a livre 
circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, ao contrário da 
fase como União Aduaneira, quando o intercâmbio restringia-se 
à circulação de bens.

14. Letra C.
A instalação da indústria na região I provocaria pequeno impacto 
no meio, pois, além de estar localizada em ponto fluvial a juzante 
do centro urbano, estaria em área já sem florestas. Quanto à 
fixação da torre poderia ser feito tanto na a região B quanto a E, 
pois ambas apresentam a cota altimétrica mais elevada de curvas 
de nível registrada no mapa, o que a tornaria mais funcional. 
Levando em conta os impactos ambientais, a região E seria a 
melhor opção, pois já está desmatada.

15. Letra C.
Para Vargas, a extração e a produção de petróleo era indispensável 
ao desenvolvimento industrial e econômico. Sob o controle do 
capital nacional, representava a independência econômica do país.

16. Letra A.
O primeiro é um processo industrial onde há produção em série, linhas 
de montagens, cada operário realiza uma tarefa específica, produção 
em massa e rígida padronização além de que as fábricas ocupavam 
grandes áreas que exigiam um complexo sistema de controle. Já 
o segundo, agora a produção é regulada por tarefas diárias, utiliza 
pequenos estoques, altos índices de terceirização, apresenta um 
espaço industrial descentralizado extremamente flexível.

17. Letra B.
A denominação “década perdida” é utilizada para caracterizar 
a grave estagnação econômica que os países latino-americanos 
sofreram nos anos 1980. No Brasil, durante esse período, 

foram marcantes o desemprego, os altos índices de inflação, a 
diminuição da capacidade de consumo e o aumento do déficit 
público e da dívida externa.
18. Letra D.
Associação entre empresas do mesmo ramo de produção com 
objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência. As 
partes entram em acordo sobre o preço, que é uniformizado 
geralmente em nível alto, e quotas de produção são fixadas 
para as empresas membro. No seu sentido pleno, os cartéis 
começaram na Alemanha no século XIX e tiveram seu apogeu 
no período entre as guerras mundiais.

19. Letra A.
Com os cercamentos(enclosures) dos campos há um processo 
de expulsão dos camponeses, auxiliando na composição de 
uma mão-de-obra disponível para as industrias. A partir desse 
momento, essa camada desprovida de bens materiais passa a 
vender a sua força de trabalho para as fábricas, ou seja, marca 
o surgimento dos proletariados.

SOCIOLOGIA
20. Letra B.
Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é garantida pelo 
tipo de solidariedade nela existente: a solidariedade orgânica. 
Nela, há uma complexa divisão do trabalho, que garante que cada 
indivíduo ocupe um local importante na vida social. Assim, segundo 
o autor, as classes sociais não se tornam um problema a priori.

FÍSICA
21. Letra C.
A velocidade de propagação do som no ar é cerca de 340 m/s. 
Passando para km/h:

0,34 kmm
v 340 0,34 3.600 km / h v 1.224 km / h

1s h
3.600

= = = × ⇒ =

22. Letra E.
Em 1 s devem ser colocadas 5 tampas, devendo, então, passar 5 
garrafas. Como os centros de duas garrafas consecutivas é 10 cm, a 
velocidade da esteira deve ser 50 cm/s, em movimento uniforme.  

23. Letra E.
Da equação de Torricelli:

2 2 2 2 2
0v v 2 a S v 30 2 5 50 v 400 v 20 m / s

v 72 km / h.
= − ∆ ⇒ = − ⋅ ⋅ ⇒ = ⇒ =
=

24. Letra A.
Se o satélite é geoestacionário, ele está em repouso em relação 
à Terra. Para que isso ocorra, a velocidade angular do satélite 
deve ser igual à velocidade angular da Terra.  
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25. Letra E.
Na eletrização por atrito ocorre transferência de elétrons de 
um corpo para o outro, ficando ambos eletrizados com cargas 
de sinais opostos.  

26. Letra B.
A bexiga é de material isolante. O excesso de cargas fica retido 
na região atritada. Esse excesso de cargas induz cargas de sinais 
opostos na superfície da parede, acarretando a atração.   

27. Letra A.
O campo elétrico torna-se mais intenso, aumentando o efeito 
da indução sobre os cabelos, eriçando-os.  

QUÍMICA
28. Letra C.
A partir da análise do gráfico, vem:

+ → +Amônia Gás carbônico Ureia Água
90 g

2COm 160 g

+ = +

=

+ → +

2

2

CO

CO

50 g

90 m 160 50

m 120 g

Amônia Gás carbônico Ureia Água
90 g 120 g

270 g

= ≈
2

2

CO

CO

m'

m' 360 g 350 g

29. Letra C.
[(16 · 99) + (17 · 0,60) + (18 · 0,40)] / 100 = 16,014

30. Letra C.
A destilação é um método de separação de misturas homogêneas 
que separa os componentes mais voláteis por aquecimento.  

31. Letra B.
H: 1s1

S: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p4

Para se adequar à regra do octeto o enxofre precisa ganhar dois 
elétrons e o hidrogênio precisa perder um elétron. Dessa forma, 
a fórmula molecular será:

H+1 + S–2 → H2S
Como o enxofre está ligado ao hidrogênio, a ligação da molécula 
será covalente.

32. Letra B.
Nas famílias B os elementos são chamados de elementos de 
transição e apresentam seus elétrons mais energéticos nos 
subníveis d ou f.
Os elementos representativos se subdividem em elementos de 
transição externa ou elementos das terras-raras, que apresentam 
os elétrons mais energéticos no subnível d e em elementos de 
transição interna ou elementos pesados das terras raras, que 
apresentam os elétrons mais energéticos no subnível f.
Cada série horizontal de elementos de transição traz elementos 
químicos cuja distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama 
de Linus Pauling, corresponde ao preenchimento do subnível 
d da camada (n – 1) destes átomos. Como uma subcamada ou 
subnível d contém no máximo dez elétrons, o preenchimento 
origina dez elementos de transição nos períodos três, quatro 
e cinco. Na série dos Lantanídeos e dos Actnídeos o subnível a 
ser preenchido por último (em ordem crescente de energia) é 
o f do nível (n – 2).  

33. Letra A.
A reação citada no enunciado é a seguinte:  
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
Cálculo da massa de minério necessária para a produção de 6,5 g 
de cloreto de ferro:
Massa molar de Fe2O3 = 160 g/mol
Massa molar de 2FeCl3 = 162,5 g/mol

A partir da proporção estequiométrica da equação acima, vem:

1 mol 2 mols

2 3 3160g de Fe O — 325g de FeC
— 6,5 gm

 

l

m = 3,2 g
A massa de minério utilizada foi de 4 g.
Portanto:
4 g de minério -------------- 100%
3,2 g de minério ------------ x
x = 80%

34. Letra A.
No sistema A temos uma substância pura e por esse motivo a 
temperatura de ebulição é constante até que todo o líquido se 
transforme em vapor. No sistema B temos uma mistura e nesse 
caso a temperatura de ebulição é variável, começa menor e 
aumenta com o tempo.
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BIOLOGIA
35. Letra D.
As relações mostradas na tabela podem ser de [1] competição, 
prejudicial para os organismos envolvidos; [2] parasitismo, 
benéfico para o parasita e prejudicial para o hospedeiro; [3] 
mutualismo benéfico e necessário à sobrevivência dos organismos 
em simbiose; [4] comensalismo com benefício daquele que se 
aproveita dos restos alimentares do outro que não é prejudicado.  

36. ANULADA.

37. Letra A.
A gliconeogênese é uma via metabólica capaz de converter 
substâncias não glicídicas como, por exemplo, o ácido pirúvico, 
glicerol e o aminoácido alanina, em glicose. O processo é regulado 
pelo hormônio pancreático glucagon e ocorre, principalmente, 
nos hepatócitos.  

38. Letra C.
As enzimas são catalisadores de natureza proteica. São específicas, 
podendo acelerar reações reversíveis envolvendo determinado 
tipo de substrato. A especificidade enzimática é determinada por 
sua forma tridimensional. A atividade enzimática é influenciada 
por fatores ambientais como o pH e a temperatura do meio em 
que atuam.  

39. Letra E.
O colesterol considerado como prejudicial à saúde é o LDL (low 
density lipoprotein) ou colesterol de baixa densidade. Esse lipídio 
pode causar a formação de placas que obstruem as artérias 
levando a acidentes cardiovasculares. Os ácidos graxos úteis para 
a saúde humana são os ácidos oleico e linoleico, encontrados, por 
exemplo, no azeite e oliva.

40. Letra E.
O DNA possui sequências de nucleotídeos que serão usadas para a 
síntese de proteínas, que atuam em todas as atividades do nosso 
organismo.

LÍNGUA PORTUGUESA
41. Letra E.
Realmente, embora a locução seja “original” na língua, sua 
construção é equivalente, em termos de processo, à das locuções 
mencionadas – também adverbiais - , de trânsito comum na 
língua. Em “A”, a palavra “bichinho” tem o sufixo usado no seu 
emprego  corriqueiro, de diminutivo; em “B”, não se pode dizer 
que o emprego de “pertinho” seja estritamente formal , pois é 
usado em linguagem coloquial; em “C”, embora o valor do sufixo 
seja realmente superlativo, esse não é o seu emprego mais 
comum, que é o diminutivo; em “D”, não faz parte do processo 
da flexão “normal” dos verbos a construção com o sufixo  “-inho”. 

42. Letra B.
A resposta se justifica porque o eu lírico se refere a um momento 
em que ele “não pode falar”, mas confessa estar se guardando 
“para quando o carnaval chegar”. Essa situação existencial/
política não se faz presente nas demais opções).As opções C, D 
e E falam de uma situação de repressão, talvez, mas não acenam 
com a redenção definitiva, lembrado, aqui, que o adjetivo “fugaz” 
refere-se a algo apenas momentâneo, não permanente.

43. Letra E.
Percebe-se a ironia na continuidade da frase, que fala em 
manutenção da boa aparência, mas que se vincula à figura da 
caveira, simbolizando a morte por causa das drogas. É óbvio que 
coexistem, no texto, em interação, as linguagens verbal e não 
verbal, a serviço da mensagem pretendida. A oração “Seja vivo” 
é deliberadamente ambígua, correspondendo,  conotativamente,  
a “Seja esperto”.    

44. Letra D.
Essa é a função predominante, não apenas pela presença 
marcante da primeira pessoa, mas também pelo fato de o eu lírico 
assumir posicionamento absolutamente inusitado, explicitando 
pensamentos e sentimentos bem pessoais. Evidentemente, estão 
presentes, até pela natureza do gênero, elementos da função 
poética da linguagem, mas não com o caráter preponderante 
da emotiva. 

45. Letra C.
O emprego do verbo “ter” como “haver” ou “existir” é típico da 
oralidade e não é ainda abonado pela norma culta. Por outro lado, 
o uso da segunda pessoa do plural está – e já estava na época 
– restrito ao âmbito mais formal da língua. Também pertencem 
ao registro coloquial a expressão “sei lá” em “Sei lá que mais” 
ou a forma “pra” em “Pra clarear minha canção”. 
Registre-se, por oportuno, que, em “A mim me resta disso tudo 
uma tristeza só”, a repetição da primeira pessoa do singular “a 
mim, me” não constitui emprego informal ou coloquial, mas se 
trata de uma construção estilística, um pleonasmo que busca , 
expressivamente, valorizar o eu lírico. 

46. Letra D.
Trata-se de uma peça publicitária que, com humor, pretende 
influenciar  o público a adquirir os produtos do Hortifruti.  Para 
entender o humor na mensagem, é preciso  que tenhamos 
presente que há um filme bem conhecido “O Diabo veste Prada”, 
do qual os autores se aproveitam, alterando-o por meio de um 
trocadilho e fazendo dele uma chamada. A figura de um quiabo 
estilizado e a presença de um tridente do diabo reforçam o tom 
humorístico da propaganda. 
47. Letra E.
A prosopopeia ou personificação está presente no verbo 
“brincar” e no adjetivo “doudo” (doido), por meio dos quais 
se atribui ao luar ação e estado próprios de um ser animado. A 
metáfora , uma comparação implícita, está na caracterização do 
luar como “dourada borboleta”.
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48. Letra A.
Os elementos verbais e não verbais ajudam a construir – como 
uma advertência para o futuro do planeta – o paradoxo de um 
“Polo Norte”  , conhecido por suas geleiras e temperaturas 
extremamente frias, com a ambiência do nordeste brasileiro 
(o cáctus, o sol inclemente, o pingüim suando e falando como 
nordestino) 

49. Letra C.
A palavra “limpa”, um substantivo abstrato que indica a ação de 
limpar, deriva diretamente desse verbo e, assim, é formada por 
processo de derivação regressiva (ou regressão). Esse é também 
o caso de “nado”, derivado de “nadar”.  Registre-se que a única 
palavra, dentre as das demais alternativas, que também indica 
ação é o vocábulo “descida”, derivado de “descer” mas, nesse 
caso, por sufixação.

50. Letra D.
Como verbo de movimento, a tradição gramatical determina que 
“chegar”  seja construído com a preposição “a”, e não com “em”, 
como ocorreu no poema de Manuel Bandeira. 
Registre-se, porém, que esse emprego colhido na oralidade  do 
discurso é bem frequente modernamente e que, no caso dos 
autores modernistas, ele foi intencional, buscando aproximar a 
linguagem literária da linguagem do povo. 

51. Letra C.
Pois a imagem, através do uso da linguagem não verbal, provoca 
uma reflexão sobre a realidade do trabalho infantil, que submete 
crianças pobres a uma dura rotina. Enquanto algumas trabalham, 
outras, brincam. 

52. Letra C.
Pois a alternativa apresenta um narrador que, ao invés de narrar, 
tece reflexões sobre questões existenciais e sobre a própria 
formulação do discurso.

53. Letra E.
Através da observação da realidade familiar, o eu lírico expressa 
a oposição dos universos feminino e masculino. Enquanto as 
mulheres vivem num mundo limitado por convenções morais, 
tarefas rotineiras e compromissos legais (“alvura e enxovais”, 
“fechada/provendo a comida”, “a temperada/servindo, contida”, 
“afiançada/por dote e marido”), os homens usufruem da 
liberdade sem nenhum tipo de restrição (‘sujando-se/na lama”, 
“provocando e provando/do fogo”, se lambuzando e arrotando/
na mesa”, “jogando-se/na cama”). Assim, é correta a opção [E] 
ao mencionar o fato de os papéis sociais destinados aos gêneros 
produzirem efeitos e graus de autorrealização desiguais.  
54. Letra E.
Pois o verso “o trabalho dos homens de vida amarga em usinas 
escuras”, refere-se ao trabalho do negro que sustenta as regalias 
do branco, contrastando os termos branco/escuro. 

55. Letra E.
Fica claro pela leitura do texto que a porta de entrada para 
esses hackers é a inocência de funcionários que disponibilizam 
importantes dados para desconhecidos. Logo, a alternativa que 
mostra uma solução para essa problemática é a “E”, pois afirma 
que tais funcionários devem ser orientados para não cometer 
tal erro.

56. Letra D.
De acordo com o texto, fica claro que o personagem quer que 
seja usada uma linguagem formal, ou como ele mesmo diz, com 
palavreado escolhido.

57. Letra D.
O problema da violência torna-se ainda mais evidente e alcança 
maior força argumentativa com o uso de dados estatísticos de 
fonte segura e concreta, no caso, as pesquisas da ONU.

INGLÊS
58. Letra B.
As pessoas podem ser úteis no sentido de ajudar com que as 
vacinas cheguem aos locais mais necessitados (getting them 
safely to the places where they are needed).  

59. Letra E.
A redução dos casos de diarreia e de pneumonia possibilita que 
as crianças fiquem mais tempo na escola, exista menor desgate 
dos serviços de saúde e ocorra o surgimento de gerações futuras 
mais saudáveis (Fewer sick kids means more time in school, less 
strain on health services, and healthier future generations).  

60. Letra B.
O texto nos fala que por meio de uma petição, as pessoas podem 
contribuir com o uso de vacinas contra pneumonia e diarreia.  

ESPANHOL
58. Letra C.
O texto especifica que as sacolas serão vendidas aos comerciantes 
a preço de custo. As outras alternativas não correspondem ao 
que é dito no texto. 

59. Letra D.
O animal apontado no final da primeira estrofe (cachorro) 
acompanha seu dono no trabalho de “espiar horizontes”, isto é, 
captar as perspectivas, como se aponta na alternativa D. 

60. Letra E.
No que diz respeito à charge apresentada, nota-se que o homem 
sentado no sofá, ao perguntar “Quem joga?” após ser indagado 
se irá à Feira do Livro, mostra-se excessivamente voltado para 
os jogos esportivos televisionados. 



6

Simulado 3 
2015

MATEMÁTICA
61. Letra C.
Considere o diagrama.

Temos que 0,52 · 5000 = 2600 clientes adquiriram cupons de 
Gastronomia, 0,46 · 5000 = 2300 adquiriram cupons de Saúde 
& Beleza e 0,44 · 5000 = 2200.

Sabendo que 300 clientes compraram cupons dos três segmentos 
disponíveis e 800 clientes adquiriram ofertas de Gastronomia e 
Entretenimento, segue que 800 – 300 = 500 clientes compraram 
cupons apenas dos segmentos Gastronomia e Entretenimento.

Analogamente, 700 – 300 = 400 clientes compraram cupons 
apenas dos segmentos Gastronomia e Saúde & Beleza. Logo, 
o número de clientes que compraram apenas cupons de 
gastronomia é dado por 2600 – (300 + 400 + 500) = 1400. 

Assim, obtemos o sistema

2600 5000 2400
300 400 2300 1600
300 500 2200 1400

600
1000.
800

x y z x y z
x y x y
x z x z

x
y
z

+ + + = + + = 
 + + + = ⇔ + = 
 + + + = + = 

=
⇔ =
 =

Portanto, o número de clientes que compraram exatamente 
um cupom é dado por y + z + 1400 = 1000 + 800 + 1400 = 3200.

62. Letra C.

Utilizando os diagramas acima, temos que 1500 + 350 + 350 + 
250 + 700 = 3150 foliões foram entrevistados. Destes, 3150 – 800 
= 2350 não pretendem desfilar na Salgueiro. 

63. Letra B.
Sejam f, g:[0, 70] → ¡, com f(x) = 1,5x + 160 e g(x) = 2x + 146, 
queremos calcular o valor de x para o qual se tem f(x) = g(x). 
Logo, segue que 1,5x + 160 = 2x + 146 ⇔ x = 28 km.

64. Letra B.
Inicialmente, o calendário gregoriano impôs uma vantagem de 10 
dias em relação ao calendário juliano. Além disso, de lá para cá, 
para cada um dos anos múltiplos de 100 que não são de 400, a 
saber: 1700, 1800 e 1900; o calendário gregoriano ganhou mais 
um dia de vantagem totalizando assim 13 dias. Como o mês de 
maio possui 31 dias nos dois calendários, estaríamos no dia 21 
de maio de 2014.

65. Letra E.
Desde que 2,5% = 0,025 segue-se que o resultado é 750 + 0,025x.

66. Letra B.
Admitindo que Q = mt + p, temos:

Em 2010, t = 0 e Q = 49.
Em 2020, t = 10 e Q = 44

P = Q(0) = 49 e 
44 49 1
10 0 2

m
−

= = −
−

Logo, 
1

49
2

Q t= − +

67. Letra B.
Preço da ligação do plano A: PA = 27 + 0,5t. 
Preço da ligação do plano B: PB = 35 + 0,4t onde t é o tempo da 
ligação em minutos.

Fazendo PA = PB, temos: 27 + 0,5t = 35 + 0,4t ⇒ 0,1 · t = 8 ⇒ t = 80 min 
Graficamente temos:

Analisando o gráfico concluímos que a partir de 80 minutos 
cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.  

68. Letra B.
5 g de sal equivale a 2 g de sódio.
Refrigerante, macarrão instantâneo e paçoca: 10 + 1951 + 41 = 
2002 mg = 2,002 g
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Refrigerante, macarrão instantâneo e sorvete: 10 + 1951 + 37 = 
1998 mg = 1,998 g.
Refrigerante, hambúrguer e paçoca: 10 + 1810 + 41 = 1861 mg 
= 1,861 g.
Refrigerante, hambúrguer e sorvete: 10 + 1810 + 37 = 1857 mg 
= 1,857g.
Água de coco, macarrão instantâneo e paçoca: 66 + 1951 + 41 
= 2058 mg = 2,058 g.
Água de coco, macarrão instantâneo e sorvete: 66 + 1951 + 37 
= 2054 mg = 2,054 g.
Água de coco, hambúrguer e paçoca: 66 + 1810 + 41 = 1917 mg 
= 1,917 g.
Água de coco, hambúrguer e sorvete: 66 + 1810 + 37 = 1913 mg 
= 1,913 g.
Portanto, temos 5 refeições que não ultrapassam o limite diário 
de sódio.

69. Letra B.
O resultado pedido é dado por (12 + 2) · 600 = 8.400 BTUs.

70. Letra B.
Como o participante comprou 215 itens, ele terá direito a 
215

43
5

=  descontos de   Logo, o participante obteve um 

desconto total de 43 · 0,03 = R$ 1,29. Portanto, caso o cliente não 

participasse da promoção, ele pagaria 155 + 1,29 = 156,29 reais. 

71. Letra B.
Valor recebido pela cooperativa A: 
a = 1,5 · 220 + 0,5 · 2800 + 1 · 1150 = R$ 2880

Valor recebido pela cooperativa B: 
b = 1,5 · 250 + 0,5 · 2300 + 1 · 1400 = R$ 2925

A alternativa correta é a B, pois b – a = 2925 – 2880 = 45.
72. Letra A.
73. Letra A.
74. Letra B
CE = ED = 120 m e o raio mede R = 150 m, temos então a figura:
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OCE, temos:

2 2 2120 150 22500 14400

8100 90 m.

OE OE

OE OE

+ = ⇒ = − ⇒

⇒ = ⇒ =

75. Letra D.
Seja B’ o ponto simétrico de B em relação à reta r (rio).
Logo, a menor distância pedida pelo problema tem a mesma 
medida que o segmento AB’, que será calculada abaixo:
h2 + 3002 = 5002 ⇒ h = 400 m.
Portanto, AB’2 = 9002 + 4002 ⇒ AB’ = 100 97m.

76. Letra A.
Considerando x a distância pedida, temos:
y2 = 42 + 112

y2 = 137
x2 = y2 + 2,52

x2 = 137 + 6,25
x2 = 143,25
x ≅ 12 m. 

77. Letra E.

O raio da circunferência é 
80

40.
2
=  .

Admita PQ = x
BQ2 = 402 + 802 ⇒ BQ = 40 5.
∆POM ~∆MQB, logo:

40
80 40 5

MQ
=

5 MQ = 80 ⇔ MQ = 16 5.
Logo, PQ = 32 5.

78. Letra D.
Soma dos perímetros de todos os triângulos: (1+1+1+2+2+2).3 
= 27 cm.
Total de linha em cm: 27/10 = 2,7 m = 270 cm.
Valor total: (0,05 · 270/10 + 2,50) · 50 = R$192,50. 

79. Letra C
Os ângulos do triângulo retângulo são 30°, 60° e 90°

Seja x = lado do hexágono menor = AB – 3 
3

cos60 6AB
AB

° = ⇔ =

Logo, x = 6 – 3 = 3
P = 6 · x = 6 · 3 = 18 

80. Letra B.
6 2

3.
9

x
x

= ⇔ =


