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FASCÍCULO 4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Este fascículo é o último do primeiro ciclo de estudos do Projeto ENEM e traz questões da área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias, que permeiam as disciplinas de Biologia, Física e Química. Portanto, vamos analisar questões que 
apresentem os conteúdos mais recorrentes nessas três disciplinas, conforme a pesquisa Raio X ENEM. 

Em Biologia, os assuntos mais presentes são Humanidade e ambiente (18,3%) e Citologia (11,9%); em Física, as ques-
tões abordam, na maioria das vezes, Mecânica (28,9%) e Eletricidade e energia (25,5%); já em Química, Química geral e 
Físico-química são os conteúdos visto mais vezes (24,8% ambos).

Bons estudos!
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Questão 1 

Enquanto tomava banho de mar na praia, um garoto decidiu 

calcular a velocidade de uma onda antes de ela quebrar. Para 

isso, ele observou uma boia que estava fl utuando e estimou o 

tempo que demorava para ela subir e descer ao nível do mar. 

Logo após, enquanto a onda passava pelo garoto, ele verifi cou 

que, quando estava no ponto mais alto, ainda faltava um me-

tro para a onda passar por ele completamente. Sabendo que o 

menor tempo estimado para a boia subir e descer ao nível do 

mar foi de dois segundos, qual a velocidade de propagação da 

onda?

a) 0,25 m/s

b) 0,5 m/s

c) 1 m/s

d) 2 m/s

e) 4 m/s

Questão 2

Os cabos coaxiais, muito comuns nas fi ações de TV a cabo, 

possuem várias partes. Os sinais são transmitidos pelo condu-

tor central, porém algumas camadas de proteção são dispostas 

em torno dele, conforme o esquema a seguir.

A trança de fi os de cobre estanhado tem o papel de proporcio-

nar o(a):

a) refl exão total.

b) isolamento térmico.

c) isolamento acústico.

d) isolamento luminoso.

e) blindagem eletrostática.

Questão 3

Para garantir a máxima segurança de quem trabalha fazendo 

a manutenção das linhas de transmissão elétrica, existem nor-

mas reguladoras. Entre elas, está a Norma Reguladora 10, mais 

conhecida no meio profi ssional como NR-10, que apresenta a 

descrição dos equipamentos necessários à proteção do profi s-

sional que desempenha essa função. Alguns desses aparatos 
podem ser vistos na imagem a seguir.

A partir do que foi apresentado, a NR-10, seguindo conceitos de 
eletricidade, descreve a utilização de:

a) luvas isolantes, equipamento dispensável e que só deve 
ser usado para o caso de o profi ssional pegar em fi os de 
potenciais elétricos elevados.

b) óculos de proteção, para evitar que os raios UVA e UVB, asso-
ciados a descargas elétricas, atinjam os olhos do profi ssional.

c) botas de solado isolante, para que seja evitado todo tipo de 
descarga através de qualquer parte do corpo do profi ssional.

d) óculos de proteção, para evitar que faíscas oriundas de 
descargas elétricas atinjam os olhos do profi ssional.

e) luvas e botas isolantes, para que seja evitado qualquer tipo 
de descarga por indução eletrostática.

Questão 4

As moscas podem transmitir doenças de duas maneiras: dire-
tamente, depositando sua saliva ou suas fezes nas pessoas ou 
nos animais; e indiretamente, levando os micróbios nas asas, 
na tromba e, principalmente, nas patas. Para evitar a prolife-
ração de doenças, pode ser utilizada uma bacia com água e 
sabão como armadilha para as moscas.

O funcionamento dessa armadilha se deve ao fato de o sabão

a) funcionar como agente tensoativo, reduzindo a tensão su-
perfi cial da água.

b) promover um aumento das forças coesivas entre as molé-
culas de água.

c) ser um composto anfótero, permitindo uma mudança de 
acidez no meio.

d) aumentar o número de ligações de hidrogênio entre as mo-
léculas de água.

e) atuar como agente emulsifi cante, permitindo a solubilização 
de compostos apolares.

Questão 5

Em circuitos residenciais, é comum o rompimento de uma 
malha devido a algum dispositivo queimado, formando um cir-
cuito aberto, como o trecho AB, representado a seguir. Um cir-
cuito aberto não permite a passagem de corrente, mas permite 
que exista diferença de potencial. Uma maneira de verifi car se 
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o circuito está aberto é medir, por meio de um voltímetro, o po-
tencial de um ponto em relação a outro.

Os geradores mostrados possuem uma força eletromotriz de 12 
V, e os resistores são todos iguais e possuem uma resistência 
de 2 Ω. Qual é, portanto, o potencial do ponto B sabendo que o 
ponto C possui um potencial de 20 V?

a) 36 V
b) 28 V
c) 12 V
d) 4 V
e) –16 V

Questão 6

O sistema de iluminação de um consultório médico é compos-
to por seis lâmpadas idênticas. O esquema do circuito elétrico 
desse sistema está representado a seguir.

Ao ser feita uma reforma no consultório, foram colocadas 
mais três lâmpadas idênticas às outras para melhorar a ilumina-
ção, fi cando o circuito com a seguinte confi guração:

Após a reforma, as lâmpadas fi cam ligadas pelo mesmo tem-
po diário que fi cavam anteriormente.

Com relação à confi guração anterior de seis lâmpadas, o con-
sumo de energia elétrica, após a reforma, é:
a) 33% menor.
b) 66% menor.
c) 33% maior.
d) 50% maior.
e) 66% maior.

Questão 7

O modo de o ser humano acondicionar produtos usados no 

cotidiano, como xampu, vinagre, leite, soda cáustica (NaOH), 

ácido muriático (HCℓ) etc., tem sido objeto de interesse das in-

dústrias, pois o tempo de prateleira desses produtos depende 

diretamente da forma de armazenamento. Uma determinada in-

dústria precisa armazenar soda cáustica e ácido muriático dis-

pondo apenas de vidro, plástico e latão.

A forma correta de armazenamento da soda cáustica e do 

ácido muriático seria, respectivamente,

a) vidro e latão.

b) plástico e latão.

c) latão e plástico.

d) vidro e plástico.

e) plástico e vidro.

Questão 8

O elemento químico cobalto está presente em diversos mine-

rais, entre eles a esmaltita, variedade do mineral escuterudita, 

um arsenieto de cobalto (CoAs2) que contém quantidades va-

riáveis de níquel e ferro. Na natureza, só é possível encontrar 

o isótopo 59Co, mas, sinteticamente, pode-se obter o isótopo 

radioativo 60Co.

A partir de amostras de 59Co, o 60Co é obtido por meio do 

processo de

a) emissão de partículas alfa.

b) emissão de partículas beta.

c) emissão de radiação gama.

d) bombardeamento de prótons.

e) bombardeamento de nêutrons.

Questão 9

A reciclagem de materiais é importante tanto do ponto de 

vista econômico (já que minimiza gastos com a produção de 

materiais e com a utilização de recursos naturais) quanto am-

biental (pois diminui a quantidade de lixo e a contaminação de 

mananciais, dos solos e do ar). Entre os materiais que podem 

ser reciclados, está o alumínio (Aℓ), metal que apresenta boa 

resistência à corrosão e densidade relativamente baixa. 

Do ponto de vista econômico, a reciclagem do alumínio é van-

tajosa porque ele apresenta alto(a)

a) custo de obtenção pela eletrólise ígnea da alumina.

b) valor comercial, já que é escasso na natureza.

c) potencial de redução, não sofrendo oxidação.

d) resistência química à reação com ácidos.

e) valor de venda, por ser um metal nobre.
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Questão 10

Uma empresa de carcinicultura resolveu iniciar uma criação 
de camarões em determinada região. Para amenizar os custos 
do investimento, durante a estação chuvosa local, a empresa ar-
mazenou 2 m3 de água das chuvas em um tanque. Entretanto, 
devido ao alto índice de poluição atmosférica na região, a água 
apresentou um pH igual a 3, valor impróprio para o cultivo, já 
que um pH adequado à criação dos camarões deve ser cerca de 
7. Dessa forma, foi necessário submeter a água coletada a um 
tratamento químico com adição de carbonato de cálcio (CaCO3), 
conforme a reação a seguir.

2 H+ + CaCO3 → Ca2+ + H2CO3

Dados: massa molar: CaCO3 = 100 g/mol.

A massa mínima de carbonato de cálcio necessária para a corre-
ção do pH no tanque de água é de, aproximadamente,

a) 10 g.
b) 40 g.
c) 100 g.
d) 200 g.
e) 400 g.

Questão 11

Uma equipe de investigadores da Universidade de Coimbra 
acaba de ser contemplada com uma Bolsa da Sociedade Portu-
guesa de Transplantação, no valor de 12 500 euros, para avaliar 
justamente em órgãos humanos a função mitocondrial em todo 
o percurso – desde o momento da colheita do órgão até a sua 
reimplantação no paciente. 

Na realidade, o transplante de fígado envolve um complexo con-
junto de ocorrências intracelulares que podem ser determinantes 
para o sucesso da cirurgia. O papel desempenhado pelas mito-
côndrias em todo o processo é fundamental para evitar um con-
junto de complicações. [...] A função mitocondrial permite avaliar o 
estado do fígado que, no decorrer do percurso, é exposto a várias 
agressões, podendo sofrer lesões celulares irreversíveis. [...]

INVESTIGADORES de Coimbra querem melhorar prognóstico do transplante de fígado. Ciência 
Hoje, 30 dez. 2014. 

Disponível em: <http://www.cienciahoje.pt/>. Acesso em: 18 fev. 2015. (adaptado)

A investigação do estado da atividade mitocondrial das células 
hepáticas na referida situação é importante, pois

a) as lesões no fígado causadas pelas várias agressões a que 
o órgão é submetido durante o percurso entre o doador e 
o receptor não se constituem um problema que inviabilize 
o transplante.

b) as mitocôndrias controlam o metabolismo celular por meio 
do controle do ciclo celular. Assim, a atividade mitocondrial 
permite a regeneração das células hepáticas danifi cadas de-
vido ao uso abusivo de álcool e infecções virais.

c) a homeostase das células hepáticas é controlada pela ati-
vidade das mitocôndrias. Dessa forma, metabólitos, água, 
sais e nutrientes permanecem em equilíbrio dinâmico atra-
vés de mecanismos controlados por tais organelas.

d) o paciente deverá ter a garantia de que o órgão transplanta-
do não possui alterações signifi cativas no seu DNA nuclear, 
já que mutações ocorridas durante o percurso entre o doa-
dor e o receptor poderiam inviabilizar seu aproveitamento.

e) as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respi-
ração celular – processo bioquímico no qual ocorre síntese 
de energia sob a forma de ATP –, necessária para que as 
células realizem suas atividades vitais e mantenham o órgão 
em funcionamento.

Questão 12

Atualmente, existe uma total dependência de energia, sangue 

do corpo da civilização contemporânea e base do sistema atual. 

Entretanto, tem-se poluição de variados tipos, gerando diversos 

efeitos, mas a história da humanidade é de descobertas de no-

vas fontes, novas transformações e aplicações de energia.

Os gráfi cos a seguir mostram a produção energética mundial, 

ou seja, a porcentagem de energia produzida por cada tipo de 

combustível, em dois momentos distintos: 1973 e 2005.

SMITH, Dam. Um levantamento único dos eventos correntes e das tendências globais. Atlas da 

situação mundial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007.

Da observação do gráfi co, depreende-se que:

a) o rápido aumento da produção de energia de fontes não re-

nováveis, como a solar, a hidráulica, de marés e correntes 

marítimas e de biomassa, deve-se ao fato de não gerarem 

poluição e riscos de grandes acidentes.

b) a queda na produção de energia a partir do petróleo se deu 

devido à redução das reservas petrolíferas mundiais e ao 

crescente desenvolvimento de energias não renováveis, 

como os biocombustíveis.

c) a energia nuclear teve, entre os dois momentos analisados, 

uma diminuição em seus índices, pois constatou-se que as 

alterações biológicas nas células podem induzir efeitos so-

máticos ou genéticos.

d) a redução de energia produzida pelo carvão mineral deve-

-se, entre outros, ao fato de provocar elevada emissão de 

gases do efeito estufa e contribuir para a ocorrência de chu-

vas ácidas.

e) a energia eólica, apesar da grande emissão de gases do 

efeito estufa, é a fonte de energia renovável que mais au-

menta, devido ao funcionamento mais limpo e confi ável.

Questão 13

Uma empresa aérea oferece uma tarifa bastante atrativa para ir 

do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) ao Ae-

roporto Internacional de Orlando (MCO). No entanto, para o pas-

sageiro ter acesso a essas tarifas promocionais, deve optar pela 
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escala no Aeroporto Internacional de Newark (EWR) ou no Aero-
porto Intercontinental de Houston (IAH). Observe a fi gura a seguir.

Reprodução

Para a trajetória do Aeroporto Internacional de São Paulo/Gua-
rulhos (GRU) até o Aeroporto Internacional de Orlando (MCO),

a) o tempo de viagem é o mesmo nas duas rotas descritas.
b) a distância percorrida é a mesma nas duas rotas descritas.
c) o módulo do vetor deslocamento é o mesmo nas duas ro-

tas descritas.
d) o módulo da velocidade vetorial média é maior na rota por 

Newark.
e) o módulo da velocidade vetorial média é o mesmo nas 

duas rotas.

Questão 14

No Brasil, assim como nos Estados Unidos, a medição da 
glicemia é feita pela medida mg/dL (miligramas por decilitro de 
sangue), mas há outro tipo de medida utilizado em grande par-
te do mundo que é considerado o padrão internacional, mmol/L 
(milimol por litro de sangue). Ao sair do país, é importante pres-
tar atenção na unidade de medida ao comprar tiras de medição, 
pois os aparelhos brasileiros só utilizam tiras de medição com a 
medida de mg/dL.

Para adolescentes de 13 a 19 anos, em geral, as metas são:

*Glicemia de jejum – maior do que 70 mg/dL e menor do que 
130 mg/dL.

*Glicemia antes de comer (pré-prandial) – maior do que 70 
mg/dL e menor do que 130 mg/dL.

*Glicemia duas horas depois de comer (pós-prandial) – 
maior do que 70 mg/dL e menor do que 180 mg/dL.

PRADO, Ceres. Metas glicêmicas do diabético. Uol Notícias, São Paulo, 27 jun. 2015.

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2015. (adaptado)

Para medir a glicemia pós-prandial de um jovem de 15 anos, 
usando um aparelho glicosímetro (medidor) comprado em um 

país que utiliza o padrão internacional, será considerada normal 

a medida que estiver abaixo de

Dados: massa molar da glicose = 180 g/mol;

1 mmol = 10–3 mol; 1 dL = 1/10 L.

a) 18 mmol/L.

b) 15 mmol/L.

c) 10 mmol/L.

d) 3 mmol/L.

e) 1 mmol/L.

Questão 15

Uma criança dentro de um carro em movimento vê árvores, 

construções, placas de publicidade etc. passando; porém, ela 

fi ca com uma tremenda curiosidade: “por que aquelas coisas 

estão em movimento, se estão fi xas na Terra?”. De forma se-

melhante, observa-se o Sol se movendo no céu enquanto, na 

verdade, é a Terra que se move ao redor dele, dada a teoria do 

heliocentrismo, assim como, quando se olha para outra pessoa 

durante uma caminhada lado a lado, tem-se a sensação de que 

ela se encontra parada em relação a si.

Todos esses casos citados anteriormente, em que há diferen-

ças de interpretações, são justifi cados por meio de um conceito 

físico denominado

a) órbita.

b) torque.

c) referencial.

d) efeito Joule.

e) efeito fotoelétrico.

Questão 16

Muito comum nos quarteis de bombeiros, o famoso “cano”, 

pelo qual os soldados descem quando a sirene de alerta toca, foi 

criado com o intuito de agilizar o serviço. Com esse aparato, eles 

podem chegar às viaturas em poucos segundos, tempo que faz 

uma grande diferença em se tratando de ocorrências que envol-

vam vítimas. Durante a descida, o atrito da roupa e da pele com 

o cano é responsável pela

a) conservação da energia mecânica.

b) conservação da energia potencial gravitacional.

c) transformação de parte da energia mecânica em calor.

d) inexistência de transformação de energia mecânica em calor.

e) transformação de toda a energia potencial gravitacional 

em cinética.
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Resoluções

01  C
Para o período:

2 s = 

T = 4 s

Para o comprimento de onda:

 = 1 m

λ = 4 m

Para a velocidade:

V = 

V = 1 m/s

02  E
A trança de fi os de cobre estanhado tem a função de criar uma 
blindagem eletrostática no condutor para que ele não sofra 
ação de cargas e campos externos.

03  D
É possível haver a presença de faíscas quando há rompimento 
da rigidez dielétrica do ar ao redor do condutor, por isso é indis-
pensável o uso dos óculos de proteção.

04  A
O sabão é classifi cado como agente tensoativo e, por competir 
pelas ligações de hidrogênio entre as moléculas da água, pro-
move uma redução das forças coesivas, diminuindo a tensão 
superfi cial da água. Como o peso do inseto é maior que a ten-
são superfi cial, ele irá afundar.

05  D
A corrente que percorre a malha é dada por: 

12 = (2 + 2 + 2)i

i = 2A

O potencial do ponto A é dado por:

VA = VC – Ri

VA = 16 V

Como no trecho AB não passa corrente, o potencial do ponto 
B será:

VA – 12 = VB

VB = 4 V

1. C  2. E 3. D 4. A 5. D 6. D

7. E  8. E 9. A 10. C 11. E 12. D

13. C  14. C 15. C 16. C

Gabarito

06  D
Seja R a resistência de cada lâmpada. Antes da reforma, a 
resistência equivalente do sistema é dada por:

, pois há dois ramos em paralelo, cada um com três 
lâmpadas.
Assim, a potência elétrica dissipada antes da reforma é:

Após a reforma, a nova resistência elétrica equivalente do sis-
tema é dada por:

Assim, a potência elétrica dissipada após a reforma é:

T
Comparando as potências dissipadas antes e depois, tem-se:

 ↔ Pdepois =   = 150%Pantes

Isso signifi ca que houve um aumento de 50% na potência elé-
trica dissipada. Sendo E = P • t, como os tempos de funcio-
namento das lâmpadas antes e depois da reforma são iguais, 
conclui-se que houve um aumento de 50% no consumo de 
energia elétrica.

07  E
Para armazenar soda cáustica (NaOH), que é uma base forte, 
deve-se usar frascos plásticos. O ácido muriático (HC ) é um 
ácido forte e deve ser armazenado em frascos de vidros.

08  E
Ao serem bombardeadas por nêutrons, amostras do 59Co são 
transmutadas em 60Co.

09  A
O custo de obtenção do alumínio a partir da alumina (Aℓ2O3) é 
bastante alto, já que envolve a fusão desse óxido a altas tem-
peraturas e a passagem de uma grande quantidade de corren-
te elétrica para separar o oxigênio do alumínio.

10  C

Volume total = 2 m3 = 2.000 L

pH inicial = 3,0, correspondendo a 10–3 mol/L de H+

Quantidade inicial de H+ = 10–3 mol/L • 2.000 L = 2 mol de H+

pH fi nal = 7,0, correspondendo a 10–7 mol/L de H+

Quantidade fi nal de H+ = 10–7 mol/L • 2.000 L = 2 • 10–4 mol de H+

Quantidade de H+ a ser consumida pelo CaCO3 = 2 – 2 • 10–4 ≈ 
2 mol de H+
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Pela reação:
2 H+ + CaCO3 → Ca2+ + H2CO3

2 mol de H+ — 1 mol de CaCO3

2 mol de H+ — 100 g de CaCO3

Observa-se que o coefi ciente estequiométrico da reação coin-
cidiu com a quantidade de mol de H+ a ser neutralizada. Assim, 
a quantidade mínima de CaCO3 a ser adicionada para a neu-
tralização é de 100g.

11  E
A respiração celular é um processo de obtenção de energia 
que, em organismos eucariontes, ocorre nas organelas cito-
plasmáticas denominadas mitocôndrias. Dentro dessa organe-
la ocorre oxidação da molécula de glicose, o que permite a 
liberação de energia na forma de ATP.

12  D
A energia nuclear teve um aumento devido aos diversos usos 
benéfi cos na Medicina e na indústria. Os impactos ambientais 
da energia eólica são praticamente insignifi cantes, sendo seus 
principais problemas a poluição sonora, a interferência nas co-
municações e os acidentes com aves migratórias. Os biocom-
bustíveis são fontes renováveis de energia.

13  C
Com base na leitura do mapa, não é possível obter informa-
ções a respeito do tempo de viagem ou da distância percorrida 
em cada uma das rotas, o que tornam as alternativas A, B, D e 
E incorretas. Dessa forma, considerando que os vetores des-
locamentos são os mesmos, pois ambos começam em GRU e 
terminam no mesmo ponto, MCO, está correta a alternativa C.

14  C
O limite máximo da medida da glicemia pós-prandial é 180 mg/
dL; medidas abaixo desse valor e acima de 70 mg/dL serão 
consideradas normais. Convertendo as unidades mg/dL para 
mmol/L, tem-se:

Assim, valores acima de 70 mg/dL (3,9 mmol/L) e abaixo de 
180 mg/dl (10 mmol/L) serão considerados normais.

15  C
A interpretação da forma como se vê as coisas em relação a si 
provém do conceito de referencial. Esse conceito ajuda a enten-
der que há uma reciprocidade em se tratando de movimentos.

16  C
Como, durante a descida, existe a ação da força de atrito, não 
ocorre a conservação de energia, mas sim a transformação de 
parte da energia mecânica em calor.


