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Exercícios – Nível 1
1. Uma empresa analisou mensalmente as
vendas de um de seus produtos ao longo de 12
meses após seu lançamento. Concluiu que, a
partir do lançamento, a venda mensal do
produto teve um crescimento linear até o quinto
mês. A partir daí houve uma redução nas
vendas, também de forma linear, até que as
vendas se estabilizaram nos dois últimos meses
da análise.

em uma dada semana. O gráfico de linha
tracejada informa o número de reclamações
recebidas no dia, o de linha continua é o número
de reclamações resolvidas no dia. As
reclamações podem ser resolvidas no mesmo
dia ou demorarem mais de um dia para serem
resolvidas.

O gráfico que representa a relação entre o
número de vendas e os meses após o
lançamento do produto é

a)

c)

b)

d)

e)
2. Um jovem lança uma bola de borracha para
observar sua trajetória e altura h (em metros)
atingida ao longo de um certo intervalo de
tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola
quica no chão algumas vezes, perdendo altura
progressivamente. Parte de sua trajetória está
descrita na figura a seguir.

Em suas observações, quantas vezes o jovem
pôde constatar que a bola atingiu a marca de
35 metros?
a) Nenhuma.
b) Uma vez.
c) Duas vezes.
d) Quatro vezes.
e) Cinco vezes.
3. A figura a seguir apresenta dois gráficos com
informações sobre as reclamações diárias
recebidas e
resolvidas pelo
Setor de
Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa,

O gerente de atendimento deseja identificar os
dias da semana em que o nível de eficiência
pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias
em que o número de reclamações resolvidas
excede o número de reclamações recebidas.
O gerente de atendimento pôde concluir,
baseado no conceito de eficiência utilizado na
empresa e nas informações do gráfico, que o
nível de eficiência foi muito bom na
a) segunda e na terça-feira.
b) terça e na quarta-feira.
c) terça e na quinta-feira.
d) quinta-feira, no sábado e no domingo.
e) segunda, na quinta e na sexta-feira.
4. Muitas vezes o objetivo de um remédio é
aumentar a quantidade de uma ou mais
substâncias já existentes no corpo do indivíduo
para melhorar as defesas do organismo. Depois
de alcançar o objetivo, essa quantidade deve
voltar ao normal.
Se uma determinada pessoa ingere um
medicamento para aumentar a concentração
da substância A em seu organismo, a
quantidade dessa substância no organismo da
pessoa, em relação ao tempo, pode ser melhor
representada pelo gráfico

a)

c)

e)
5.

b)

d)

A figura acima apresenta dados percentuais
que integram os Indicadores Básicos para a
Saúde, relativos às principais causas de
mortalidade de pessoas do sexo masculino.
Com base nos dados, conclui-se que
a) a proporção de mortes por doenças
isquêmicas do coração é maior na faixa etária
de 30 a 59 anos que na faixa etária dos 60 anos
ou mais.
b) pelo menos 50% das mortes na faixa etária de
15 a 29 anos ocorrem por agressões ou por
causas externas de intenção indeterminada.
c) as doenças do aparelho circulatório causam,
na faixa etária de 60 anos ou mais, menor
número de mortes que as doenças do aparelho
respiratório.
d) uma campanha educativa contra o consumo
excessivo de bebidas alcoólicas teria menor
impacto nos indicadores de mortalidade
relativos às faixas etárias de 15 a 59 anos que na
faixa etária de 60 anos ou mais.
e) o Ministério da Saúde deve atuar
preferencialmente no combate e na prevenção
de doenças do aparelho respiratório dos
indivíduos na faixa etária de 15 a 59 anos.
6. A importância do desenvolvimento da
atividade turística no Brasil relaciona-se
especialmente com os possíveis efeitos na
redução da pobreza e das desigualdades por
meio da geração de novos postos de trabalho e
da contribuição para o desenvolvimento
sustentável regional.
No gráfico são mostrados três cenários —
pessimista, previsível, otimista — a respeito da
geração de empregos pelo desenvolvimento de
atividades turísticas.

De acordo com o gráfico, em 2009, o número de
empregos gerados pelo turismo será superior a
a) 602.900 no cenário previsível.
b) 660.000 no cenário otimista.
c) 316.000 e inferior a 416.000 no cenário
previsível.
d) 235.700 e inferior a 353.800 no cenário
pessimista.
e) 516.000 e inferior a 616.000 no cenário otimista.
7. O quadro apresenta a produção de algodão
de uma cooperativa de agricultores entre 1995 e
1999.
O gráfico que melhor representa a área
plantada (AP) no período considerado é:
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8. O gráfico a seguir representa a evolução da
população P de uma espécie de peixes, em
milhares de indivíduos, em um lago, após t dias
do início das observações. No 150º dia, devido a
um acidente com uma embarcação, houve um
derramamento de óleo no lago, diminuindo
parte significativa dos alimentos e do oxigênio e
ocasionando uma mortandade que só foi
controlada dias após o acidente.

Com base no gráfico e nas informações
apresentadas, julgue os itens a seguir:
( ) A população P de peixes é crescente até o
instante do derramamento de óleo no lago.
(
) A população P de peixes atinge um valor
máximo em t  150 .
(
) A população P de peixes, no intervalo
120,210 , atinge um valor mínimo em t  120 .
(
)
A população de peixes tende a
desaparecer, após o derramamento de óleo no
lago.

competição que envolve três etapas. Na
primeira etapa, os competidores enfrentam 1,5
Km de natação em mar aberto; na segunda
etapa, eles percorrem 40 Km de corrida
ciclística; e, na terceira etapa, participam de
uma meia maratona de 10 km.
O
gráfico
que
melhor
representa,
aproximadamente, a distância percorrida, em
quilômetros, por um atleta que completa a
prova durante as duas horas da competição é:

9. A velocidade de um carro é medida durante
30s. O gráfico a seguir mostra a variação dessa
velocidade v (em ao longo do tempo t (em s).

Leia atentamente as afirmativas abaixo:
I - O automóvel permaneceu parado nos
primeiros 5 segundos analisados.
II - Entre os instantes 12s e 20s a velocidade do
automóvel variou.
III - O carro não se movimentou entre os instantes
12s e 20s.
IV - A velocidade que o carro atingiu no instante
10 s voltou a ser atingida entre os instantes 20s e
25s.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II e IV.
c) I e IV.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
10. Uma forma experimental de insulina está
sendo injetada a cada 6 horas em um paciente
com diabetes. O organismo usa ou elimina a
cada 6 horas 50% da droga presente no corpo.
O gráfico que melhor representa a quantidade Y
da droga no organismo como função do tempo
t, em um período de 24 horas, é

12. O gráfico adiante fornece a concentração
de CO2 na atmosfera, em "partes por milhão"
(ppm), ao longo dos anos.

a) Qual foi a porcentagem de crescimento da
concentração de CO2 no período de 1870 a
1930?
b)
Considerando
o
crescimento
da
concentração de CO2 nas últimas décadas, é
possível estimar uma taxa de crescimento de
8,6% para o período 1990-2010. Com esta taxa,
qual será a concentração de CO2 em 2010?
13. A partir dos dados fornecidos pelo gráfico a
seguir, calculou-se a diferença entre a entrada e
a saída de capitais nos países em
desenvolvimento. Identifique a opção que pode
representar, graficamente, a evolução dessa
diferença.
SAÍDA E ENTRADA DE CAPITAIS NOS PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO
(Fonte: global Development Finance, Banco
Mundial
e
OCDE
(Organização
para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico)

11. O Triatlo Olímpico é uma modalidade de

a) for nulo, a residência estará isenta do
pagamento.
b) for igual a 5 m3, o valor pago será menor do
que se o consumo for igual a 10 m3.
c) for igual a 20 m3, o valor pago será o dobro do
que se o consumo for igual a 10 m3.
d) exceder 25 m3, o valor pago será R$ 16,70
acrescido de R$ 3,60 por m3 excedente.
e) for igual a 22 m3, o valor pago será R$ 15,00.

Gabarito
14. O gráfico, publicado na "Folha de S. Paulo"
de 16.08.2001, mostra os gastos (em bilhões de
reais) do governo federal com os juros da dívida
pública.

Obs.: 2001 - estimativa até dezembro.
Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que:
a) em 1998, o gasto foi de R$ 102,2 bilhões.
b) o menor gasto foi em 1996.
c) em 1997, houve redução de 20% nos gastos,
em relação a 1996.
d) a média dos gastos nos anos de 1999 e 2000
foi de R$79,8 bilhões.
e) os gastos decresceram de 1997 a 1999.
15. Para desencorajar o consumo excessivo de
água, o Departamento de Água de certo
município aumentou o preço deste líquido. O
valor mensal pago em reais por uma residência,
em função da quantidade de metros cúbicos
consumida, é uma função cujo gráfico é a
poligonal representada a seguir.

De acordo com o gráfico, quanto ao
pagamento relativo ao consumo mensal de
água de uma residência, é CORRETO afirmar
que se o consumo:

1- E
2- D
3- B
4- D
5- B
6- E
7- A
8- V V V F F
9- C
10- E
11- C
12a) 3,8%
b) 380,1
13- B
14- D
15- D

Exercícios – Nível 2
16. Ao realizar um estudo sobre acidentes de
trabalho em empresas do polo de confecções
do Agreste, Dirce, aluna do curso de Segurança
do Trabalho no campus Caruaru, desenhou o
gráfico a seguir:
a) Dia 1 b) Dia 2 c) Dia 3 d) Dia 4
19. Uma indústria produziu, ao longo de um
semestre, a quantidade de suco de laranja
indicada no gráfico abaixo.

Com base no gráfico feito pela aluna, é
CORRETO afirmar que
a) o conjunto imagem da função representada
pelo gráfico é o intervalo natural [2, 6].
b) a maioria das empresas pesquisadas teve
mais de 4 acidentes de trabalho no semestre.
c)
metade
das
empresas
pesquisadas
registraram menos de 3 acidentes de trabalho
no semestre.
d) a empresa H teve mais acidentes de trabalho
que a empresa O no último semestre.
e) a empresa P teve o menor número de
acidentes de trabalho no último semestre.
17. Uma pequena piscina de plástico estava
com 10 litros de água. Num dado instante, abriuse uma torneira e, em 5 minutos, a piscina atingiu
a sua capacidade máxima. Suponha que a
água que alimentou a piscina manteve uma
vazão constante durante todo o tempo. A figura
abaixo fornece, pelo segmento de reta, o
gráfico que representa o volume (em litros) de
água na piscina em função do tempo (em
minutos).

De julho a setembro, cada litro de suco foi
vendido por R$ 1,20; de outubro a dezembro, por
R$ 0,80. Calcule o módulo da diferença entre os
valores totais arrecadados pela indústria, com a
venda desse suco, entre os trimestres de julho a
setembro e de outubro a dezembro.
20. GH é a sigla que denomina o hormônio do
crescimento (do inglês growth hormone),
indispensável para retardar o processo de
envelhecimento. À medida que envelhecemos,
a liberação desse hormônio na corrente
sanguínea vai diminuindo. Estudos têm
demonstrado, porém, que alguns métodos de
treinamento aumentam a produção de GH. Em
uma pesquisa, dez homens foram submetidos a
sessões de 30 minutos de corrida, em uma
esteira, em diferentes intensidades: muito leve,
leve, moderada e máxima. As dosagens de GH,
medidas por coletas de sangue feitas antes e
logo após as sessões, e também 1 hora e 2 horas
após o término, são fornecidas no gráfico.

Com base nessas informações, determine a
capacidade máxima da piscina em litros.
18. A seguir temos o gráfico de temperatura, em
graus Celsius (eixo vertical), no Rio de Janeiro
para os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro de 2015
(onde no eixo horizontal temos a marcação do
início de cada dia). Considerando esse gráfico,
qual dia foi registrada a menor temperatura
máxima no Rio de Janeiro.

Em qual(is) medição(ões) a liberação de GH na
corrente sanguínea em uma sessão de
intensidade máxima foi maior que a liberação
de GH ocorrida nas demais intensidades?

a) Apenas na medição feita logo após a sessão
de treinamento.
b) Apenas na medição deita 1 hora após a
sessão de treinamento.
c) Apenas na medição feita após 2 horas após a
sessão de treinamento.
d) Nas medições feitas logo após e 1 hora após
a sessão de treinamento.
e) Nas medições feitas logo após, 1 hora após e
2 horas após a sessão de treinamento.
21. A água para o abastecimento de um prédio
é armazenada em um sistema formado por dois
reservatórios idênticos, em formato de bloco
retangular, ligados entre si por um cano igual ao
cano de entrada, conforme ilustra a figura.

O número de horas em que os dois reservatórios
contêm a mesma quantidade de água é
a) 1 b) 2 c) 4 d) 5 e) 6
23. Um copo inicialmente vazio foi enchido com
água por meio de uma torneira com vazão
constante. O gráfico mostra a altura da água no
copo em função do tempo durante seu
enchimento até a boca.

A água entra no sistema pelo cano de entrada
no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao
atingir o nível do cano de ligação, passa a
abastecer o Reservatório 2. Suponha que,
inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios.
Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h
do nível da água no Reservatório 1, em função
do volume V da água no sistema?

De acordo com o gráfico, um formato possível
do copo é

a)
a)

b)

c)

d)

e)
22. Dois reservatórios A e B são alimentados por
bombas distintas por um período de 20 horas. A
quantidade de água contida em cada
reservatório nesse período pode ser visualizada
na figura.

b)

c)

d)

e)

24. Na figura, está representada uma roda
gigante de um parque de diversões. Um grupo
de amigos foi andar nessa roda. Depois de todos
estarem sentados nas cadeiras, a roda começou
a girar. Uma das meninas sentou na cadeira
número 1, que estava na posição indicada na
figura, quando a roda
começou a girar. A
roda gira no sentido
contrário
ao
dos
ponteiros dos relógios e
leva um minuto para
dar
uma
volta
completa.
Seja d a função que expressa a distância da
cadeira 1 ao solo, t minutos depois que a roda
começou a girar. O gráfico que representa parte
da função d é:

a)

b)

crescimento e os pontos de início do estirão da
adolescência e de término de crescimento.

c)

d)

e)
25. Ano após ano, muitos brasileiros são vítimas
de homicídio no Brasil. O gráfico apresenta a
quantidade de homicídios registrados no Brasil,
entre os anos 2000 e 2009.

Se o maior crescimento anual absoluto
observado nessa série se repetisse de 2009 para
2010, então o número de homicídios no Brasil ao
final desse período seria igual a
a) 48.839. b) 52.755. c) 53.840.
d) 54.017. e) 54.103.
26. Um semáforo é composto, geralmente, de
três círculos de luzes coloridas (vermelho,
amarelo e verde). A cor vermelha indica que o
veículo deve estar parado e permanecer assim
até que a cor verde volte a acender.
O gráfico apresenta a variação de velocidade
de um carro ao longo de um percurso de 15
minutos de duração, da residência de uma
pessoa até seu local de trabalho. Durante esse
percurso, o carro parou somente nos semáforos
existentes ao longo de seu trajeto.

Em quantos semáforos ele parou?
a) 2 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
27. No gráfico estão representadas as curvas
típicas de velocidade de crescimento, em
cm/ano, em função da idade, em anos, para
meninos e meninas de 0 a 20 anos de idade.
Estão indicados, também, para os dois gêneros,
trechos de aceleração e desaceleração do

Considerando apenas as informações contidas
no gráfico, é correto afirmar que:
a) após o período de aceleração no
crescimento, tanto os meninos quanto as
meninas param de crescer.
b) as meninas atingem sua maior estatura por
volta dos 12 anos de idade e os meninos, por
volta dos 14 anos de idade.
c) se um menino e uma menina nascem com a
mesma estatura, ao final do período de
crescimento eles também terão a mesma
estatura.
d) desde o início dos respectivos estirões do
crescimento na adolescência, até o final do
crescimento, os meninos crescem menos do que
as meninas.
e) entre 4 e 8 anos de idade, os meninos e as
meninas sofrem variações iguais em suas
estaturas.
28. Alguns equipamentos eletrônicos podem
“queimar” durante o funcionamento quando
sua temperatura interna atinge um valor máximo
TM . Para maior durabilidade dos seus produtos,
a indústria de eletrônicos conecta sensores de
temperatura a esses equipamentos, os quais
acionam um sistema de resfriamento interno,
ligando-o quando a temperatura do eletrônico
ultrapassa um nível crítico TC , e desligando-o
somente quando a temperatura cai para valores
inferiores a Tm . O gráfico ilustra a oscilação da
temperatura interna de um aparelho eletrônico
durante
as
seis
primeiras
horas
de
funcionamento, mostrando que seu sistema de
resfriamento interno foi acionado algumas vezes.

período

Quantas foram as vezes que o sensor de
temperatura acionou o sistema, ligando-o ou
desligando-o?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 9
29. O Código de Trânsito de certo país
estabelece penas para quem conduzir veículo
automotor na via pública, estando com
concentração de álcool no sangue igual ou
superior a 0,6 grama por litro. Um pesquisador
monitorou um indivíduo que ingeriu bebida
alcoólica somente após o jantar. Exames
realizados no sangue desse indivíduo mostraram
que a concentração Q de álcool no sangue,
dada em grama por litro, aumentou durante 1
hora e meia. Depois disso, começou a diminuir e
atingiu a concentração permitida para dirigir,
três horas após a ingestão de álcool.
Um gráfico que pode representar a relação
entre o tempo após a ingestão e a
concentração de álcool no sangue desse
indivíduo é

de

24 h,

conforme

o

resultado

apresentado na figura. Um nutricionista, no
intuito de prescrever uma dieta para essa
pessoa, analisou os níveis dessas substâncias,
determinando que, para uma dieta semanal
eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro
cujo valor será dado pelo número de vezes em
que os níveis de A e de B forem iguais, porém,
maiores que o nível mínimo da substância A
durante o período de duração da dieta.

Considere que o padrão apresentado no
resultado do exame, no período analisado, se
repita para os dias subsequentes.
O valor do parâmetro estabelecido pelo
nutricionista, para uma dieta semanal, será igual
a
a) 28 b) 21 c) 2 d) 7 e) 14
31. Um pesquisador avaliou o efeito da
temperatura do motor (em velocidade
constante) e da velocidade média de um
veículo (com temperatura do motor constante)
sobre a emissão de monóxido de carbono (CO)
em dois tipos de percurso, aclive e declive, com
iguais distâncias percorridas em linha reta. Os
resultados são apresentados nas duas figuras.

a)

c)

b)

d)

e)
30. Em um exame, foi feito o monitoramento dos
níveis de duas substâncias presentes (A e B) na
corrente sanguínea de uma pessoa, durante um

A partir dos resultados, a situação em que ocorre
maior emissão de poluentes é aquela na qual o
percurso é feito com o motor
a) aquecido, em menores velocidades médias e
em pista em declive.
b) aquecido, em maiores velocidades médias e
em pista em aclive.
c) frio, em menores velocidades médias e em
pista em declive.
d) frio, em menores velocidades médias e em
pista em aclive.
e) frio, em maiores velocidades médias e em
pista em aclive.

32. O gráfico abaixo representa o consumo de
oxigênio de uma pessoa que se exercita, em
condições
aeróbicas,
numa
bicicleta
ergométrica. Considere que o organismo libera,
em média, 4,8 kcal para cada litro de oxigênio
absorvido.

a) 10% b) 15%

c) 20% d) 25% e) 30%

35. O modelo predador-presa foi proposto de
forma independente por Alfred J. Lotka, em
1925, e Vito Volterra, em 1926. Esse modelo
descreve a interação entre duas espécies,
sendo que uma delas dispõe de alimentos para
sobreviver (presa) e a outra se alimenta da
primeira (predador). Considere que o gráfico
representa uma interação predador-presa,
relacionando a população do predador com a
população da sua presa ao longo dos anos.

A energia liberada no período entre 5 e 15
minutos, em kcal, é:
a) 48,0 b) 52,4 c) 67,2 d) 93,6
33. O dono de um restaurante resolveu modificar
o tipo de cobrança, misturando o sistema a quilo
com o de preço fixo. Ele instituiu o seguinte
sistema de preços para as refeições:
Até 300 g – R$ 3,00 por refeição.
Entre 300 g e 1 kg – R$ 10,00 por quilo.
Acima de 1 kg – R$ 10,00 por refeição.
O gráfico que melhor representa o preço das
refeições nesse restaurante é:

a)

b)

c)

d)

e)
34. O gráfico abaixo mostra a variação da quantidade de unidades vendidas por uma pequena
fábrica de pranchas de surf, durante um ano.

De acordo com o gráfico, podemos concluir que
o aumento nas vendas do 2º trimestre para o 3º
trimestre foi de:

De acordo com o gráfico, nos primeiros
quarenta anos, quantas vezes a população do
predador se igualou à da presa?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 9

Gabarito:

exemplifica essa situação é o apresentado na
alternativa [D].

Resposta da questão 16: [C]
Resposta da questão 22: [A]
Redesenhando o gráfico B de acordo com os
volumes da coluna da esquerda, percebe-se
que ambos têm a exata mesma quantidade de
água no mesmo instante apenas entre 8h e 9h.
Resposta da questão 23: [B]

Os pontos destacados no gráfico indicam que
oito empresas tiveram menos de 3 acidentes de
trabalho no último semestre, como foram
consultadas 16 empresas concluímos que a
opção correta é a [C].
Resposta da questão 17: Sendo o gráfico uma
reta, pode-se escrever:
y  ax  b

b  10
30  10
 a  10
20
y  10x  10

a

Piscina cheia quando x  5, logo:
y  10  5  10  y  60 litros
Resposta da questão 18: [B]
A menor temperatura máxima corresponde ao
menor pico do gráfico, que ocorre no dia 2.
Resposta da questão 19: Calculando:
V1º Trimestre  (5000  2  6000)  1,2  20400
V2º Trimestre  (5000  8000  10000)  0,8  18400

 20400  18400  2000 reais

Resposta da questão 20: [D]
É fácil ver que, em determinado momento, 2
horas após a sessão de treinamento, a liberação
de GH em todas as intensidades é a mesma.
Logo, apenas nas medições feitas logo após e 1
hora após a sessão de treinamento, a liberação
de GH na corrente sanguínea em uma sessão de
intensidade máxima foi maior do que a
liberação de GH ocorrida nas demais
intensidades.
Resposta da questão 21: [D]
O reservatório 1 se encherá de água numa
vazão constante até atingir o nível do cano de
ligação. A partir daí, terá seu nível estabilizado
até que o reservatório 2 atinja o mesmo nível e,
após isso, se encherá a uma vazão constante,
porém menor que a inicial. O gráfico que melhor

A parte do gráfico que apresenta concavidade
para cima denota aumento na taxa de
crescimento da altura da água, enquanto que a
parte côncava para baixo indica redução na
taxa de crescimento da altura da água. Desse
modo, podemos concluir que só pode ser o
copo da alternativa [B].
Resposta da questão 24: [A]
A cadeira 1 nunca toca o solo, logo a distância
d nunca será zero (logo, o gráfico apresentado
na alternativa [B] está incorreto). A distância d
aumenta nos primeiros 15 segundos, até a
cadeira 1 atingir a posição 3. Depois, dos 15 aos
45 segundos a distância d diminui (até a
cadeira 1 atingir a posição 7) e então
novamente aumenta entre os segundos 45 e
60, até chegar na posição 1 (recomeçando o
ciclo). O único gráfico com estas características
é o apresentado na alternativa [A].
Resposta da questão 25: [D]
O maior crescimento anual absoluto observado
nessa série corresponde à porção do gráfico
crescente e de maior angulação – ou seja, entre
2000 e 2001. Assim, o maior crescimento anual
absoluto será igual a:
47943  45360  2583
E se esse número se repetisse de 2009 para 2010,
o número de homicídios ao final desse período
seria igual a:
51434  2583  54017
Resposta da questão 26: [A]
O carro parte do instante inicial (zero), acelera
por um período, mantêm a aceleração
constante (reta paralela ao eixo x), desacelera
e para (reta sobre o eixo x), reiniciando o ciclo.
Isso se repete duas vezes no período de 15
minutos, indicando que o carro parou em dois
semáforos.
Resposta da questão 27: [E]

[A] Incorreta. Há uma desaceleração do
crescimento e não término do mesmo.
[B] Incorreta. Tanto os meninos quanto as
meninas atingirão sua maior estatura apenas
após o término do crescimento.
[C] Incorreta. Não há nada no gráfico que
indique tal afirmação (o gráfico indica
velocidade de crescimento e idade, e não
altura).
[D] Incorreta. Não há nada no gráfico que
indique tal afirmação (o gráfico indica
velocidade de crescimento e idade, e não
altura).
[E] Correta. Sim, pois como pode ser visto no
gráfico as duas curvas (meninos e meninas) são
muito similares entre os 4 e 8 anos de idade.
Resposta da questão 28: [D]
Desde que a temperatura do aparelho
ultrapassa por três vezes o nível crítico y  TC ,
podemos concluir que o sistema de resfriamento
é ligado três vezes. Ademais, como a
temperatura atinge valores menores do que Tm
em dois intervalos de tempo, segue que o
sistema de resfriamento é desligado duas vezes.
Portanto, a resposta é 3  2  5.
Resposta da questão 29: [E]
Analisando as alternativas uma a uma:
[A] A concentração de álcool em g L atinge o
patamar de 0,6 mais de 4 h depois do jantar.
[B] A concentração de álcool em g L atinge o
patamar permitido 4 h depois do jantar.
[C] A concentração de álcool em g L atinge o
patamar permitido 5 h depois do jantar.
[D] A concentração de álcool em g L atinge o
patamar permitido 3 h depois do jantar, porém
volta a se elevar depois.
[E] A concentração de álcool em g L atinge o
patamar permitido 3 h depois do jantar. Esta é a
alternativa correta.
Resposta da questão 30: [E]
A cada 24 horas tem-se 2 pontos de interseção
dos
gráficos,
conforme
as
condições
estabelecidas. Portanto, em uma semana o valor
do parâmetro será igual a 2  7  14.
Resposta da questão 31: [D]
A primeira figura nos permite concluir que para
menores temperaturas (motor frio) e em pista em
aclive a emissão de CO é maior.

A segunda figura mostra que a emissão de CO
é maior para baixas velocidades médias e em
pista em aclive.
Resposta da questão 32: [C]
Resposta da questão 33: [E]
Resposta da questão 34: [C]
Resposta da questão 35: [C]

