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QUESTÃO 174
Um paciente necessita de reidratação endovenosa 

feita por meio de cinco frascos de soro durante 24 h.
Cada frasco tem um volume de 800 mL de soro. 

a ser aplicado. Cada mililitro de soro corresponde a 
12 gotas.
O número de gotas por minuto que o paciente deverá 
receber após as quatro primeiras horas será
A 16.
B 20.
C 24.
D 34.
E 40.

QUESTÃO 175
É comum os artistas plásticos se apropriarem de 

entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas 
e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, 
em uma de suas obras, pretende retratar os diversos 
polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com 
uma pirâmide regular de base quadrada.

possíveis de serem obtidos pelo artista plástico?
A Quadrados, apenas.
B Triângulos e quadrados, apenas.
C Triângulos, quadrados e trapézios, apenas.
D Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros 

irregulares, apenas.
E Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros 

irregulares e pentágonos, apenas.

QUESTÃO 176
Um reservatório é abastecido com água por uma 

torneira e um ralo faz a drenagem da água desse 

em litro por minuto, do volume de água que entra no 
reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, 
em função do tempo t, em minuto.
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Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório 
tem uma vazão constante de enchimento?
A De 0 a 10.
B De 5 a 10.
C De 5 a 15.
D De 15 a 25.
E De 0 a 25.

QUESTÃO 177
O LIRAa, Levantamento Rápido do Índice de 

Infestação por Aedes aegypti, consiste num mapeamento 
da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRAa é 
dado pelo percentual do número de imóveis com focos 
do mosquito, entre os escolhidos de uma região em 
avaliação.

O serviço de vigilância sanitária de um município, 
no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRAa 
de cinco bairros que apresentaram o maior índice de 
infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada 
bairro foram:

I. 14 imóveis com focos de mosquito em 400 imóveis 
no bairro;

II. 6 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis 
no bairro;

III. 13 imóveis com focos de mosquito em 520 imóveis 
no bairro;

IV. 9 imóveis com focos de mosquito em 360 imóveis 
no bairro;

V. 15 imóveis com focos de mosquito em 500 imóveis 
no bairro.

o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo 
bairro que apresentou o maior índice do LIRAa.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015.

As ações de controle iniciarão pelo bairro 
A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.
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QUESTÃO 178

marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão 
localizados sobre um mesmo paralelo, e os pontos B e 
C, sobre um mesmo meridiano. É traçado um caminho do 
ponto A até C, pela superfície do globo, passando por B,
de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo 
que passa por A e B e, o trecho de B até C se dê sobre o 
meridiano que passa por B e C. Considere que o plano 

A projeção ortogonal, no plano , do caminho traçado no 
globo pode ser representada por
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QUESTÃO 179
Diante da hipótese do comprometimento da qualidade 

da água retirada do volume morto de alguns sistemas 
hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 

Dentre esses, os quatro com melhor desempenho 
serão escolhidos para futura comercialização. 

Nos testes, foram medidas as massas de agentes 
contaminantes, em miligrama, que não são capturados por 

Filtro 1 (F1): 18 mg em 6 dias;
Filtro 2 (F2): 15 mg em 3 dias;
Filtro 3 (F3): 18 mg em 4 dias;
Filtro 4 (F4): 6 mg em 3 dias;
Filtro 5 (F5): 3 mg em 2 dias.

a medida da massa de contaminantes não capturados 
e o número de dias, o que corresponde ao de pior 
desempenho.

Disponível em: www.redebrasilatual.com.br. Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).

A F1.
B F2.
C F3.
D F4.
E F5.

QUESTÃO 180
Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala 

Richter causou um devastador tsunami no Japão, 
provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. 
Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 na mesma 
escala, sacudiu Sichuan (sudoeste da China), deixando 
centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude 
de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por

M = 
2

log ( E )3 E0

,

sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e 
E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e 
E2 representam as energias liberadas nos terremotos 
ocorridos no Japão e na China, respectivamente.

Disponível em: www.terra.com.br. Acesso em: 15 ago. 2013 (adaptado).

Qual a relação entre E1 e E2?

A E1 = E2 + 2

B E1 = 102 E2

C E1 = 103 E2

D E1 = 10
9
7 E2

E E1 = 9
7 E2


