Matemática
01) (ENEM 2019) O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu
que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as
vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade
de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após autorização do
órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao
longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo
menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100. A quantidade mínima de
novas placas de propaganda a serem instaladas é:
a)
b)
c)
d)
e)

99
51
50
6
1

02) (ENEM 2019) Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um
círculo com diâmetro medindo 6 m, é cercada por grama. A administração do
condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, e aumentando,
em 8 m, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O
condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100 m2
de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente
para pavimentar a região a ser ampliada.
Utilize 3 como aproximação para π.
A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser
pavimentada, é a de que o material disponível em estoque
a)
b)
c)
d)
e)

será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 m2.
será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 m2.
será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 m2.
não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 m2.
não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 m2.

04) (ENEM 2019) Durante as férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidem
realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar quatro duplas para a
realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos.
De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas?
a) 69
b) 70
c) 90
d) 104
e) 105

05) (ENEM 2019) Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que
recebe R$ 1 000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles
trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado. Chamando de X a
quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y, em reais, que esta empresa
gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por:
a)
b)
c)
d)
e)

Y = 80 X +920
Y = 80 X + 1000
Y = 80 X + 1080
Y = 160 X + 840
Y = 160 X + 1000

06) (ENEM 2019) Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça
periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam
envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente,
durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas
especificações. O resultado está apresentado no quadro.
Quantidade de garrafas fora das Quantidade de dias
especificações por dia
0

52

1

5

2

2

3

1

A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é:
a)
b)
c)
d)
e)

0,1
0,2
1,5
2,0
3,0

Biologia
01. As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria
dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados:
a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a
diversidade de genes e cromossomos.
b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em
ambientes específicos.
c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente.
d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a
mudanças ambientais.
e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da
esporulação.
02. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na
forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria
orgânica são micro-organismos fixadores de N2 , que ocorrem de forma livre ou simbiontes
com plantas.
ADUAN, R. E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004
(adaptado).
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela
a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.
e) protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio.

03. Analise as afirmativas a seguir em relação aos impactos provocados pelas atividades
humanas:
I. a queima de combustíveis fósseis e o aumento da produção de lixo e esgotos contribuem
para provocar o fenômeno denominado efeito estufa.
II. o CO2 é produzido durante a queima incompleta de moléculas orgânicas pelos motores de
automóveis e sua combinação com a hemoglobina impede o transporte de oxigênio.
III. a poluição da atmosfera por óxidos de enxofre e de nitrogênio liberados pela queima de
carvão mineral e óleo diesel pode resultar em chuvas ácidas.
IV. o lançamento de esgotos no mar sem tratamento prévio pode ocasionar a “maré
vermelha”, fenômeno causado por bactérias que liberam substâncias tóxicas na água.
V. a utilização de agrotóxicos nas lavouras pode poluir o solo e as águas dos rios, onde
intoxicam e matam diversos seres vivos.
Com base nas afirmativas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA:
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas III e V estão corretas.
C) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
D) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

04. Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por
pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos
contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo
brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis.
A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de
doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas porque
A) possui anticorpos contra o agente causador da doença.
B) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença.
C) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea.
D) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença.
E) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença.

05. Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida
pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal
apresenta um padrão com duas bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e outra para
suposta mãe), comparadas à do bebê.

Observe os DNAs dos casais e compare-os com o do bebê
Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

