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01.  (Famema 2019)  Uma formiga cortadeira, movendo-se a 8 cm s,  deixa a entrada do formigueiro em direção 

a uma folha que está 8 m  distante do ponto em que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita 

de 40 s.  Ao retornar à entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 

4 cm s,  por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. 

 
O tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi  
 
a) 340 s.     

b) 420 s.     

c) 260 s.     

d) 240 s.     

e) 200 s.     

  
 
 
02. (G1 - cftrj 2019)  Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 
1  milímetro a cada três dias. 
 
Esta velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo 
qualquer base científica que venha comprovar que podemos acelerar o crescimento capilar cortando o cabelo 
em determinada fase da Lua ou aparando as pontas para dar força ao fio. O que se pode afirmar é que os hábitos 
de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios. 
 
Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu 
cabelo crescerá 9 cm?   

a) 9  horas.    
b) 9  dias.    
c) 9  meses.    
d) 9  anos.    
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03. (Unicamp 2018)  Situado na costa peruana, Chankillo, o mais antigo observatório das Américas, é composto 
por treze torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o 
solstício de verão no Hemisfério Sul, o Sol nasce à direita da primeira torre (sul), na extrema direita, a partir de 
um ponto de observação definido. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre 
as torres rumo à esquerda (norte). Pode-se calcular o dia do ano, observando-se qual torre coincide com a 
posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no Hemisfério Sul, o Sol nasce à esquerda 
da última torre na extrema esquerda e, à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita, para 
reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. 
 

 
 
Sabendo que as torres de Chankillo se posicionam ao longo de 300  metros no eixo norte-sul, a velocidade 
escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é de aproximadamente  
a) 0,8 m dia.     

b) 1,6 m dia.     

c) 25 m dia.     

d) 50 m dia.     

 


