
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Série – Ensino Médio 

Material do Estudante 

 

 



 
 

1 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens 

 
ITEM 1 
Analise os seguintes compostos. 
 

H C

H

H

H

Gás Metano

Na2CO3

Carbonato de Sódio  
 

Qual tipo de ligação química apresentam, 
respectivamente, os compostos gás metano e carbonato 
de sódio? 
 
(A) Ligação iônica e ligação iônica. 
(B) Ligação covalente e ligação iônica. 
(C) Ligação iônica e ligação covalente. 
(D) Ligação covalente e ligação covalente.  
(E) Ligação de hidrogênio e ligação covalente. 
 

Atividades relacionadas ao item 

 
1. Sobre o tema ligações químicas defina: 
 
a) Ligação metálica. 
 
b) Ligação iônica. 
 
c) Ligação covalente. 
 
2. (ITA-SP) Uma determinada substância apresenta as 
seguintes propriedades físico-químicas: 
 
I. O estado físico mais estável a 25 °C e 1 atm é o sólido. 
II. No estado sólido apresenta estrutura cristalina. 
III. A condutividade elétrica é praticamente nula no 

estado físico mais estável a 25 °C e 1 atm. 
IV. A condutividade elétrica é alta no estado líquido. 
 
A alternativa relativa à substância que apresenta todas as 
propriedades acima é: 
 
(A) poliacetileno — (C2H2)n. 
(B) brometo de sódio — NaBr. 
(C) iodo — I2. 
(D) silício — Si. 
(E) grafita — C. 
 

3. (PUC/SP) Analise as propriedades físicas na tabela 
abaixo e assinale a alternativa correta:  
 

 Condução corrente 
elétrica 

Amostra 
P.F. 
(°C) 

P.E. 
(°C) 

a 25°C a 1000°C 

A 801 1413 isolante condutor 

B 43 182 isolante - 

C 1535 2760 condutor condutor 

D 1248 2250 isolante isolante 

 
Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D 
podem ser classificados, respectivamente, como,  
 
(A) composto iônico, metal, substância molecular, metal.  
(B) metal, composto iônico, composto iônico, substância 

molecular.  
(C) composto iônico, substância molecular, metal, metal.  
(D) substância molecular, composto iônico, composto 

iônico, metal.  
(E) composto iônico, substância molecular, metal, 

composto iônico. 
 
ITEM 2 
Gilbert Lewis, em 1916, propôs uma forma de 
representar a ligação covalente ou molecular, que ficou 
sendo conhecida como fórmula de Lewis. Ela também é 
chamada de fórmula eletrônica ou, ainda, fórmula 
eletrônica de Lewis.  
 

 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/quimica/formula-

eletronica-lewis.htm>. Acesso em: 02 jun. 2017 (adaptado). 
 
A partir da análise das fórmulas de Lewis dos compostos 
demonstrados acima, qual possui ligação tripla? 
 
(A) Cl2. 
(B) N2.  
(C) H2O. 
(D) CH4. 

(E) NH3. 
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Atividades relacionadas ao item 

 
1. Escreva a fórmula eletrônica da água (H2O) e da água 
oxigenada (H2O2). 
 
2. O dióxido de carbono (CO2) é um dos principais 
responsáveis pelo efeito estufa. Quantos elétrons são 
compartilhados numa molécula desse gás? Faça a 
representação de Lewis e a fórmula estrutural indicando 
o tipo de ligação. 
 
3. (Unicamp/SP) Observe as seguintes fórmulas 
eletrônicas (fórmulas de Lewis): 
 

 
 
Consulte a classificação periódica e escreva fórmulas 
eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes 
elementos: 
 
a) Fósforo e hidrogênio. 
b) Enxofre e hidrogênio. 
c) Flúor e carbono. 
 
ITEM 3 
Os tensoativos são as substâncias mais conhecidas 
utilizadas para limpezas práticas e eficazes difundidas no 
mundo. São moléculas anfifílicas, que têm afinidade pela 
água e óleo. Portanto, estas moléculas são capazes de 
diminuir a tensão interfacial entre a água e o óleo. 

RIBEIRO, C.J. Cosmetologia aplicada a dermoestética. São Paulo, 
Pharmabooks, 1. ed. 2006 (adaptado). 

 

 
Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABgeMA 
H/04-tensoativos-usados-xampu-sabonete-1>. Acesso em: 06 jun. 

2017. 

 
As interações entre os átomos de carbono e a interação 

entre os íons O− e Na+ neste composto são, 

respectivamente, 
 
(A) ligação iônica e ligação iônica. 
(B) ligação covalente e ligação iônica. 
(C) ligação covalente e ligação covalente. 
(D) ligação de hidrogênio e ligação de hidrogênio. 
(E) ligação de hidrogênio e interação dipolo-dipolo 

permanente. 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (Enem/2012) Em uma planície, ocorreu um acidente 
ambiental em decorrência do derramamento de grande 
quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na 
forma pastosa à temperatura ambiente. 
Um químico ambiental utilizou uma quantidade 
apropriada de uma solução de paradodecil-
benzenossulfonato de sódio, um grande tensoativo 
sintético, para diminuir os impactos desse acidente. 
Essa intervenção produz resultados positivos para o 
ambiente porque 
 
(A) Promove uma reação de substituição no 

hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao 
ambiente. 

(B) A hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de 
sódio produz energia térmica suficiente para 
vaporizar o hidrocarboneto. 

(C) A mistura desses reagentes provoca a combustão 
do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade 
dessa substância na natureza. 

(D) A solução de para-dodecil-benzenossulfonato 
possibilita a solubilização do hidrocarboneto. 

(E) O reagente adicionado provoca uma solidificação 
do hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do 
ambiente. 

 
2) (Fatec) Sólidos cristalinos com pontos de ebulição e 
fusão altos, solúveis em solventes polares e que 
conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em 
solução, são exemplos de compostos formados por meio 
de ligação  
 
(A) covalente polar.  
(B) covalente apolar.  
(C) covalente dativa.  
(D) iônica.  
(E) metálica. 
 
3. (Enem/2016) Os tensoativos são compostos capazes 
de interagir com substâncias polares e apolares. A parte 
iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, 
e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura 
orgânica de um tensoativo pode ser representada por 
 
 

 
 
 
 
Esse arranjo é representado, esquematicamente, por: 
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(A) 

 
 
 
(B) 

 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) 

 
 
 
ITEM 4 
Os biopesticidas são mais seguros que os agrotóxicos 
comuns, pois são menos agressivos ao meio ambiente e 
podem auxiliar na diminuição dos prejuízos econômicos 
e ambientais. A coronopilina é um exemplo dessa nova 
classe de compostos utilizados pelo homem. 

Disponível em: <http://www.ecycle.com.br/component/content/ 
article/35/1442-biopesticidas-podem-ser-boa-alternativa-ao-uso-de-

agrotoxicos.html>. Acesso em: 02 jun. 2017 (adaptado). 

 
Disponível em: <http://www.mundovestibular.com.br/articles/166 

03/1/Simulado-de-Quimica/Paacutegina1.html>. Acesso em: 17 fev. 
2017. 

 

A solubilidade de diferentes compostos em água é 
explicada pela interação com as moléculas de água. Qual 
tipo de interação intermolecular a molécula de 
coronopilina realiza com a água? 
 
(A) Ligação iônica. 
(B) Dipolo induzido. 
(C) Ligação covalente.  
(D) Dipolo permanente. 
(E) Ligação de hidrogênio. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (Uepa) Um indivíduo de má índole sujou de graxa para 
veículo a camisa de um estudante o qual, ao chegar em 
casa, recomendou corretamente um tratamento para 
remoção da graxa da camisa. A recomendação feita pelo 
estudante foi: 
 
(A) lavar com gasolina. 
(B) deixar ao sol no varal. 
(C) lavar com álcool (etanol). 
(D) lavar com água. 
(E) enxaguar com vinagre. 
 
2. (IFMT) O fato de o etanol ser miscível em água pode 
ser explicado porque 
 
(A) a água e o etanol são substâncias apolares. 
(B) a água é uma substância polar e o etanol apolar. 
(C) a água e o etanol interagem entre si por meio de 

ligações de hidrogênio. 
(D) a água e o etanol ligam-se entre si por forças 

intermoleculares dipolo induzido. 
(E) a água e o etanol são moléculas que possuem apenas 

ligações covalentes entre os seus átomos. 
 
3. (Enem/2011) A pele humana, quando está bem 
hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e 
suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde 
sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para 
evitar o ressecamento da pele é necessário, sempre que 
possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos 
geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol: 
 

 
 
A retenção de água na superfície da pele promovida 
pelos hidratantes é consequência da interação dos 
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grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade 
contida no ambiente por meio de  
 
(A) ligações iônicas.  
(B) forças de London.  
(C) ligações covalentes.  
(D) forças dipolo-dipolo.  
(E) ligações de hidrogênio. 
 
ITEM 5 
Isaac Newton, um cientista inglês que viveu entre 1643 e 
1727, publicou, em 1687, uma importante obra chamada 
Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesta obra, 
foram enunciadas aquelas que, mais tarde, viriam a ser 
conhecidas como as 3 (três) Leis de Newton: 1ª- Lei da 
Inércia; 2ª- Lei do Princípio Fundamental da Dinâmica e 
3ª- Lei do Princípio da Ação e Reação.  
Entre as situações-problemas apresentadas a seguir, qual 
delas pode ser analisada pela aplicação da 1ª Lei de 
Newton? 
 
(A) Um caminhão que está se movendo para a direção 

leste com a sua velocidade diminuindo. 
(B) Um avião que se move para a direção sul com a sua 

velocidade aumentando. 
(C) Uma carro instantaneamente em repouso que inicia 

o movimento na direção oeste. 
(D) Uma partícula que se move para a direção norte com 

velocidade constante. 
(E) Um ônibus que se move para a direção sul com 

velocidade aumentando e diminuindo, respectivamente. 
 

Atividades relacionadas ao item. 
 
1. (FAU.S.J.CAMPOS-adaptado) Suponha que você 
empurre com certa intensidade um objeto sobre um 
plano horizontal sem atrito. No momento em que você 
solta o objeto 
 
(A) ele para imediatamente. 
(B) diminui a intensidade da sua velocidade até parar. 
(C) continua se movimentando, mantendo constante a 

sua velocidade vetorial. 
(D) para após uma repentina diminuição da intensidade 

de sua velocidade. 
(E) continua se movimentando com aceleração 

constante. 
 
2. (PUC/SP)Quando um corpo está dotado de movimento 
retilíneo uniforme, a resultante das forças que sobre ele 
atuam é 
 
(A) constante não nula. 
(B) nula. 
(C) função crescente do tempo. 
(D) função decrescente do tempo. 
(E) nada se pode afirmar. 
 

3. (Santa Casa) Não é necessário a existência de uma 
força resultante atuando: 
 
(A) quando se passa do estado de repouso ao de 

movimento uniforme. 
(B) para manter um objeto em movimento retilíneo e 

uniforme. 
(C) para manter um corpo em movimento circular e 

uniforme. 
(D) para mudar a direção do movimento de um objeto, 

sem alterar o módulo da sua velocidade. 
(E) em nenhum dos casos anteriores. 
 
ITEM 6 
Na imagem a seguir, tem-se uma situação em que um 
carro quebrou e uma pessoa precisa empurrá-lo até a 
oficina. Suponha que, após retirá-lo do repouso, é 
necessário que a pessoa mantenha uma força de 300N, 
para a esquerda, para que o carro permaneça em 
movimento com velocidade constante. 

 
Disponível em: <https://pt.123rf.com/photo_24367570_jovem-

empurrando-carro-dividido.html>. Acesso em: 22 maio 2017. 

 
Analisando essa situação, é possível afirmar que, sobre 
essa pessoa, atuará uma força aplicada pelo carro de 
módulo  
 
(A) 300 N e com mesma direção e sentido da força 

aplicada sobre o carro.  
(B) 300 N, com a mesma direção e sentido oposto à força 

aplicada sobre o carro.  
(C) menor que 300 N e com mesma direção e sentido da 

força aplicada sobre o carro.  
(D) menor que 300 N, com a mesma direção e sentido 

oposto à força aplicada sobre o carro. 
(E) igual a zero, pois, se o carro consegue andar para a 

frente, é porque somente a pessoa exerce força sobre 
ele. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Após estudar a Terceira lei de Newton, um estudante 
concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, 
não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força 
sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa 
observação, marque a alternativa correta. 
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(A) O estudante está correto, sendo esse um tipo de 
problema que Newton não conseguiu resolver. 

(B) O estudante está errado, pois a força de atrito entre 
as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo 
movimento. 

(C) O estudante está correto e não há uma lei da Física 
que possa explicar esse fato. 

(D) O estudante está errado, pois as forças aplicadas são 
de mesma intensidade, mas atuam em corpos 
diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio, e a 
carroça movimentar-se-á. 

(E) A observação do estudante está relacionada à 
Primeira Lei de Newton. 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

 exercicios-fisica/exercicios-sobre-terceira-lei-newton.htm>. Acesso 
em: 30 jun. 2017. 

 
2. A respeito da Terceira lei de Newton, marque a 
alternativa verdadeira. 
 
(A) Os pares de ação e reação podem ser formados 

exclusivamente por forças de contato. 
(B) As forças de ação e reação sempre se anulam. 
(C) A força normal é uma reação da força peso aplicada 

por um corpo sobre uma superfície. 
(D) As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo 

corpo. 
(E) Como estão aplicadas em corpos diferentes, as 

forças de ação e reação não se equilibram. 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

exercicios-fisica/exercicios-sobre-terceira-lei-newton.htm>. Acesso em: 
30 jun. 2017.  

 
3. Por que, de acordo com a Terceira lei de Newton, não 
seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no 
espaço? 
 
(A) Porque as leis de Newton são válidas somente na 

Terra. 
(B) Por conta da gravidade zero do espaço. 
(C) No espaço, não existe ar para ser empurrado pela 

hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada 
para frente. Pela Terceira lei de Newton, a hélice 
empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é 
empurrada para frente. 

(D) No espaço, somente é válida a lei da Inércia. 
(E) No espaço, somente é válida a segunda lei de 

Newton. 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

exercicios-fisica/exercicios-sobre-terceira-lei-newton.htm>. Acesso em: 
30 jun. 2017. 

 
ITEM 7 
Os helicópteros têm a facilidade para o transporte de 
mercadorias de grandes dimensões e massas, podendo 
mover cargas para áreas, onde é impossível entrar por via 
terrestre ou que a aeronave não pode pousar. 

 
Disponível em: <http://heliflycolombia.com/portfolio/freight-internal-

and-external-2/>. Acesso em: 22 maio 2017. 

 
Considere que o helicóptero mostrado, na imagem, se 
move, verticalmente, em relação ao solo com aceleração 
de 1,5 m/s2 e transporta uma carga de 300 Kg por meio 
de um cabo de aço de sustentação inextensível e de 
massa desprezível.   
Se o módulo da aceleração gravitacional for de 10 m/s2, o cabo 
de sustentação da carga estará sujeito a uma força de 
 
(A) 450 N. 
(B) 750 N. 
(C) 3000 N. 
(D) 3450 N. 
(E) 7500 N. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas 
forças de mesma direção e sentidos opostos que 
correspondem a 60 N e 20 N. Determine a aceleração em 
que esse objeto movimenta-se. 
 
(A) 1 m/s2 
(B) 2 m/s2 
(C) 4 m/s2 
(D) 6 m/s2 
(E) 8 m/s2 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
exercicios-fisica/exercicios-sobre-segunda-lei-newton.htm>. Acesso 

em: 30 jun. 2017. 
 
2. (UEL-PR) Um corpo de massa m é submetido a uma 
força resultante de módulo F, adquirindo aceleração “a”. 
A força resultante que se deve aplicar a um corpo de 
massa m/2 para que ele adquira aceleração “4.a” deve 
ter módulo: 
 
(A) F/2 
(B) F 
(C) 2F 
(D) 4F 
(E) 8F 
 
3. Um carro durante um trajeto de 400 m sofre um 
aumento de velocidade de 20 m/s para 40 m/s. Sabendo 
que a massa do veículo somada à massa de seus 
ocupantes corresponde a 1200 kg, determine a força 
necessária para proporcionar tal aceleração. 

http://www.brawnexercicios.com.br/2014/08/exercicio-resolvido-5-exercicios-de-mru.html
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(A) 1000 N 
(B) 1200 N 
(C) 1800 N 
(D) 600 N 
(E) 3000 N 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
exercicios-fisica/exercicios-sobre-segunda-lei-newton.htm>. Acesso 

em: 30 jun. 2017. 
 
ITEM 8 
As bactérias são capazes de se reproduzir de forma 
assexuada, ou seja, uma única bactéria pode gerar duas. 
Dentre as vantagens deste tipo de reprodução, pode-se 
citar a 
 
(A) falta de variação genética. 
(B) rapidez de se gerar novos seres. 
(C) lentidão para se gerar novos seres. 
(D) necessidade de troca de material genético. 
(E) necessidade de parceiros de sexos diferentes. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (FCC-SP) A diferença fundamental entre reprodução 
assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada 
 
(A) exige apenas um indivíduo para se cumprir, e a 

sexuada exige dois. 
(B) não cria variabilidade genética, e a sexuada pode 

criar. 
(C) só ocorre entre vegetais, e a sexuada entre vegetais e 

animais. 
(D) dá origem a vários indivíduos de uma só vez, e a 

sexuada a um indivíduo apenas. 
(E) só ocorre entre espécies em que não existam dois 

sexos, e a sexuada ocorre nos seres em que há 
diferenciação dos dois sexos. 

 
2. (PUCSP/2012-adaptado) Embora hermafroditas, os 
caramujos normalmente têm fecundação cruzada, 
mecanismo que leva a descendência a apresentar 
 
(A) aumento de variabilidade genética em relação à 

autofecundação e maior chance de adaptação das 
espécies ao ambiente.    

(B) diminuição da variabilidade genética em relação à 
autofecundação e maior chance de adaptação das 
espécies ao ambiente.    

(C) variabilidade genética semelhante à da 
autofecundação e as mesmas chances de adaptação 
das espécies ao ambiente.    

(D) diminuição de variabilidade genética em relação à 
autofecundação e menor chance de adaptação das 
espécies ao ambiente.    

(E) variabilidade genética semelhante à da 
autofecundação e menor chance de adaptação das 
espécies ao ambiente.. 

 

3. (UPE/2013) Os zangões, machos das abelhas, são 
formados por um processo de partenogênese e possuem 
16 cromossomos. Já as abelhas operárias são fruto de um 
processo de fecundação. Diante dessas informações, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Por serem fruto de partenogênese, os machos possuem 

o dobro de cromossomos encontrados na abelha 
rainha. 

II. A abelha rainha possui óvulos com o mesmo número 
de cromossomos encontrados nas células somáticas 
das operárias, pois ela também é uma fêmea. 

III. Todas as fêmeas possuem 32 cromossomos nas suas 
células somáticas, o dobro que os machos possuem. 

IV. A abelha rainha possui 16 cromossomos em seus 
óvulos, que, quando fecundados, geram indivíduos 
com 32 cromossomos. 

 
Estão CORRETAS  

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 
 
ITEM 9 
A mitose é a divisão celular que uma célula-mãe origina 
duas novas células-filhas com o mesmo número de 
cromossomos da célula-mãe. 
Uma das funções desse tipo de divisão celular é 
 
(A) a reprodução sexuada. 
(B) a geração de células gaméticas. 
(C) o crescimento de seres multicelulares. 
(D) a perda de núcleo nos glóbulos vermelhos. 
(E) a perda da cauda do girino durante a metamorfose. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. (UFTM/2012) As planárias, além de se reproduzirem 
sexuadamente, também podem se reproduzir por 
fragmentação e regeneração, quando as partes perdidas 
regeneram-se e dão origem a novos indivíduos. 
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De acordo com essa forma reprodutiva, é possível 
concluir que os descendentes formados  

 
(A) apresentarão variabilidade genética, devido à 

ocorrência de crossing-over.    
(B) serão geneticamente idênticos entre si, porque 

resultaram de sucessivas fecundações.    
(C) serão geneticamente idênticos entre si, porque 

resultaram de sucessivas divisões mitóticas.    
(D) serão geneticamente diferentes entre si, porque nos 

núcleos celulares ocorreram segregações 
cromossômicas.    

(E) produzirão também novas gerações com genes 
totalmente diferentes entre si, caso se reproduzam 
dessa mesma forma.    

 
2. (UECE/2016) Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), as células cancerosas multiplicam-se de maneira 
descontrolada, mais rapidamente do que as células 
normais do tecido à sua volta, invadindo-o. Geralmente, 
elas têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos 
que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento 
descontrolado. O acúmulo dessas células forma os 
tumores malignos. Dependendo do tipo da célula do 
tumor, alguns dão metástases mais rápidas e mais 
precocemente, outros o fazem bem lentamente ou até 
não o fazem. 

Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca 
/portal/home>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

 

O processo de multiplicação dessas células se dá por  

 
(A) mitose. 
(B) metástase. 
(D) meiose. 
(D) disseminação. 
(E) gametogênese. 
 
3. (PUCRS/2016) Sobre o processo mitótico, é correto 
afirmar que 
  

 
(A) ocorre apenas em células diploides. 
(B) dá origem a gametas haploides. 
(C) é utilizado como forma de reprodução assexuada 

por alguns seres vivos. 
(D) constitui-se como um processo equacional seguido 

de uma fase reducional. 
(E) é utilizado por seres vivos, como vegetais e fungos, 

para geração de esporos haploides. 
 
ITEM 10 
A imagem representa a divisão celular de uma célula com 
número normal de cromossomos igual a dois (2n=2).  

 
A imagem representa qual tipo de divisão celular? 
 
(A) Mitose, pois ocorre separação de cromossomos 

homólogos. 
(B) Mitose, pois acontece separação de cromátides 

irmãs. 
(C) Meiose I, pois acontece separação de cromossomos 

homólogos. 
(D) Meiose I, por ocorrer separação de cromátides 

irmãs. 
(E) Meiose II, por acontecer a separação de 

cromossomos homólogos. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (Unicamp/2017-adaptado) Considerando o esquema a 
seguir como uma representação simplificada da meiose, 
indique a alternativa correta. 
 

 
(A) A, B, D e F são diploides. 
(B) B, C, D e E são formados na telófase I. 
(C) A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu 

material genético. 
(D) B, C, D e I são haploides. 
(E) F, G, H e I são diploides. 
 
 
2. (G1/IFCE/2016) Observe os ciclos de vida apresentados 
a seguir: 
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É INCORRETO afirmar que  

 
(A) o ciclo de vida I é observado na espécie humana, na 

qual a fecundação entre os gametas ocorre na tuba 
uterina, levando à formação da célula-ovo ou zigoto, 
que apresenta a mesma quantidade de cromossomos 
do indivíduo diploide. 

(B) no ciclo de vida II, a meiose é do tipo espórica, ou 
intermediária, e a quantidade de cromossomos dos 
esporos é a metade da quantidade de cromossomos 
observada no indivíduo diploide, indicando, assim, 
que a meiose ocorre para a sua formação. 

(C) o ciclo II é observado em plantas e algumas espécies 
de algas, nas quais ocorre uma alternância de 
gerações, sendo uma geração diploide, chamada de 
esporófito, e outra haploide, chamada de gametófito. 

(D) no ciclo de vida I, a meiose é do tipo zigótica ou inicial, 
pois a quantidade de cromossomos presentes nos 
indivíduos adultos diploides é o dobro da quantidade 
de cromossomos observada na célula-ovo ou zigoto. 

(E) os ciclos de vida representados acima ocorrem 
durante a reprodução sexuada de diferentes grupos 
de seres vivos, nos quais observa-se o 
desenvolvimento dos zigotos a partir de sucessivas 
mitoses, até a formação de novos indivíduos 
diploides. 

 
3. (G1/IFSP/2017) Existem dois tipos de divisão celular 
que servem para a produção de células-filha, a fim de 
desenvolver o organismo e/ou repor células dos tecidos 
ou para a sua reprodução. Na espécie humana, há, em 
indivíduos normais, 46 cromossomos, sendo que, para 
indivíduos do sexo masculino: 46, XY e, para indivíduos 
do sexo feminino: 46, XX. Assinale a alternativa que 
explica corretamente a divisão celular em um indivíduo 
do sexo masculino que produz gametas e a divisão celular 
em um indivíduo do sexo feminino que produz células 
somáticas, em que constem, respectivamente, em cada 
um dos indivíduos: 1) nome da divisão celular; 2) quantas 
células-filha são resultantes; 3) o número de 
cromossomos; e 4) componente(s) do par sexual. 

 

(A) 1) Meiose; 2) 4 células-filha; 3) 23 cromossomos; 4) 
23, X ou 23, Y / 1) Mitose; 2) 2 células-filha; 3) 46 
cromossomos; 4) 46, XX. 

(B) 1) Meiose; 2) 2 células-filha; 3) 23 cromossomos; 4) 
23, XY/ 1) Mitose; 2) 4 células-filha; 3) 46 
cromossomos; 4) 46, XX    

(C) 1) Meiose; 2) 4 células-filha; 3) 23 cromossomos; 4) 
23, X/ 1) Mitose; 2) 2 células-filha; 3) 46 
cromossomos; 4) 46, XY.    

(D)1) Mitose; 2) 2 células-filha; 3) 46 cromossomos; 4) 46, 
XX / 1) Meiose; 2) 4 células-filha; 3) 23 
cromossomos; 4) 23, X ou 23, Y    

(E) 1) Mitose; 2) 2 células-filha; 3) 46 cromossomos; 4) 46, 
XY/ 1) Meiose; 2) 4 células-filha; 3) 23 
cromossomos; 4) 23, X. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO  

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens 

 
Atividades relacionadas ao item 1 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3.  

 
Quero um brinquedo 

 
[...] No Natal eu sinto uma dor mansa, saudade da 

infância que não volta mais. Saudade do meu pai, 
armando o quebra-cabeça com a gente... Saudade das 
tardes na praça das três paineiras, carretilha na mão, pés 
no chão, papagaio no céu. Saudade dos piões zunindo no 
ar e girando na terra... 

A saudade me levou a abrir a porta do armário dos 
brinquedos velhos. Lá estão todos eles, do jeito como os 
deixei: silenciosos, eternos, fora do tempo. São como 
eram. Brinquedos não envelhecem. Acordam do seu 
sono e me olham espantados, ao notar as marcas do 
tempo no meu rosto. E zombam de mim, com uma 
acusação: “Bem feito! Esqueceu da gente, parou de 
brincar, envelheceu de repente! ” Mas logo se 
apressaram a me consolar, vendo a minha tristeza: “Mas 
pra velhice tem um remédio que só nós guardamos. É só 
tomar: o tempo começa a rodar para trás e vapt-vupt, o 
velho fica menino de novo. E esse remédio se chama 
brincar. Venha brincar conosco! ” 

ALVES, Rubem. A maçã e outros sabores. 4. ed. São Paulo: 
 Papirus, 2005.  

 
1. No fragmento: “No Natal eu sinto uma dor mansa, 
saudade da infância que não volta mais. Saudade do meu 
pai, armando o quebra-cabeça com a gente... Saudade 
das tardes na praça das três paineiras, carretilha na mão, 
pés no chão, papagaio no céu. Saudade dos piões zunindo 
no ar e girando na terra... ” (1º parágrafo), o que sugere 
o uso das reticências?  
 
2. Teça um comentário sobre o que sugere as duas 
ocorrências do ponto de exclamação neste trecho:  “Bem 
feito! Esqueceu da gente, parou de brincar, envelheceu 
de repente!  
 
3. E o que sugere o uso do ponto de exclamação na 
expressão “Venha brincar conosco! ”? Construa uma 
justificativa. 
 

Atividades relacionadas ao item 2 
 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
 

 
Sermão da Sexagésima 

 
Parte I 

O Padre Vieira pregou sobre a parábola do 
semeador, texto que se encontra no evangelho de 
Mateus no capitulo 13: 1-9, 19-23: 

Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do 
lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que 
precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto 
a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma 
série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a 
semear. E, semeando, parte da semente caiu ao longo do 
caminho; os pássaros vieram e a comeram. Outra parte 
caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e 
nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, 
porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. 
Outras sementes caíram entre os espinhos: os espinhos 
cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em 
terra boa: deram frutos, cem por um, sessenta por um, 
trinta por um... 

... Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador: 
quando um homem ouve a palavra do Reino e não a 
entende, o Maligno vem e arranca o que foi semeado no 
seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira 
do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele 
que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem 
raízes, é inconstante: sobrevindo uma tribulação ou uma 
perseguição por causa da palavra, logo encontra uma 
ocasião de queda. Terreno que recebeu a semente entre 
os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, 
mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas 
a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é 
aquela que ouve a palavra e a compreende, e produz 
fruto: cem por um, sessenta por um, trinta por um. 

Disponível em: <http://misteriodasletras.blogspot.com.br/200 
9/05/sermao-da-sexagesima-analise.html/>. Acesso em: 19 jul. 2017. 

 

http://misteriodasletras.blogspot.com.br/2009/05/sermao-da-sexagesima-analise.html
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1. No trecho: “Nela se assentou, enquanto a multidão 
ficava à margem. ”, a palavra “nela” substitui qual palavra 
no texto?  
 
2. No trecho: “Um semeador saiu a semear. E, semeando, 
parte da semente caiu ao longo do caminho; os pássaros 
vieram e a comeram. ”, o termo “a” (a comeram) 
substitui qual expressão do texto?  
 
3. Observe o fragmento: “.... Ouvi, pois, o sentido da 
parábola do semeador: quando um homem ouve a 
palavra do Reino e não a entende, o Maligno vem e 
arranca o que foi semeado no seu coração”. 
a) Classifique o termo “seu” quanto a sua classe 
gramatical. 
 
b) No texto, o termo (“seu”) faz referência a qual pessoa 
do discurso? 
 

Atividades relacionadas ao item 3 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1.  
 

Perda da biodiversidade 
 

Ao redor do mundo, a biodiversidade (definida 
como o total da variedade da vida) está diminuindo. 
Ainda que não se saiba com exatidão quantas espécies 
existem na Terra, calcula-se que haja de 5 a 50 milhões 
de espécies, das quais só se tem registro de 1.750.000, 
aproximadamente. [...] 

[...] Além das considerações em termos éticos e 
estéticos da conservação das espécies, da sua 
preservação e dos ecossistemas, o presente e o futuro do 
ser humano também dependem da obtenção de 
alimento, matéria-prima e compostos químicos para 
medicamentos, assim como a manutenção de processos 
como o equilíbrio dos gases atmosféricos, o clima e a 
conservação de solos. De fato, foi demonstrado que a 
alteração e a perda de biodiversidade dos habitats 
naturais, ocasionadas por atividades antropogênicas, 
afetam negativamente as funções dos ecossistemas, que 
são encarregadas de prover serviços ambientais, tanto 
das demais espécies silvestres como do ser humano. 

Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 
8/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des- 

critores/>. Acesso em: 22 jun.2017. 
 

1. No trecho: “... foi demonstrado que a alteração e a 
perda de biodiversidade dos habitats naturais, 
ocasionadas por atividades antropogênicas, ...” 
predomina a linguagem representativa da área 
 
(A) econômica. 
(B) jornalística. 
(C) biológica. 
(D) poética. 
(E) política. 
 

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2.  
 

Quanta pressa! 
 

Como vc é apressada! Não lembra que eu disse 
antes de vc viajar que eu ia pra fazenda do meu avô? 
Quem mandou não dar notícias antes d’eu ir pra lá?!?!?!: 
−  O 

Vc sabia. Eu avisei. Vc não presta atenção no que 
eu falo? 

Quando ficar mais calma eu tc mais, tá legal? 
:-* 
Mônica 

PINA, Sandra. Entre e-mails e acontecimentos. São Paulo: Salesiana, 
2006. Fragmento.  

Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/ 
/08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-

descritores/>. Acesso em: 22 jun.2017. 

 
Nesse texto, predomina a linguagem característica do 
meio 
 
(A) acadêmico. 
(B) esportivo. 
(C) jurídico. 
(D) político. 
(E) virtual. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3. 

 
E a viagem continua... 

 
Depois de rezarmos e cantarmos muito, 

voltávamos todos para casa e logo chegavam convidados 
para o almoço, que sempre era especial. Comidas 
italianas que vovó, a nona, fazia.  

E todos os adultos matavam saudade da Itália. Ela 
tinha vindo de lá, de navio, no começo do século, quando 
meu pai tinha três anos. Mamãe chegou um pouco mais 
tarde, com seus pais. 

Depois de moços, conheceram-se no Brasil e se 
casaram. 

Durante o almoço, falavam em italiano e tomavam 
vinho. Era engraçado! Como na missa, não entendíamos 
nada... 

ZABOTO, L. H. Vovó já foi criança. Brasília: Casa Editora, 1996. 
 Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014 
/08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-

descritores/>. Acesso em: 22 jun. 2017. 

 
3. Qual trecho do texto comprova que o narrador é a 
neta? 
 
(A) ”Depois de rezarmos e cantarmos muito, voltávamos 

todos para casa...” 
(B) “... Chegavam convidados para o almoço, que sempre era 

especial. ” 
(C) “ Comidas italianas que vovó, a nona, fazia. ” 
(D) “Ela tinha vindo de lá, de navio, no começo do século...” 
(E) “Como na missa, não entendíamos nada...” 
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Atividades relacionadas ao item 4 
 

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1.  

 
 

Disponível em: 
http//www.blogangel.com.br/.../2009/10/climatempo.jpg 

Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 
8/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des- 

critores/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 
1. Observe a tabela acima: 
 
a) De acordo com a tabela, como estará a noite de sábado 
(03/10)?  
 
b) Em que você se baseou para responder a pergunta 
anterior? 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 2 e 3.  
 

 

 
(Estado de S. Paulo, 15.06.2007) 

Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/ 
/08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-de 

-scritores/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
 

2. Quais reações o personagem do primeiro quadrinho 
comunica ao leitor, na sequência dos quadrinhos e por 
intermédio de suas expressões faciais no primeiro e 
segundo quadrinhos, respectivamente?  
3. O que ajuda o leitor na compreensão dessa tirinha? 
 

Atividades relacionadas ao item 5 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1 e 2. 
 

O mercúrio onipresente 
(Fragmento) 

 
Os venenos ambientais nunca seguem regras. 

Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é 
preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando 
removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos 
encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos 
são enterrados em aterros sanitários, contaminam o len-
çol freático. Mas ao menos acreditávamos conhecer bem 
o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que 
evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais 
o nível de contaminação é particularmente elevado, 
estaríamos bem [...].  

Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de 
passar despercebido. Uma série de estudos recentes 
sugere que o metal potencialmente mortífero está em 
toda parte — e é mais perigoso do que a maioria das 
pessoas acredita.  

Jeffrey Kluger. IstoÉ. n. 1927, 27/06/2006, p.114-115. 
Disponível em: <https://jucienebertoldo.wordpress.com/2014 

08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des 
-critores/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

1. Qual a tese defendida no texto? 
 
2. Comprove, com argumentos do texto, a tese do texto 
identificada por você na atividade anterior. 
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Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3. 
 

Decida 
 

Em um mundo cada vez mais complexo, com 
excesso de informação, pressão por desempenho e 
repleto de alternativas, as pessoas precisam tomar 
decisões também a respeito de assuntos delicados. E 
devem fazer isso sem ter muito tempo para pensar.  

Cada vez mais, o sucesso e a satisfação pessoal 
dependem da habilidade de fazer escolhas adequadas. 
Com frequência, as pessoas são instadas a tomar uma 
decisão que pode modificar sua vida pessoal. Devo ou 
não me casar? Que tal só morarmos juntos? Devo ou não 
me separar? [...] Em que escola matricular nosso filho? 
Aliás, ele vai ganhar carro aos 18 anos ou sairá à noite de 
carona [...]? É certo comprar aquela casa maior e contrair 
um financiamento a perder de vista? No trabalho, 
acontece a mesma coisa. Devo dar uma resposta dura 
àquela provocação feita pelo chefe? Peço ou não peço 
aumento? Posso ou não baixar os preços dos produtos 
que vendo de forma a aumentar a saída? Que tal largar 
tudo e abrir aquela pousada na praia? Psicólogos 
americanos que estudaram a vida de gerentes 
empregados em grandes companhias descobriram que 
eles chegam a tomar uma decisão a cada nove minutos. 
São mais de 10.000 decisões por ano – 10.000 
possibilidades de acertar, ou de errar. Não há como fugir. 
Ou você decide, ou alguém decide em seu lugar. 

Veja. 14 jan. 2004. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento.  
Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 
8/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des-

critores/>. Acesso em: 20 jun.2017. 

 
3. Qual é a tese defendida nesse texto? 
 

Atividades relacionadas ao item 6 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1. 
 

Os filhos podem dormir com os pais? 
(Fragmento)  

 
Maria Tereza —Se é eventual, tudo bem. Quando 

é sistemático, prejudica a intimidade do casal. De 
qualquer forma, é importante perceber as motivações 
subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras 
aceitáveis de atendê-las. Por vezes, a criança está com 
medo, insegura, ou sente que tem poucas 
oportunidades de contato com os pais. Podem ser 
criados recursos próprios para lidar com seus medos e 
inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. 

Posternak — Este hábito é bem frequente. Tem a 
ver com comodismo — é mais rápido atender ao pedido 
dos filhos que aguentar birra no meio da madrugada; e 
com culpa —“coitadinho, eu saio quando ainda dorme e 
volto quando já está dormindo”. O que falta são limites 
claros e concretos. A criança que “sacaneia” os pais para 

dormir também o faz para comer, escolher roupa ou 
aceitar as saídas familiares. 

ISTOÉ, setembro de 2003 -1772. 
Disponível em: <http://ju cienebertoldo.wordpress.com/2014/ 

/08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-
descritores/>. Acesso em: 22 jun. 2017. 

 
1. Qual argumento foi usado para mostrar que os pais 
agem por comodismo em relação à mania dos filhos 
fazerem birra durante a madrugada? 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 2 e 3. 

 
O que é ser adotado 

 
Os alunos do primeiro ano, da professora Débora, 

discutiam a fotografia de uma família. Um menino na foto 
tinha os cabelos de cor diferente dos outros membros da 
família. 

Um aluno sugeriu que ele talvez fosse adotado e 
uma garotinha disse: 

− Sei tudo de filhos adotados porque sou adotada. 
− O que é ser adotado? – outra criança perguntou. 
− Quer dizer que você cresce no coração da mãe, 

em vez de crescer na barriga. 
DOLAN, George. Você Não Está Só. Ediouro  

Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 
8/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des- 

critores/>. Acesso em: 22 jun.2017. 

 
2. Qual o argumento do aluno para dizer que a criança 
talvez tivesse sido adotada? 
 
3. Escreva um argumento a favor da adoção de crianças.  
 

Atividades relacionadas ao item 7 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
 

Quadrilha 
Carlos Drummond de Andrade 

 

João amava Teresa que amava Raimundo que 
amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não 
amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou 
para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes que não tinha entrado na história. 

ANDRADE, Carlos Drummond de.  
Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 
/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-descri 

-tores>. Acesso em: 28 jun.2017. 
 

1. De acordo com esse texto, o que aconteceu com a 
personagem Lili? 
 

2. Quem era o amor não correspondido de Tereza?  
 

3. Que destino teve Maria, o amor de Raimundo? 
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Atividades relacionadas ao item 8 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1. 
 

Diabetes sem freio 
 

A respeitada revista médica inglesa “The Lancet” 
chamou a atenção, em editorial, para o crescimento da 
epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é de que 
os atuais 246 milhões de adultos portadores da doença 
se transforme em 380 milhões em 2025. O problema é 
responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 
50% devido a problemas cardíacos – doença associada à 
diabetes. 

Galileu, nº 204, jul. 2008, p. 14.  
Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/ 

08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-des 
-critores>. Acesso em: 28 jun. 2017. 

 

1. Qual é a informação principal desse texto? 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2. 
 

Escolas off-line têm desempenho inferior 
 

Levantamento feito pelo Ministério da Educação 
(MEC) descobriu que as escolas que usam computadores 
sem conexão com a Internet não ganham em 
desempenho. Ao contrário, chegam a ter piores notas 
médias em provas oficiais. O estudo foi feito tomando 
por base as notas obtidas por alunos brasileiros de 4ª 
série no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial 
melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. 

NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. n. 208. dezembro, 2008.  
Disponível em: <http://jucienebertoldo.wordpress.com/2014/0 

-08/29/atividades-de-lingua-portuguesa-ensino-medio-com-
descritores/>. Acesso em: 28 jun. 2017. 

 
2. Qual a informação principal desse texto? 
 
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3. 
 

A crise do Euro 
 

A indisciplina fiscal e o descontrole das contas 
públicas em países da zona do euro, em particular na 
Grécia, arrastaram o bloco para uma crise financeira sem 
precedentes. Após a revelação de que os gregos 
maquiavam seu nível de endividamento, títulos 
soberanos de diversos países da zona do euro foram 
rebaixados pelas agências de risco, e a moeda comum 
caiu ao nível mais baixo em quatro anos. Para tirar a 
Grécia do buraco, União Europeia e FMI impõem um duro 
e impopular plano de austeridade, a que condicionam o 
socorro financeiro. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/tema/crise-do-euro>. Acesso 
em: 26 jun. 2017. 

 

3. Aponte a principal informação principal desse texto? 
 

Atividades relacionadas ao item 9 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
  

Sermão da Sexagésima  
 

Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. 
Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou 
entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão 
ficava à margem. E seus discursos foram uma série de 
parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear. E, 
semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho; os 
pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo 
pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, 
porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol 
nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes 
caíram entre os espinhos: os espinhos cresceram e as 
sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa: deram 
frutos, cem por um, sessenta por um, trinta por um... 

... Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador: 
quando um homem ouve a palavra do Reino e não a 
entende, o Maligno vem e arranca o que foi semeado no seu 
coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do 
caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que 
acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é 
inconstante: sobrevindo uma tribulação ou uma 
perseguição por causa da palavra, logo encontra uma 
ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre 
os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, 
mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a 
sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é 
aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto: 
cem por um, sessenta por um, trinta por um. 

Disponível em: <http://misteriodasletras.blogspot.com.br/20 
 09/05/sermao-da-sexagesima-analise.html>. Acesso em: 28 

jun.2017. 

 
1. Na parábola, o Maligno corresponde a quê? Explique. 
 
2. Os espinhos sufocam a planta do mesmo modo que a 
palavra é tornada infrutuosa pela/o/as/os 
 
(A) tribulação. 
(B) parábolas. 
(C) pássaros. 
(D) riquezas. 
(E) espinho. 
 
3. De acordo com o Sermão, quem é capaz de produzir 
bons frutos? 
 

Atividades relacionadas ao item 10 
 

Atento rapazote 
 

Eram os primeiros anos do século passado, e aquele 
agente dos correios, recém-chegado de Maceió, foi recebido 
na cidade com admiração que misturava espanto e 
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reverência, pois, de acordo com os comentários que logo 
correram, tratava-se de pessoa de vasto conhecimento, 
homem de muitas letras, um sábio. Por ser tudo isso, 
certamente, não foi hostilizado por seu jeito esquisito de se 
vestir e pela aparência amalucada que lhe davam os cabelos 
compridos sempre em desalinho. (...) 

A figura estranha trazia, também, ideias que iam 
muito além dos morros em redor da cidade. As discussões 
na casa do Pão-sem-miolo despertavam interesse cada vez 
maior entre a rapaziada, a maioria estudantes de um colégio 
recém-fundado em Viçosa, o Internato Alagoano. Muitos 
não chegavam a compreender as explanações do mestre, 
mas insistiam, iam em frente, tomavam conhecimento de 
Coelho Neto, Aluísio Azevedo, depois Zola, Victor Hugo. (...) 

Um dos mais atentos ouvintes de Mario Venâncio 
era um rapazote de 12 anos chamado Graciliano Ramos. 

Audálio Dantas, O Chão de Graciliano. Tempo d’Imagem, 2007. In: 
Revista: Discutindo Literatura – Ano 3, nº 18. p. 36. 

Disponível em: <http://mis teriodasletras.blogspot.com.br/200 
9/05/sermao-da-sexagesima-analise.html>. Acesso em: 28 jun. 2017. 

 
1. De acordo com o texto, quem é o atento rapazote de 
que fala o título? 
 
2. O que dava ao agente dos correios uma aparência 
amalucada? 
 
3. De onde vinha o agente de correios de que fala o texto? 
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MATEMÁTICA 
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o desenvolvimento 
 das habilidades Avaliadas nos itens 

 
ITEM 1 
Considere a função logarítmica dada pela lei de formação            
𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥, (0 < a; a ≠ 1). 
Assinale a alternativa que indica essa função logarítmica 
com a base 𝑎 =  2 . 
 
(A) 𝑓(𝑥) = log4 𝑥 
(B) 𝑓(𝑥) = log8 𝑥 
(C) 𝑓(𝑥) = log2 𝑥 
(D) 𝑓(𝑥) = log6 𝑥 
(E) 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔3𝑥  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Observe a lei 𝑓(𝑥) =  log𝑎 𝑥.  Escreva a função 
logarítmica para cada situação a seguir. 
 
a) a = 2 e x = 8 
b) a = 3 e x = 9 

c) a = 2 e x = 
1

4
 

 
2. Observe as funções a seguir: 
I.  𝑓(𝑥)  =  2𝑥 +  5 
II.  𝑓(𝑥)  =  3𝑥 −  1 
III.  𝑓(𝑥) =  log3 27 
IV.  𝑓(𝑥)  = log1 27 
 
Assinale a alternativa que corresponde a função 
logarítmica. 
 
(A) I 
(B) II e I 
(C) III 
(D) IV 
(E) III e IV 
 
3. Responda: 
a) Qual a condição de existência de uma função 

logarítmica? 
 
b) Qual a lei de formação da função logarítmica? 
 
ITEM 2 
Diz-se que uma função é exponencial quando a variável 
“x” se encontra no expoente de um número real, e esse 
número precisa ser maior que zero e diferente de um. 
Logo, 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥 , é uma função exponencial, com a >
0 𝑒 𝑎 ≠ 1. 
Assinale a alternativa que apresenta um possível valor 
para “a”, que torne a função 𝑓(𝑥) =  𝑎𝑥  , verdadeira.  

(A) zero 
(B) −1 
(C) 1 

(D) 
1

2
 

(E) −2 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Análise as funções a seguir e coloque verdadeiro (V) 
para as que são funções exponenciais e falso (F) para as 
funções que não são exponenciais. 
 
I - 𝑓(𝑥) =  5𝑥  (    ) 
II – 𝑓(𝑥) =  −6𝑥 (    ) 
III – 𝑓(𝑥) =  1𝑥  (    ) 
IV – 𝑓(𝑥) =  2𝑥3 (    ) 

V – 𝑓(𝑥) =  (
1

3
)

𝑥
(    ) 

VI - 𝑓(𝑥) =  3𝑥 (    ) 
 
2. Considerando as seguintes afirmações: 
 
I - Uma função exponencial é toda função 𝑓: ℝ → ℝ+

∗ , 
definida por  𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥com  𝑎 ∈ ℝ+

∗  e 𝑎 ≠ 1. 
II - Definimos como função exponencial, toda função f de 

ℕ em ℕ, dada pela lei de formação 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, onde 
“a” é um número real maior que 0 (zero) e diferente 
de 1.   

III - A lei de formação de uma função exponencial indica 
que a base elevada ao expoente x precisa ser maior 
que zero e diferente de um, conforme a seguinte 
notação:        𝑓: ℝ→ ℝ tal que 𝑦 =  𝑎𝑥, sendo que a 
> 1 ou 0 < a < 1. 

É correto o que se afirma 
 
(A) apenas em I. 
(B) em I e II. 
(C) em I e III. 
(D) em II e III. 
(E) em I, II e III. 
 
3. Observe os seguintes grupos de funções: 
 

Grupo I – 𝑓(𝑥) = 3𝑥−1, 𝑔(𝑥) = − (
1

2
)

𝑥

 𝑒 ℎ(𝑥) =  𝑥2. 

Grupo II – 𝑓(𝑥) = 3𝑥−1, 𝑔(𝑥) = (
1

2
)

𝑥

 𝑒 ℎ(𝑥) =  5𝑥. 

Grupo III – 𝑓(𝑥) = −3𝑥 , 𝑔(𝑥) = 7𝑥 𝑒 ℎ(𝑥) =  4𝑥. 

Grupo IV – 𝑓(𝑥) = 4𝑥 , 𝑔(𝑥) = (
2

3
)

𝑥

 𝑒 ℎ(𝑥) =  2𝑥. 

 
Os grupos que apresentam somente funções 
exponenciais são: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 
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ITEM 3 
Considere a seguinte equação logarítmica. 
 

𝑙𝑜𝑔2𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 1) = 𝑙𝑜𝑔26. 
 
O conjunto solução da equação é 
 
(A) {−2,3}. 
(B) {2,3}. 
(C) {2, −3}. 
(D) {3}. 
(E) {2,5}.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. (Vunesp/2011) O valor de 𝑥 na equação 𝑙𝑜𝑔3√3 𝑥 =
1

3
 

é: 
 

(A)  (
1

3
)

3√3

. 

(B)   
√3

3

3
 . 

(C)  
√3

3
. 

(D) √3
3

. 

(E)  √3. 
 

2. Observe a equação logarítmica 𝑙𝑜𝑔4(𝑥 + 𝑥2) =
1

2
 . 

O conjunto solução dessa equação é  
 
(A) {−1,2}. 
(B) {−2,1}. 
(C) {−2}. 
(D) {1}. 
(E) { 0 }. 
 
3. (GV-JUN-02) O valor de x que satisfaz a equação 
𝑙𝑜𝑔(2𝑥 +  7)  =  𝑙𝑜𝑔2𝑥 +  𝑙𝑜𝑔7 é um número: 
                                                                                                                        

(A) menor que 
1

2
 . 

(B) entre 
1

2
 e 1. 

(C) entre 1 e 
3

2
. 

(D) entre 
3

2
 e 2. 

(E) maior que 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 4 
Observe o gráfico a seguir: 

 
 
Esse gráfico corresponde à função 
 

(A) 𝑓(𝑥) =
𝑥

2
. 

(B)𝑓(𝑥) = log10 𝑥 
(C) 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1. 
(D) 𝑓(𝑥) = log2 𝑥. 
(E) 𝑓(𝑥) = 2𝑥. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Observe os gráficos a seguir:  

 
Os gráficos anteriores de f(x) e g(x) são, respectivamente, 
da função 
 
(A) logarítmica e constante. 
(B) exponencial e constante. 
(C) modular e constante. 
(D) exponencial e logarítmica. 
(E) logarítmica e modular. 
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2. Observe os gráficos a seguir: 

 

 
 
Os gráficos I e II representam, respectivamente, as 
funções 
 
(A) log2 𝑥 e − log2 𝑥. 
(B) − log2 2𝑥 e log2 2𝑥. 
(C) log2(𝑥 + 10) e − log2(𝑥 + 10). 
(D) − log2(𝑥 + 2) e log2(𝑥 + 2). 
(E) 2log2 𝑥 e −2 log2 𝑥. 
 
 
3. Observe os gráficos a seguir: 
 

  

 

 
 
Dos gráficos apresentados, anteriormente, os que 
representam uma função logarítmica são 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) II e III. 
(E) I, III e IV. 
 
ITEM 5 
Observe a expressão a seguir: 
 

22 ∙ 23 ∙ 21 ∙ 2²

2−1 ∙ 22 ∙ 2−1
 

 
Simplificando, essa expressão obtém-se 
 
(A) 28. 
(B) 25. 
(C) 24. 
(D) 22. 
(E) 20. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Reduza, a seguir, a expressão em uma única potência. 
 

(𝟓𝟐. 𝟓𝟓. 𝟏𝟐𝟓𝟒)
𝟑

: (𝟐𝟓𝟐. 𝟓𝟐. 𝟓)² 

 
2. Observe, a seguir, a expressão e determine o seu valor 
numérico 

[(𝟏𝟎𝟏 − 𝟐𝟔. 𝟒−𝟑). 𝟑²]−𝟏: (𝟐𝟐. 𝟑²)−𝟐 
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3. Observe a expressão a seguir: 
 

(3x)y = 3𝑥𝑦
 

 
Para todo valor 𝑥 𝑒 𝑦 ∈ ℝ, a expressão é verdadeira? 
 
ITEM 6 
A produção de um determinado metal para TV’s tem sua 
lei segundo a função 𝑓(𝑥) = 2𝑥−1  
A função inversa dessa lei corresponde a 
 
(A) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 1). 
(B) 𝑓−1(𝑥) = 1 − 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 − 1). 
(C) 𝑓−1(𝑥) = 1 − 𝑙𝑜𝑔2(𝑥). 
(D) 𝑓−1(𝑥) = 1 + 𝑙𝑜𝑔𝑥(2). 
(E) 𝑓−1(𝑥) = 1 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑥). 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. A quantidade de células de um organismo dobra, a 
cada mês, durante certo período. A função  𝑄( 𝑥) = 2𝑥  
representa essa situação, em que 𝑥  corresponde a 
quantidade de células.  
A lei inversa adequada dessa função é  
 
(A) 𝑓−1(𝑥) = 2 + 𝑙𝑜𝑔𝑥2. 
(B) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑥2. 
(C) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2𝑥. 
(D) 𝑓−1(𝑥) = 1 + 𝑙𝑜𝑔𝑥2. 
(E) 𝑓−1(𝑥) = 𝑥 + 𝑙𝑜𝑔22. 
 
2. A função 𝑓(𝑥) = 3𝑥−1  representa a energia sísmica 
liberada durante um terremoto. A lei inversa adequada 
dessa função é  
 
(A) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔3(𝑥 − 1). 
(B) 𝑓−1(𝑥) = 1 − 𝑙𝑜𝑔3(𝑥 − 1). 
(C) 𝑓−1(𝑥) = 1 − 𝑙𝑜𝑔3(𝑥). 
(D) 𝑓−1(𝑥) = 1 + 𝑙𝑜𝑔𝑥(3). 
(E) 𝑓−1(𝑥) = 1 + 𝑙𝑜𝑔3(𝑥). 
 
3. A função 𝑓(𝑥) =1 + 3𝑥  representa o crescimento das 
bactérias em uma colônia.  A função inversa da função 
f(x) é a alternativa 
 
(A) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔3(𝑥). 
(B) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔3(𝑥 − 1). 
(C) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑥3. 
(D) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔𝑥(3). 
(E) 𝑓−1(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔31 + (3)𝑥. 
 
ITEM 7 
Observe a função exponencial a seguir: 
 

𝑓(𝑥) = (
1

2
)

𝑥

 . 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o gráfico 
correspondente a essa função. 
 
 (A)  

 
 
(B)  

 
 
(C)  

 
 
(D) 
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(E) 

 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Relacione cada uma das funções a seguir com a sua 
representação gráfica correspondente: 
 
1) 𝑓(𝑥) = (0,5)𝑥  

2) 𝑓(𝑥) = (√3)𝑥 
3) 𝑓(𝑥) =  2𝑥 − 1 
4) 𝑓(𝑥) =  2𝑥−1 
 
(     ) 

 
 
 
(     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(     ) 

 
 
(      ) 

 
 
A sequência correta, respectivamente, é: 
 
2. (UFRJ/2009) o gráfico que melhor representa a função 

𝑓(𝑥) = 2𝑙𝑜𝑔2𝑥  é o  
(A) 

 
 
(B) 

 



 
 

22 
 

 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) 

 
 
 
3. Observe a figura a seguir. Nela, estão representados os 
gráficos das funções 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥), 𝑖(𝑥) 𝑒 𝑗(𝑥). 
 

 
 

Os gráficos que representam funções exponenciais são: 
 
(A) 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑖(𝑥). 
(B) 𝑓(𝑥), ℎ(𝑥), 𝑖(𝑥). 
(C) 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), ℎ(𝑥). 
(D) 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥), 𝑗(𝑥) 
(E) ℎ(𝑥), 𝑖(𝑥) 𝑒 𝑗(𝑥) 
 
ITEM 8 
Observe a equação exponencial a seguir: 
 

25 =  100 ∙  (0,5)𝑥 
 
Assinale a alternativa que apresenta o valor para que 
𝑥 satisfaça a equação.  
 
(A) 1  
(B) 1,5  
(C) 2   
(D) 2,5  
(E) 3  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. A quantidade percentual de certo medicamento no 
organismo está relacionada ao tempo necessário para 
que a quantidade inicial do medicamento se reduza certa 
porcentagem a cada hora após ser ingerido. Determinada 
hora, após ser ingerido, haviam no corpo, 6,25% deste 
medicamento conforme a equação a seguir: 
 

6,25 =  100 ∙  (2)−𝑥 
 
Qual é o tempo necessário para que esse medicamento 
atinja esse percentual? 
 
(A) 6 h 
(B) 5,5 h 
(C) 5 h 
(D) 4,5 h 
(E)  4 h 
 
2. Em uma piscina, foram usados 1000 mL de cloro para 
sua limpeza. A expressão que descreve a quantidade de 
cloro, em mL, em função do tempo, é dada por: 
𝑐(𝑡) =  1000 −  40,25𝑡, em que 𝑐(𝑡) é a concentração de 
cloro em um certo tempo e 𝑡 é o tempo em horas. 
Em certa hora, haviam 488 mL de cloro na piscina. 
Quantas horas, após ser colocado cloro na piscina, estava 
essa concentração? 
 
(A) 20 
(B) 18 
(C) 16 
(D) 12 
(E) 10 
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3. Uma pessoa tomou 60 mg de uma certa medicação. A 
bula do remédio informava que sua meia-vida era de seis 
horas. A quantidade do remédio no organismo é dada 

pela função: 𝑐(𝑡) =  60 ∙  (0,5)
𝑡

6 , em que 𝑐(𝑡)  é a 
quantidade do medicamento presente no organismo em 
função do tempo.  
Quantas horas, após a ingestão desse medicamento, a 
quantidade desse remédio estará com 15 mg? 
 
(A) 8 h 
(B) 9 h 
(C) 10 h 
(D) 11 h 
(E) 12 h 
 
ITEM 9 
Observe a função exponencial a seguir: 
 

𝑓(𝑥) =  10𝑥  
 
Assinale a alternativa que indica a representação gráfica 
da inversa dessa função. 
 
(A) 

 
 
 
(B) 

 
 
 
 
 
 

(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) 

 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Escreva a função inversa de 𝑓(𝑥)  =  (
1

10
)

𝑥

. 

______________________________________________ 
2. Observe a função exponencial y = 2x. Escreva sua 
inversa. 
______________________________________________ 
3. Observe a função exponencial a seguir: 
f(x) = 2x. 
Assinale a alternativa que indica a representação gráfica 
da inversa dessa função. 
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(A) 

 
 
(B) 

 
 
(C) 

 
(D)  

 
 

(E)  

 
 
ITEM 10 
O fator de depreciação de um automóvel é dado por 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ 5−0,2∙𝑡. 

Sabe-se que após 5 anos, esse automóvel estará valendo 
R$ 17 000,00. 
De acordo com as informações, o preço referente ao 
valor da compra desse automóvel é  
 
(A) três vezes maior que o valor depreciado.  
(B) maior que R$ 90 000,00. 
(C) o quíntuplo do valor depreciado. 
(D) menor que R$ 70 000,00. 
(E) igual a R$ 80 000,00 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. O professor Leandro apresentou o seguinte problema 
aos seus alunos.  
 

23𝑥 – 5 =  4𝑥 – 1 
 

Nestas condições, determine √64
𝑥

 . 
 
2. A população de bactérias de uma cultura é dada pela 
expressão: 𝑁(𝑡)  =  300 . 20,6𝑡 

Determine em quanto tempo a população será igual a 
19 200 bactérias. 
 
3. A proliferação de uma espécie de um inseto é dada 
pela função 𝐼(𝑡) =  500 ∙ 20,75𝑡, na qual t é o período em 

dias.  
Determine t, quando a proliferação de insetos atingir  
256 000.   
 

 
 


