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Ciências humanas e suas tecnologias 

Questões 1 a 45  

1 D  

O fenômeno de ilha de calor pode ser maximizado pelo processo de 

impermeabilização do solo nas regiões centrais das cidades. A implantação de vias 

de circulação e de edificações insere, no ambiente, materiais que absorvem mais 

radiação, como o asfalto e o concreto, isso contribui para a elevação da temperatura 

do ar. Além disso, a retirada de cobertura vegetal provoca a diminuição da umidade 

atmosférica, o que eleva a temperatura do ar. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-

ambientais em diferentes contextos histórico-geográficos.  

2 B  

A partir do final do século XX, a população brasileira passou por um rápido processo 

de transição demográfica. O número de idosos no país aumentou, enquanto as 

taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade foram reduzidas. Essa situação 

provocou o aumento da demanda por serviços médicos e sociais, como a expansão 

de hospitais e de centros especializados em atendimento geriátrico, e a pressão 

sobre o sistema previdenciário. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços geográficos 

como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidade 6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos 

espaços geográficos.  

3 A 

A diminuição das calotas polares pode fazer com que novas áreas energéticas e 

minerais sejam exploradas. Desse modo, o interesse de muitos países pelo oriente 

médio pode ser perdido, já que o Polo Norte é uma região geopolítica mais estável 

que o Oriente Médio. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  
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Habilidade 7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de 

poder entre as nações.  

4 B  

O desmatamento do Cerrado está diretamente relacionado com a expansão das 

monoculturas, principalmente, a de soja, e com a criação de gado no Centro-Oeste 

do país. A produção de apenas um gênero agrícola provoca o esgotamento do solo 

e a proliferação de pragas. Já a expansão da pecuária é responsável pela 

intensificação do processo erosivo, consequência do pisoteio do solo.  

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais 

em diferentes contextos histórico-geográficos.  

5 A  

As regiões cratônicas das Guianas (no norte do território nacional) e a Sul-

Amazônica destacam-se pela presença de ricas jazidas minerais, como o manganês 

explorado na Serra do Navio (AP) e o ferro na Serra dos Carajás (PA) dentre outras 

províncias mineralógicas exploradas na região. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço 

geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.  

6 A 

De acordo com o texto, a estiagem é um processo natural enquanto a escassez dos 

recursos hídricos está relacionada ao não acesso da população à água. Entendendo 

que a administração dos recursos hídricos é feita pelo homem, é possível concluir 

que a falta de água não se ocorre unicamente em razão de questões climáticas, 

como a ausência de chuva em um determinado período do ano, mas sim pelo 

planejamento e uso ineficientes dos recursos hídricos ao longo do tempo.  

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço 

geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.  

7 D  
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Ao analisar a imagem da questão, identificamos o sistema de produção fordista no 

modelo 1. Essa forma de produzir tem entre suas características grandes estoques 

de componentes, visando a uma menor dependência de fornecedores. Após a 

finalização da mercadoria, surge o estoque desse produto final que posteriormente 

será vendido. No modelo 2, identificamos o modelo de produção toyotista, que 

apresenta como uma de suas características o “just in time”, também chamado de 

“produção puxada”, de acordo com o qual o cliente faz a requisição da mercadoria 

antes de sua produção. A partir desse momento, a indústria aciona seus 

fornecedores, e não guarda estoques nem de componentes nem do produto final, 

sendo, dessa forma, menos vulnerável a uma crise de superprodução. 

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações sócio-espaciais.  

8 A  

A expansão das áreas de cultivo de matérias-primas voltadas para a produção de 

biocombustível tem causado intensos impactos socioambientais. As áreas antes 

destinadas à produção de alimentos tornaram-se lavouras energéticas, 

transformando profundamente o modo de vida e de produção de muitas 

comunidades rurais, sobretudo em áreas de fronteira agrícola, como é o caso da 

Amazônia paraense.  

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração aspectos históricos e (ou) geográficos.  

9 B  

De acordo com os trechos selecionados da canção Disneylândia, podemos 

identificar dois tipos de fluxos, o de mercadorias (quando citam “matéria-prima”, 

“pilhas”, “gasolina”) e o de pessoas (“crianças iraquianas fugidas…”). O primeiro 

fluxo é estimulado e o segundo seletivo dentro do contexto internacional atual. 



4 

ABRIL EDUCAÇÃO 2015 – RESOLUÇÃO DO SIMULADO ENEM 1º DIA (288944) 

 

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações sócio-espaciais.  

10 C  

O fenômeno da globalização tem proporcionado, principalmente em virtude da 

expansão dos fluxos e das redes, maior cooperação internacional entre governos, 

instituições não governamentais e indivíduos. Essa situação favorece e permite uma 

maior mobilidade espacial das grandes corporações que, ao buscar novos 

mercados, ampliam a competitividade. Exemplos disso são as indústrias 

maquiladoras no México, e a expansão das multinacionais nos países que 

constituem os Tigres Asiáticos.  

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no 

processo de territorialização da produção.  

11 E  

O gráfico demonstra que, nas regiões de menores latitudes, mais quentes e úmidas, 

as rochas são mais alteradas no processo de formação dos solos (pedogênese), 

determinando sua maior profundidade. Elevadas temperaturas e abundância de 

água, características das regiões tropicais, intensificam os fatores da pedogênese, 

como o desgaste das rochas e a aceleração da atividade biológica, provocando a 

formação de solos mais profundos. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do 

espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações 

humanas.  

12 D  
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A área 1 (Mata) apresenta menor perda de solo, pois além da presença de árvores, 

que reduz a erosão eólica, a referida área favorece a infiltração de água no solo, 

diminuindo o escoamento superficial.  

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais 

em diferentes contextos histórico-geográficos.  

13 E  

O Rio de Janeiro foi reconhecido como patrimônio mundial, segundo a Unesco, por 

conta da simbiose entre a cidade, seus monumentos históricos, como o Cristo 

Redentor, e a paisagem natural, que inclui o mar e a montanha em um único 

cenário. Isso mostra uma relação entre sociedade e natureza de caráter singular. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem.  

14 C  

O sistema de coordenadas geográficas é baseado nos conceitos de latitude (planos 

paralelos ao plano Equatorial) e longitude (meridianos em relação a Greenwich). 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidade 6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos 

espaços geográficos.  

15 E  

De acordo com o texto, “A floresta possui um sopro vital, wixia, que é muito longo”, 

esse sopro consiste em sua capacidade de se auto sustentar. Além disso, é a 

floresta que garante a sobrevivência das pessoas. 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 1 – Interpretar historicamente e / ou geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos da cultura.  

16 C  
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Os curdos têm recebido apoio de grandes potências, como Alemanha e Estados 

Unidos. No entanto, o auxílio é limitado por interesses geoestratégicos de controle 

das jazidas de petróleo na região. Portanto, no contexto atual, não se vislumbra o 

fortalecimento político efetivo do povo curdo. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidade 7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de 

poder entre as nações.  

17 A  

Os abalos sísmicos são uma consequência do alívio da tensão geológica, 

vinculados normalmente aos movimentos das placas tectônicas. Esse alívio da 

tensão se intensifica próximo ao limite das placas, onde a liberação de energia 

acontece de maneira mais eficiente. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem.  

18 D  

A Europa tem sofrido com a imigração e, diante da crise econômica que atinge o 

continente desde 2008, sua população reage à chegada de imigrantes como forma 

de preservar os empregos e benefícios sociais. Nesse sentido, partidos com 

discurso anti-imigração têm ganhando cada vez mais apoio popular, o que faz com 

que os governos acabem adotando medidas restritivas à entrada de pessoas 

externas à União Europeia e até mesmo pertencentes a ela, como fez a Suíça. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidade 8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica 

dos fluxos populacionais e ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-

social.  

19 E  

A prática humana que segue o caminho contrário ao processo de preservação do 

solo é o desmatamento. Isso acontece porque a presença de cobertura vegetal, nas 

áreas de encostas, diminui a intensidade da erosão pluvial e, dessa forma, há a 
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possibilidade de ocorrência de deslizamentos, que poderiam resultar em catástrofes 

naturais. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo 

suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.  

Habilidade 30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no 

planeta nas diferentes escalas.  

20 B  

O Plano de Metas foi um plano de caráter desenvolvimentista que tinha como 

objetivo a expansão da indústria de base no país. Para isso, utilizou capital estatal e 

particular. Brasília seria a metassíntese, pois representaria as transformações pelas 

quais o Brasil passaria. O Plano, todavia, tinha a educação entre os seis grandes 

grupos apenas como estratégia política, pois a área foi pouco contemplada com 

recursos e atenção política. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 

espaço.  

21 A  

Por volta de 1664, o Palácio de Versalhes foi construído pelo rei Luiz XIV, na Cidade 

de Versalhes. O castelo ocupa mais de 100 hectares e é considerado o maior entre 

as cortes europeias. A construção tornou-se marca do absolutismo. 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 

patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.  

22 C  

O texto de Perry Anderson faz referência ao principal programa de redistribuição de 

renda do governo Lula, o Bolsa Família, uma junção de programas já existentes no 

governo de Fernando Henrique Cardoso e que foi ampliada na gestão do Partido 

dos Trabalhadores (PT). O autor também menciona o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), que oferece bolsas de estudo para ingresso no Ensino Superior 
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privado, estratégia governamental em nível federal para minimizar o déficit de vagas 

no Ensino Superior do país. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.  

23 E  

De acordo com a Constituição de 1891, eram “eleitores os cidadãos maiores de 21 

anos que se alistassem na forma da lei”. Sendo assim, o direito ao voto era 

concedido apenas aos homens maiores de 21, já que eram estes que se alistavam. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 

mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.  

24 B  

As ferrovias paulistas surgiram em decorrência da economia cafeeira e seu objetivo 

principal foi o de escoar a produção a ser exportada para outros países via Porto de 

Santos. Esse tipo de transporte permaneceu até meados da década de 1940, 

quando entrou em decadência no Estado. 

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações sócio-espaciais.  

25 E  

A Revolução Industrial promoveu um intenso processo de urbanização na Inglaterra. 

A oferta de empregos e a maior possibilidade de mobilidade social oferecidas pelo 

espaço urbano atraíram milhares de camponeses para as cidades, que passaram a 

crescer de forma acelerada e desorganizada. O inchaço urbano causado pelo 

intenso êxodo rural tornou o espaço das cidades ambientes insalubres, marcados 

por precárias condições de moradia, saúde e higiene. 
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Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de 

riquezas e suas implicações sócio-espaciais.  

26 C 

Com o golpe de 1930, Vargas limitou a liberdade das províncias e, em São Paulo, 

nomeou um interventor que desagradava as lideranças políticas locais. Com a perda 

de poder e de autonomia, os políticos paulistas articularam o conflito com o objetivo 

de reaver o poder de outrora, justificando a guerra para a população com base na 

defesa da Constituição e da democracia no país. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, 

econômicos ou ambientais ao longo da história.  

27 E  

O enunciado da questão descreve a estruturação social da civilização inca, marcada 

pela presença de camadas sociais bastante definidas e por uma elite que gravitava 

em torno do imperador.  

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 

espaço.  

28 A 

A Revolta da Chibata, ocorrida em 1910, teve como principal reivindicação o fim dos 

castigos corporais – a pena de chibatadas era a mais famosa – e a melhoria geral 

das condições de trabalho dos marinheiros, entre outras questões. Os revoltosos 

ameaçaram bombardear a capital da República na época, mas um acordo com o 

governo federal evitou que isso ocorresse. Depois, o acerto entre as partes foi 

descumprido pelo governo e muitos revoltosos, punidos.  
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Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais 

acerca de aspectos da cultura.  

29 E  

Durante a República Velha (1889-1930), as oligarquias agrárias exerciam o controle 

da máquina eleitoral por meio do coronelismo (mandonismo local), do curral eleitoral 

e do voto de cabresto. Além disso, criaram mecanismos de controle político, como a 

Política dos Governadores e a Política do Café com Leite (controle do governo 

federal pelos cafeicultores de Minas e São Paulo). Dessa forma, a manipulação do 

voto abortou o princípio de cidadania, o que caracterizou uma pseudodemocracia 

naquele período. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 

mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.  

30 E 

No início do século XX o futebol ainda era muito praticado na condição de esporte 

amador e suas competições também tinham esse caráter. Contudo, com o seu 

desenvolvimento e com a inclusão cada vez maior das classes populares entre seus 

praticantes, o movimento de profissionalização, assim como o de inclusão de negros 

nas equipes ganhou forma e os que defendiam sua elitização se afastaram cada vez 

mais da prática desse esporte. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 

espaço.  

31 B  

De acordo com a visão de democracia expressa no Texto I, a imprensa tem um 

importante papel no sentido de fomentar a ação democrática. 
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Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da 

vida social.  

32 B  

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América evidencia 

a participação dos EUA na luta contra regimes totalitários que compunham o Eixo 

(no caso da imagem publicada, a Alemanha nazista) durante o conflito da Segunda 

Guerra Mundial.  

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais 

acerca de aspectos da cultura.  

33 B  

O texto apresenta aspectos da destruição da civilização asteca, por cauda das 

batalhas contra as forças espanholas. Os versos finais, ao fazerem referência aos 

escudos, abordam as dificuldades, como o poderio militar considerado superior. 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.  

34 E  

A questão mostra posicionamentos distintos sobre a reforma agrária. O texto I 

apresenta preocupação com a correção de distorções históricas. Ele se fundamenta 

no descumprimento da função social da terra por meio da concentração fundiária e 

improdutividade. O texto II apresenta a preocupação com o prejuízo ao agronegócio, 

argumentando que se deve apoiar o modelo que gere maior produção. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos 

analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 

acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.  
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35 E  

O discurso de Robespierre caracteriza o pensamento jacobino do período da 

Convenção Nacional, no contexto da Revolução Francesa. Opondo-se às 

concepções liberais da alta burguesia, que entendiam democracia como mero 

direito à propriedade, os jacobinos entendiam-na como garantia de justiça social e 

direitos políticos, estendendo as transformações revolucionárias para a maioria da 

população. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 

mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.  

36 C  

Recentes pesquisas destacam a forte influência cultural que a televisão exerce, 

principalmente nas crianças, que, por possuírem menor visão crítica, são mais 

vulneráveis aos padrões de comportamento transmitidos pelos programas 

televisivos. 

Competência da área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da 

vida social.  

37 B 

O patrimônio cultural imaterial de uma nação representa expressões de vida e 

tradições que grupos sociais recebem de seus ancestrais e ensinam à geração 

posterior. Por meio dele um povo constrói sua cultura, sua identidade e sua história. 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as 

identidades.  

Habilidade 5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 

patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.  

38 C  

O texto trata da importância das Organizações Não Governamentais (ONGs) que, 

ao lado de outros movimentos sociais, têm sido um motor do processo de 
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consolidação da democracia. Tais organizações contribuem para a conscientização 

e mobilização da sociedade em torno de determinados temas e demandas. Além 

disso, criam um canal de diálogo (eventualmente conflituoso) com as instituições do 

Estado. Assim, as ONGs formam grupos de pressão que impulsionam a ação dos 

agentes públicos para o atendimento das reivindicações sociais. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidade 10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e 

a importância da participação da coletividade na transformação da realidade 

histórico-geográfica.  

39 A  

A produção industrial decompõe o trabalho em diversas etapas. Se antes, como no 

caso do trabalho artesanal, o trabalhador dominava todo o processo que levava à 

confecção do bem final, no modo de produção capitalista ele conhece apenas a 

etapa que exerce (apertar parafusos, por exemplo).  Ocorre, assim, a cisão entre 

execução e concepção. De acordo com o Taylorismo, esta última tarefa é 

incumbência da gerência da fábrica, que, baseada nos princípio da gerência 

científica, ensina ao operário como exatamente realizar seu trabalho.    

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e 

seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social.  

Habilidade 16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na 

organização do trabalho e/ou vida da social.  

40 C  

No texto de Habermas, identifica-se a existência da dominação da maioria, mesmo 

dentro do contexto da democracia formal. Nesse sentido, a existência de um espaço 

público para debates pode servir para expressar conflitos culturais e insatisfação de 

minorias. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.  

41 B  
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A alternativa b apresenta a afirmação correta de acordo com a visão marxista 

apresentada no trecho, isso porque o trabalho se constitui, de fato, como o 

fundamento real da produção material. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 

espaço.  

42 E 

De acordo com Constant, os antigos não conheciam a noção de direitos individuais. 

Eles eram escravos em assuntos domésticos, pois as leis regulamentavam os 

costumes, e, naquela época, tudo dependia dos costumes. Assim sendo, as leis 

determinavam até as coisas mais insignificantes da vida privada. No entanto, os 

antigos, por meio da participação direta nos assuntos públicos, deliberavam sobre 

guerra e paz, votavam em leis, examinavam as contas, etc. Nisso consistia sua 

liberdade, que nada mais era do que a soberania do indivíduo nas questões 

públicas.   

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das 

sociedades.  

43 E  

O filósofo francês Michel Foucault identifica as leis como expressão de um jogo de 

forças que articula e manifesta as relações de poder na sociedade. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das 

sociedades.  

44 C  

Para Aristóteles, a ética, que precisa de leis para existir, é uma premissa para a 

existência da justiça. Não há justiça, portanto, sem leis e ética. A pessoa justa é 
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aquela que respeita a lei, e injusta aquela que a transgride. Isso não quer dizer, no 

entanto, na visão do pensador grego, que toda lei seja justa simplesmente por ser 

lei.   

Competência da área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das 

instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 

conflitos e movimentos sociais.  

Habilidade 12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das 

sociedades.  

45 D  

O texto estabelece relações entre ética e política, identificando seu fundamento 

social e, portanto, coletivo. 

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e 

valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação 

consciente do indivíduo na sociedade.  

Habilidade 23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política 

das sociedades.  

 

Ciências da natureza e suas tecnologias  

Questões 46 a 90  

46 B  

Do esquema simplificado de usina termonuclear, pode-se afirmar que: 
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• A energia liberada na reação de fissão nuclear é aproveitada para ferver a água 

que, como vapor em alta pressão, aciona a turbina. 

• A turbina adquire energia cinética de rotação necessária na geração de energia 

elétrica. 

• No final do processo, o vapor é condensado e a água do circuito fechado é 

bombeada de volta para o reator. 

A chamada poluição térmica se deve ao aquecimento da água do rio utilizada nas 

trocas de calor no condensador. 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos.  

Habilidade 8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, 

utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, 

considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.  

47 C 

Entre as funções do sistema nervoso, está a de perceber a temperatura externa ao 

nosso corpo.  Quando praticamos atividade física estamos ou quando os dias estão 

muito quentes, o sistema nervoso percebe o aumento da temperatura corporal e 

aciona o mecanismo de sudorese para diminuir a temperatura do corpo. 



17 

ABRIL EDUCAÇÃO 2015 – RESOLUÇÃO DO SIMULADO ENEM 1º DIA (288944) 

 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais.  

Habilidade 14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos 

organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o 

ambiente, sexualidade, entre outros.  

48 D 

O texto indica que a bactéria do gênero Wolbachia impede o desenvolvimento do 

vírus, sendo a competição uma provável relação interespecífica entre as espécies. 

Também é possível perceber que a eficiência desse trabalho está no fato de 

dissipar a bactéria Wolbachia nas populações de mosquito Aedes aegypti para 

reduzir a quantidade de mosquitos contaminados com o vírus da dengue. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências 

naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental.  

49 D  

Com o uso da técnica iontoforese, o medicamento age diretamente no local 

desejado. Quando o medicamento é ingerido via oral, suas moléculas “não sabem” 

como agir, podendo atuar em locais diferentes daquele desejado, possibilitando o 

desencadeamento de efeitos colaterais. Percebe-se que o uso do iontoforese 

diminui o efeito colateral dos medicamentos, se comparado com a ingestão via oral. 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais.  

Habilidade 15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou 

processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.  

50 E  

O agente causador do ebola é um vírus, que, além de atingir animais, atinge os 

humanos. 
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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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, 

saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.  

51 B  

A febre amarela é provocada por um vírus; a prevenção dessa doença se faz por 

meio de vacinação. Picadas de cobra são tratadas com soro antiofídico. A 

leptospirose é causada por uma bactéria; no tratamento dessa enfermidade 

empregam-se antibióticos. 

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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, 

saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.  

52 C  

O texto indica que o gene em questão é responsável pelo silenciamento de um dos 

cromossomos X, nas fêmeas de mamíferos, esse silenciamento gera uma 

condensação do DNA que leva à formação do corpúsculo de Barr. 

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, 

analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, 

matérias primas ou produtos industriais.  

53 D  

Uma alternativa viável é a construção de biodigestores, nos quais ocorre a produção 

de biogás (metano) por meio da ação de bactérias decompositoras anaeróbias 

sobre resíduos orgânicos. 

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 econômico e social da humanidade.  
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Habilidade 4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a 

qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização 

sustentável da biodiversidade.  

54 A 
A energia alternativa que está sendo utilizada no estado de São Paulo e não gera 
grandes impacto para o meio ambiente é a energia produzida a partir da biomassa.  
Nesse processo, são utilizados restos do processo de fabricação de álcool/açúcar 
para a obtenção de energia.  
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos.  

Habilidade 12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades 

sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.  

55 E  

A correta interpretação do texto permite concluir que as larvas da borboleta 

alimentam-se especificamente de plantas da família Solanaceae comuns na Mata 

Atlântica e na Floresta Amazônica. 

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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas 

no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.  

56 D 

Dentre as opções citadas nas alternativas, apenas o hipoclorito de sódio impede a 

proliferação do mosquito da dengue e ainda evita a proliferação de algas e bactérias 

na água coletada em cisternas. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de 

produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.  

57 C  

Das estruturas adaptativas representadas no esquema, os grãos de pólen, ao 

garantirem a polinização cruzada, propiciam uma maior diversidade genética.  
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Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais.  

Habilidade 16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, 

processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.  

58 B  

De acordo com uma das teorias que procuram explicar o desaparecimento dos 

dinossauros, a colisão de um asteroide com a Terra teria levantado uma densa 

nuvem de poeira, prejudicando assim a passagem dos raios solares pela atmosfera, 

diminuindo drasticamente a intensidade da fotossíntese, essencial para o fluxo 

energético das teias tróficas do planeta. 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos.  

Habilidade 9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo 

energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar 

alterações nesses processos.  

59 C  

A análise do teste de paternidade mostra que apenas no casal 3 são encontradas 

todas as bandas presentes no DNA do bebê. 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais.  

Habilidade 13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou 

explicando a manifestação de características dos seres vivos.  

60 D  

Segundo o texto, o resíduo só pode ser lançado se possuir pH entre 5 e 9. 

 O resíduo citado possui concentração de hidroxila igual a 1,0 · 10-10 mol/L, ou seja: 

 [OH-] = 10-10 mol/L ⇒ pOH = 10 ⇒ pH = 4. 

 Como esse pH está abaixo do valor mínimo, ele deve ser aumentado para que 

fique na faixa recomendada, o que é conseguido ao adicionar a esse resíduo 

alguma substância de caráter básico. Dentre as substâncias disponíveis, a única 

que possui tal característica é o K2CO3. 
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Esse sal aumenta o pH do resíduo por causa da hidrólise do ânion carbonato, de 

acordo com a equação:  

CO3
-2 (aq) + H2O (l)   HCO3

- (aq) 1 OH- (aq) 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

Habilidade 27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando 

conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.  

61 B  

A rádula é uma estrutura presente nos animais do filo Mollusca. Está situada na 

base da boca desses animais e é utilizada para a raspagem do alimento. Essa 

estrutura foi perdida nos animais da classe Bivalvia durante a sua evolução, estando 

presente em todas as outras classes do filo Mollusca.  

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos 

científicos, aspectos culturais e características individuais.  

Habilidade 16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, 

processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.  

62 D 

Pela leitura do texto é possível observar que a goethita é formada por mineral de 

óxido de ferro hidratado. A única alternativa que demonstra essa hidratação (·H2O) 

é Fe2O3 · H2O  

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar 

materiais, substâncias ou transformações químicas.  

63 D  

Dos ácidos citados no enunciado (H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3), os que 

garantirão maior acidez à água da chuva são:  H2SO4 e HNO3.  

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos.  
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Habilidade 10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e 

(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou 

sociais.  

64 D  

Quando colocado em contato com a água, um metal alcalino (sódio ou potássio) 

reage com a água, deixando a solução com caráter básico (álcali), as faíscas seriam 

formadas por hidrogênios nascentes e essa reação liberaria calor por ser altamente 

exotérmica.  

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 

eletromagnetismo.  

65 D  

No enunciado, foi dito que o antimônio possui 50 prótons. Analisando o gráfico, é 

possível observar que os isótopos estáveis do antimônio possuem de 62 a 74 

nêutrons, ou seja, possuem entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 

como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 

simbólica.  

66 D 

Pela leitura do enunciado é possível perceber que o reagente de Fenton não possui 

características biológicas, não é um agente aglutinante e não forma barreiras. Logo, 

ele é um agente de degradação química por oxidação. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências 

naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 

econômica ou ambiental.  
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67 E  

IV. H3A  3H+ + A-  

Essa equação representa a ionização do ácido cítrico.  

I. NaHCO3 → Na+ + HCO3
- 

Essa equação representa a dissociação iônica do bicarbonato de sódio.  

III. HCO3
- + H+  H2CO3  

Essa equação representa a formação do ácido carbônico.  

II. H2CO3  H2O + CO2  

Essa equação representa a formação do gás carbônico. 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, 

rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção. 

68 E  

O índice de octanagem é usado para aferir a qualidade de um combustível. A 

detonação de um determinado combustível é comparada com a detonação de 

misturas de isoctano e n-pentano para determinar o seu índice. Sendo assim, uma 

gasolina com índice de octanagem igual a 85% é aquela que possui as mesmas 

características de detonação de uma mistura de 85% de isoctano e 15% de n-

heptano. 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, 

rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  

69 C  

Massa de PbSO4 na pasta residual:  

6 kg de pasta --------- 100% 

X ------------------------- 60% 
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X = 3,6 kg PbSO4 

A reação que descreve a obtenção do PbCO3 é: 

PbSO4 + Na2CO3   PbCO3 + Na2SO4 

(1 mol)                            (1 mol) 

303 g -------------------------- 267 g 

3,6 kg ------------------------- y 

3,6 kg 267 gy= 3,2 kg
303 g


  PbCO3 

Como o rendimento da reação é de aproximadamente 91%, temos a seguinte 

massa final de PbCO3: 

100% ----------- 3,2 kg PbCO3 

91% ------------- z 

z = 2,9 kg PbCO3 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 26 – 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.  

70 C  

Pela análise das alternativas é possível inferir que o SO2 ao reagir com a água, 

formaria H2SO4 (ácido sulfúrico). Já o etanol não libera NO3 em sua queima. 

Portanto, a gasolina iria formar após sua queima SO2, que, posteriormente, reagiria 

com a água para formar o ácido sulfúrico. 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, 

rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  

71 E  
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A retenção de água na superfície da pele, promovida pela glicerina e pelo 

polietilenoglicol, ocorre por meio de ligações de hidrogênio com a água, como 

esquematizado abaixo: 

 
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de 

produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.  

72 B 

O brasileiro consome 12 gramas de sal e o recomendado pela OMC é 5, o brasileiro 

ultrapassa em 7 gramas. 

Cálculo da porcentagem de Na em NaCl: 

NaCl  –––––––––––  58 u –––––––––––––– 100% 

Na –––––––––––––– 23 u ––––––––––––––  X%  

X = 39,55% 

Cálculo da quantidade (em gramas) de Na em 7 gramas de sal de cozinha: 

100% –––––––––––––7 g 

39,55% –––––––––––Y g 

Y = 2,7685 g 

Cálculo do número de átomos de Na em 2,7685 g. 

23 g de Na ––––––––––––– 1 mol 

2,7685 g de Na –––––––––– z mol 

Z = 0,1203 mol de Na. 

0,1203 × 6 × 1023 = 0,77 × 1023 = 7,7 × 1022 átomos por dia. 
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, 

rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua 

obtenção ou produção.  
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73 E  

O texto pede um metal que se oxide mais facilmente que o alumínio, protegendo-o 

de corrosão. Para isso, o metal deverá ter menor potencial de redução que o 

alumínio. 

 
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico 

tecnológicas.  

Habilidade 24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar 

materiais, substâncias ou transformações químicas.  

74 B  

C4H10 +  13
2

O2 → 4CO2 + 5H2O  

1 mol                             4 mol  

58 g –––––––––––––– 4(44 g)  

    x –––––––––––––– 1 kg  

    x = 58 g 1kg
4 44 g




 = 0,33 kg      

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos.  
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Habilidade 8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, 

utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, 

considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.  

75 B  

Segundo o texto, a Química Verde busca reduzir ou eliminar o uso e a geração de 

substâncias nocivas à saúde humana. Apesar de as usinas hidrelétricas e 

geotérmicas causarem grande impacto ambiental, elas não ferem o preceito da 

Química Verde apresentado no texto. As usinas termelétricas, porém, geram 

energia a partir de reações químicas de combustão, o que provoca grandes 

emissões de óxidos gasosos na atmosfera, que podem ser nocivos à saúde 

humana. 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de 

energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 

sociais e/ou econômicas.  

76 C  

Quando uma pessoa anda sobre a superfície plana, sofre a ação de uma força 

aplicada pelo chão (contato  ) cujo componente atrito possui direção paralela ao 

chão e sentido igual ao do movimento da pessoa. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 

como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 

simbólica.  

77 A  

Com a garrafa tampada, no instante em que os furos são feitos, a pressão 

atmosférica é maior que a pressão do líquido na região em contato com o ar, 

impedindo que a água saia. Com a garrafa aberta, admitindo que todos os furos 

sejam pequenos, a velocidade de escoamento vai depender apenas da altura da 

coluna de líquido. 
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Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de 

produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.  

78 C 

A unidade de anos-luz refere-se à medida de distância. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 

como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 

simbólica.  

79 C  

No intervalo de tempo de um período, a onda sofre um deslocamento de: 

 Δs = 15 ⋅ 0,8  

Δs = 12m  

Utilizando a equação da velocidade e ajustando as unidades de medidas para o 

sistema internacional, tem-se:  

sV=
t
sV=

T
V s f
45 12 f
3,6

45f = 
43,2

f  1,04 Hz







  

 



  

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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 

ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.  

80 A  

265,7 milhas = 435, 3 quilômetros 
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1 milha = 1,6 quilômetro ou aproximadamente 1 600 metros. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos.  

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, 

como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 

simbólica.  

81 E  

O enunciado da questão aborda o fenômeno da interferência de ondas, que ocorre 

de maneira acentuada quando as ondas eletromagnéticas envolvidas possuem 

frequências próximas. 

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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 

ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.  

82 E  

A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Logo 

uma variação de 11 graus Celsius representa uma variação de 19,8 graus 

Fahrenheit. 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 

eletromagnetismo.  

83 E  

Comparativamente à garrafa pintada de branco, a pintada de preto absorve uma 

maior quantidade de energia radiante, convertendo-a em energia térmica, durante o 

intervalo de tempo considerado. Dessa maneira, a garrafa preta atinge uma maior 

temperatura em seu aquecimento. Como, ao desligar a lâmpada, as garrafas 

retornam à mesma temperatura inicial (temperatura ambiente), a garrafa preta 

também sofrerá maior variação de temperatura durante seu resfriamento. 
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Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 

eletromagnetismo.  

84 C  

A figura a seguir representa de maneira esquemática o sistema hidráulico descrito 

no enunciado admitindo que não há desnível entre as extremidades. 

 
Como o fluido está em equilíbrio: 

a b

atm

P  = P

P Fmotor
S

 atmP
p
5s



Mg 100 10Fmotor
5 5

Fmotor 200 N


 

 

  

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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, 

saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.  

85 A 

P = i ∙ U (chuveiro antigo) 

2200 = i ∙ 220 

I = 10 A 

P = i ∙ U (chuveiro novo) 

5500 = i ∙ 220 

I = 25 A 
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Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas 

às ciências naturais em diferentes contextos.  

Habilidade 5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.  

86 C 

P = 
 

2U
r chuveiro antigo

  

2200 = 
2220

r
 

r = 22 Ω 

 

P = 
 

2U
r chuveiro novo

  

5 500 = 
2220

r
  

r = 8,8 Ω 

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas 

às ciências naturais em diferentes contextos.  

Habilidade 5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.  

87 A  

Inicialmente, pode-se utilizar o gráfico apresentado para representar os períodos 

correspondentes ao Dó central (C4) e ao Dó maior (C5): 

 
De acordo com os gráficos acima, pode-se identificar que:  

Período C4 = 2 ⋅ Período C5  
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Lembrando que a frequência é o inverso do período, tem-se: 

4

4 5 5

c

c c c

f1 1 12
f f f 2

      

 
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 econômico e social da humanidade.  

Habilidade 1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 

ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.  

88 B  

Sabendo que, de acordo com a equação geral dos gases, a pressão e o volume são 

inversamente proporcionais à temperatura do sistema, tem-se que: 

Se a pressão é reduzida então a temperatura diminui e o volume permanece 

constante, pois a tubulação não sofre mudança na sua forma durante o processo. 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 

eletromagnetismo.  

89 B  

Considerando o sistema constituído pelas massas de água quente (AQ) e água fria 

(AF) um sistema termicamente isolado, tem-se: 

QAQ + QAF = 0  

MAQ ⋅ 1 ⋅ (30 – 70) + MAF ⋅ 1 ⋅ (30 – 25) = 0  
40 ⋅ MAQ – 5 ⋅ MAF = 0 ∴  = 0,125 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-

tecnológicas.  

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e (ou) do 

eletromagnetismo.  

90 E  
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Para que a potência do chuveiro se mantenha inalterada, a seguinte relação deve 
ser satisfeita:  

22V V'P = 
R R'

 , em que: V’ = 2 V  

Assim, a nova resistência do chuveiro será:  
2 2V (2V) R' = 4 R

R R'
    

Sabe-se ainda que a resistência de condutor é dada por:  

lp
s

 ; em que 
p = resistividade
l = comprimento
s = área da seção







  

A adaptação possível para utilização desse chuveiro é:  
• quadruplicar o comprimento do fio. 
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas 

às ciências naturais em diferentes contextos.  

Habilidade 5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.  

 




