
 

 

 

 
 

Questões por Competência 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 

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. 

 

Questão 01:Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 

apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente 
indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores 

da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado 
óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 

800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel 

S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 
enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores 

de enxofre ainda menores 
 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. 
Acesso em: 09 mar. 2016 (adaptado). 

 

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 
permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de: 
 

a) 86,2%. 

b) 96,2%. 

c) 97,2%. 

d) 99,6%. 

e) 99,9%. 

 

Questão 02:                                                             
                              ncia de crescimento, ultrapassando as 

importac                                                              

mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados 
com as exportac                                                      
importac                                                               

                                                                           
                                                                         
                                                                           

                                                                          



 

 

 

 
 

                                              

quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos 
primeiros cinco meses de 2009. 
 

 

Comércio exterior de petróleo 
(milhões de metros cúbicos) 

 

Ano Importação Exportação 

2001 24,19 6,43 

2002 22,06 13,63 

2003 19,96 14,03 

2004 26,91 13,39 

2005 21,97 15,93 

2006 20,91 21,36 

2007 25,38 24,45 

2008 23,53 25,14 

2009* 9,00 11,00 
 

*Valores apurados de Janeiro a Maio de 2009. 
 

 
Tabela com dados sobre exportação de petróleo (Foto: Reprodução ENEM) 

 

 
Considere que as importac                                 de junho a 

dezembro de 2009 sejam iguais a 7 das 5 importac                      

respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo 
que os prec  os para importac                                                

seria o valor mais aproximado da diferenc  a entre os recursos despendidos 
com as importac                                                         
 

a) 600 milhões de dólares.  
 

b) 840 milhões de dólares. 
 

c) 1,34 bilhão de dólares. 
 

d) 1,44 bilhão de dólares. 
 

e) 2,00 bilhões de dólares. 

 

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. 

 



 

 

 

 
 

Questão 01: A palavra “             ”           

século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação 
responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que 

ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert 
Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam: 
 

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana. 
 

b) a proteína sintetizada por células humanas. 
 

c) um RNA recombinante de insulina humana. 
 

d) o RNA mensageiro de insulina humana. 
 

e) um cromossomo da espécie humana. 

 

Questão 02: Os platelmintos são animais que apresentam o corpo achatado 

e sua espessura, quase desprezível, proporciona uma grande superfície em 
relação ao volume, o que lhes traz vantagens. A forma achatada desses 

animais relaciona-se diretamente com a ausência dos sistemas: 
 

a) secretor e nervoso. 
 

b) digestivo e secretor. 
 

c) excretor e circulatório. 
 

d) digestivo e excretor. 
 

e) respiratório e circulatório. 

 

Questão 03: Os platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a 
possuir um sistema excretor. Este é bastante primitivo, formado por células-

flama. A principal função dessas células é: 
 

a) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue e 
lançá-los para o intestino. 
 

b) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema 
circulatório e lançá-los para o exterior. 
 

c) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial 

e lançá-los para o intestino. 
 

d) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e 

lançá-los para os túbulos de Malpighi. 
 

e) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesoderma e 
lançá-los para o exterior. 

 



 

 

 

 
 

 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

 

Questão 01: Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é 

necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do 
metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 

estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um 
terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço 

e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até 
parar. 
 

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo 
horizontal) que representa o movimento desse trem? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Questão 02: Nos diferentes espaços abaixo, expostos ao ar, verifica-se 
que: 
 

I. sobre uma lâmina metálica, forma-se uma película escura; 

II. bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho; 

III. o leite azeda; 

IV. um espelho fica embaçado se respirarmos encostados a ele; 

V. uma banana apodrece. 
 

Podemos dizer que são observados fenômenos: 

a) físicos somente. 

b) físicos em I, II e V e químicos em III e IV. 

c) físicos em II e IV e químicos em I, III e V. 

d) físicos em III e V e químicos em I, II e IV. 

e) somente químicos. 

 

Questão 03: Para praticar seus conhecimentos de Eletricidade, um 

estudante dispõe de duas esferas metálicas A e B. A esfera B possui volume 
8 vezes maior que o de A e ambas estão inicialmente neutras. Numa 

primeira etapa, eletriza-            A         μC           5   μC       
segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio 

eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas serão, 

respectivamente: 
 

a) QA = 1   μC   QB =     μC  
 

b) QA =     μC   QB = 1   μC  
 

c) QA =   5 μC   QB =   5 μC  
  

d) QA = 6   μC   QB =     μC  
 

e) QA =     μC e QB = 6   μC  

 

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

em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico-tecnológicas. 

 



 

 

 

 
 

Questão 01: As cidades industrializadas 

produzem grandes proporções de gases como o C02, o principal gás 
causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de 

combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também 
em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as 

maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a 
     ç                                           “              ”  T   

fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem 
para o ar sob a forma de radiação térmica.  

Em áreas urbanas, devi         ç      j                            “      
        ”        -se que o consumo de energia elétrica: 

 
a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. 

b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. 

c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em 
indústrias. 

d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e 
residências. 

e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. 

 

Questão 02: “  petróleo continua sendo um recurso básico para a moderna 
sociedade industrial, apesar de ter sofrido um relativo declínio nas últimas 

décadas. Em 1971, representava cerca de 68% da energia consumida no 
mundo, mas em 2007 essa proporção tinha baixado para cerca de 34%, 

uma porcentagem ainda significativa e maior que a de qualquer outra fonte 
de energia isoladamente. Se somarmos o petróleo ao gás natural, 

geralmente associado a ele e que sozinho representa cerca de 20% do 
consumo energético mundial, teremos um total de 54% da energia 

                                                               j    ”  
 

 
VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. 

 

 

Em função de suas importâncias, podemos concluir que o petróleo e o gás 
natural são fontes de energia utilizadas em diversos setores de atividades, 

dentre os quais podemos assinalar: 
 

a) residencial, energético, transportes e industrial. 

b) transportes, agrícola, industrial e extrativista. 

c) industrial, residencial, energético e construção civil. 

d) comercial, residencial, transportes e ambiental. 



 

 

 

 
 

e) agrícola, extrativista, construção civil e 

comercial. 

 

Questão 03: Grande parte da energia que consumimos em nossos afazeres 
diários advém da queima de materiais denominados combustíveis. Escolha 

dentre as alternativas, aquela que fornece os combustíveis obtidos a partir 
da destilação do petróleo: 
 

a) álcool etílico e gás GLP. 
 

b) gasolina e gás de cozinha. 
 

c) álcool etílico e gasolina. 
 

d) carvão e etanol. 
 

e) madeira e carvão. 

 

Questão 04: Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo 

de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a 
falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias 

doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto 
atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. 

Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de 
águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os 

seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 
Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da 

localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de 
 

a) difteria 

b) botulismo. 

c) tuberculose. 

d) leptospirose. 

e) meningite meningocócica. 

 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química 

para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 
científico tecnológicas. 

 

Questão 01: O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido 

por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da 



 

 

 

 
 

fermentação de biomassa. Durante a destilação, 

o teor de etanol de mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa. 
 

Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800kg de uma mistura 
etanol/água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, 

sendo obtidos 100kg de álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir 
desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um 

resíduo com uma concentração de etanol em massa: 
 

a) de 0%. 

b) de 8,0%. 

c) entre 8,4% e 8,6%. 

d) entre 9,0% e 9,2%. 

e) entre 13% e 14%. 

 
Questão 02: Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como 

opção para o fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas de 
folhelhos pirobetuminosos, mais conhecidos como xistos pirobetuminosos. 

As ações iniciais para a exploração de xistos pirobetuminosos são anteriores 
à exploração de petróleo, porém as dificuldades inerentes aos diversos 

processos, notadamente os altos custos de mineração e de recuperação de 
solos minerados, contribuíram para impedir que essa atividade se 

expandisse. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O 

xisto é mais leve que os óleos derivados de petróleo, seu uso não implica 
investimento na troca de equipamentos e ainda reduz a emissão de 

particulados pesados, que causam fumaça e fuligem. Por ser fluido em 
temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado e armazenado. 
 

A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado do 

xisto pode ser conveniente por motivos: 

a) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interferência no solo e 

no subsolo. 

b) técnicos: a fluidez do xisto facilita o processo de produção de óleo, 

embora seu uso demande troca de equipamentos. 

c) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção de xisto. 

d) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado interno, 

ampliará alianças com outros países. 



 

 

 

 
 

e) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é 

oportuna diante da possibilidade de aumento dos preços do petróleo. 

 

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia 
para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico tecnológicas. 

 

Questão 01: As esponjas constituem o filo Porífera do reino Animal, sendo 
indivíduos de organização corporal simples, considerados um ramo primitivo 

na evolução dos metazoários. Os poríferos são usados pelos pintores para 
obter certos efeitos especiais na técnica de aquarela; antigamente, eram 

usados também como esponjas de banho.  
 

Quanto às esponjas, é correto afirmar que: 
 

a) não possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas espículas 

silicosas. 
 

b) possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar espículas calcárias ou 

silicosas. 
 

c) não possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar espículas calcárias 
ou silicosas. 
 

d) não possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas espículas 

calcárias. 
 

e) possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas espículas silicosas. 

 

Questão 02: Ao abrir o envelope com o resultado de seu exame 

parasitológico de fezes, Jequinha leu:  
 

“P                     Ascaris lumbricoides”  
 

Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias, relacionadas a 

seguir, não deve ter sido observada por Jequinha na sua vida diária? 
 

a) Andar calçado para que a larva não penetre pelos pés. 
 

b) Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. 
 

c) Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. 
 

d) Colocar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito Culex. 
 

e) Não nadar em lagoas que tenham o caramujo Biomphalaria. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
Gabaritos 

 

Competência 3 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 B 

 

Competência 4 

Questão  Gabarito 

1 A 

2 E 

3 E 

 

Competência 5 

Questão  Gabarito 

1 B 

2 C 

3 E 
 

Competência 6 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 A 

3 B 

4 D 
 

Competência 7 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 E 
 

Competência 8 

Questão  Gabarito 

1 C 

2 B 
 


