
PROVA ON LINE 1º BIM 
NOME:__________________________________________________________ Nº: ____ 8º ANO:____   

 

1) SABIA QUE A TERRA TAMBÉM TEM ANÉIS 
"IGUAIS" AOS DE SATURNO? Veja o vídeo: 

 
Em 2014, a ISS (Estação Espacial Internacional) teve 
de mudar de lugar três vezes para escapar de 
pedaços letais de detritos espaciais, que também 
ameaçam satélites cruciais (e caros) atualmente em 
órbita. Infelizmente, o ambiente espacial também tem 
sido afetado pelos efeitos de uma dependência cada 
vez maior de satélites e da antiga crença de que "o 
espaço é grande". Os mais de 5.000 lançamentos 
desde o início da era espacial, cada um deles levando 
satélites para observação do planeta ou 
comunicações, por exemplo, fizeram a órbita terrestre 
se tornar cada vez mais congestionada e disputada. 
Neste momento, a Rede de Vigilância Espacial dos 
EUA está mapeando dezenas de milhares de objetos 
maiores que uma bola de tênis orbitando sobre nós. A 
suspeita é de que existam 100 milhões de detritos com 
tamanho superior a um milímetro. Como orbitam muito 
rápido (27 mil mph), cada um desses objetos tem 
potencial para danificar ou destruir os satélites dos 
quais tanto dependemos. Em fevereiro de 2009, dois 
satélites relativamente pequenos colidiram sobre a 
Sibéria, criando cerca de 2.000 novos fragmentos que 
puderam ser rastreados. Muitos deles orbitam até hoje 
e regularmente passam perto de outros satélites. Isto 
posto, determine a quantidade de detritos espaciais 
em notação científica é: 

(A) 1,0 ∙ 10−8 

(B) 1,0 ∙ 108 

(C) 1,0 ∙ 109 

(D) 0,1 ∙ 10−9 

(E) 0,1 ∙ 1010 
 
2) Classifique as figuras abaixo quanto ao(s) tipo(s) de 
simetria que elas apresentam (pode ser marcado mais 
de um tipo de simetria em cada figura). 

 

 
FIGURA AXIAL RADIAL TRANSLAÇÃO ASSIMÉTRICA 
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3) QUAL É O TAMANHO DE UM ÁTOMO? 

 
Esta forma do orbital atômico define o tamanho do 
átomo. Assim, o diâmetro da nuvem de elétrons em 
torno do núcleo, isto é, o diâmetro de todo o átomo é 
da ordem de 0,1 nanômetro (0,1nm), isto é, um 
milionésimo de milímetro ou um bilionésimo de metro). 
Um átomo é tão pequeno, que seria possível alinhar 
10 milhões de átomos sobre um milímetro. As 
representações do tamanho do átomo e do tamanho 
do próton (veja retângulo amarelo) são 
respectivamente: 

(A) 1,0 ∙ 10−9𝑚  𝑒  8,4184 ∙ 10−15𝑚 

(B) 1 ∙ 109𝑚  𝑒  8,4184 ∙ 1016𝑚 

(C) 1 ∙ 10−10𝑚  𝑒  8,4184 ∙ 10−15𝑚 

(D) 1 ∙ 10−10𝑚  𝑒  8,4184 ∙ 10−16𝑚 

(E) 1 ∙ 1010𝑚  𝑒  8,4184 ∙ 1016𝑚 



4) Uma empresa realizou uma promoção oferecendo 
aos clientes uma quantidade adicional de pó de café 
em suas embalagens (pequena e grande). Esse 
acréscimo foi definido por 
porcentagens referentes 
a quantidade indicada 
em cada embalagem. 
Analisando as 
embalagens é correto 
afirmar que: 
 
(A) o pacote grande oferece 10g a mais de pó de 
café 
(B) o pacote pequeno oferece 10g a mais de pó de 
café 
(C) o pacote pequeno oferece 20g a mais de pó de 
café 
(D) o pacote grande oferece 20g a mais de pó de café 
(E) tanto o pacote pequeno quanto o pacote grande 
oferecem a mesma quantidade adicional de pó de café 
 

5) O número 27–2/3 é igual a: 

(A) 9 

(B) –81 

(C) 1/3 

(D) 1/9 

(E) 1/81 

 

6) Qual seria a imagem da pilha de cubos se o espelho 
não estivesse quebrado? 

 
(A)            (B) 

      
(C)            (D) 

      
 
 

(E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) (Vunesp-SP) As promoções do tipo “leve 3 e pague 
2” comuns no comércio, acenam com um desconto, 
sobre cada unidade vendida de aproximadamente: 
 

(A) 5% 

(B) 20% 

(C) 23% 

(D) 30% 

(E) 33% 

 
8) (ENEM) Um laboratório realiza exames em que é 
possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. 
Os resultados são analisados de acordo com o quadro 
a seguir. 

 
Um paciente fez um exame de glicose nesse 
laboratório e comprovou que estava com Diabetes 
Melito. Sua taxa de glicose era de 140 mg/dL. Seu 
médico prescreveu um tratamento em duas etapas. 
Na primeira etapa ele conseguiu reduzir sua taxa em 
20% e na segunda etapa em 10%. Ao calcular sua 
taxa de glicose após as duas reduções, o paciente 
verificou que estava na categoria de: 
(A) hipoglicemia 
(B) normal 
(C) pré-diabetes 

(D) diabetes melito 

(E) hiperglicemia 

 
9) Sidnei emprestou R$1000,00 ao seu amigo Paulo, 

no regime de Juros simples. Combinaram uma taxa de 

3% ao mês. No final do empréstimo, Paulo pagou a 

Sidnei R$1045,00. Por quantos dias o dinheiro ficou 

emprestado? 

 

 

(A) 15 dias 

(B) 30 dias 

(C) 45 dias 

(D) 60 dias 

(E) 150 dias 



10) Os eixos de simetria I, II, III e IV funcionam como espelhos, sendo a figura "B" o reflexo da "A"; a figura "C" 
o reflexo da "B", a figura "D" o reflexo da "C" e por fim, a figura "E" o reflexo da "D". 

 
(A) De "A" para "B" somente     (D) De "C" para "D" e de "D" para "E" 
(B) De "A" para "B" e de "C" para "D"   (E) De "A" para "B", de "B" para "C" e de "C" para "D" 
(C) De "B" para "C" somente 
 
11) (ENEM) João deseja comprar um carro cujo preço 
à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 
22.000,00 e esse valor não será reajustado nos 
próximos meses. Ele tem R$ 
20.000,00, que podem ser aplicados a 
uma taxa de juros compostos 
de 2% ao mês, e escolhe 
deixar todo o seu 
dinheiro aplicado 
até que o 
montante 
atinja o 
valor do 
carro. 
 

(A) três meses, e terá a quantia exata.     

(B) quatro, e terá a quantia exata.    

(C) quatro meses, e ainda sobrarão, 

aproximadamente, R$648,00.    

(D) cinco meses, e terá a quantia exata.     

(E) cinco meses, e ainda sobrarão, 

aproximadamente, R$81,00.    

 
12) E = mc². Quantas vezes você já leu ou ouviu falar 
dessa equação? A Teoria Especial da Relatividade 
(ou Teoria da Relatividade Restrita) foi escrita pelo 
cientista alemão Albert Einstein em 1905 (embora sua 
versão completa só tenha sido divulgada em 1916) e 
é considerada um divisor de águas entre a física 
clássica e a moderna. Mas você sabe para o que ela 
serve? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não entendeu!? Antes da teoria de Einstein, os 
cientistas acreditavam que energia e massa eram 
coisas diferentes. Massa era quantos quilogramas de 
material havia em determinada estrutura, enquanto 
energia era o que permitia que objetos e campos se 
movessem ou interagissem. A equação de Einstein, 
no entanto, mostrou que energia e massa eram 
maneiras diferentes de medir a mesma coisa. De 
acordo com a teoria da relatividade, quanto mais 
rápido algo se move, mais maciço ele se torna. E = 
mc² nos diz que, num sistema (um átomo, uma pessoa 
ou o sistema solar, por exemplo), a energia é igual a 
sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao 
quadrado. Em outras palavras, com esta fórmula é 
possível saber qual a energia de um objeto mesmo 
quando ele não está aquecido, irradiado ou 
movimentando-se. Pela equação, uma pequena 
quantidade de massa sempre vai se transformar em 
uma grande quantidade de energia. Um exemplo 
concreto: a massa de uma moeda de um centavo 
quando convertida em energia seria capaz de 
abastecer a área metropolitana de Nova York por pelo 
menos dois anos. 
Esta fórmula realiza a conversão de quilogramas em 
Joules. Utilize-a para descobrir quantos quilowatts-
hora uma moeda de 1 centavo seria capaz de 
produzir, aproximadamente, se fosse convertida em 
energia: 
 

 
 
 
 
 

 
(A) 7,4 ∙ 107𝑘𝑊ℎ 

(B) 7,4 ∙ 1011𝑘𝑊ℎ 

(C) 7,4 ∙ 1019𝑘𝑊ℎ 

(D) 2,5 ∙ 1013𝑘𝑊ℎ 

(E) 2,5 ∙ 1019𝑘𝑊ℎ 



A teoria de Einstein foi usada na construção das 
bombas atômicas jogadas em 1945, durante a 
Segunda Guerra Mundial, nas cidades japonesas de 
Hiroshima e Nagasaki. Essas armas nucleares tinham 
potência equivalente a 20 mil toneladas de dinamite e 
provocaram a morte de mais de 350 mil pessoas. Não 
é possível afirmar que a teoria é diretamente 
responsável pela bomba atômica, mas, claramente, foi 
uma das grandes descobertas que ajudaram a 
compreender as reações nucleares, ou ainda, como 
uma pequena quantidade de massa pode virar uma 
enorme quantidade de energia. Tanto que Einstein 
chegou a escrever uma carta para o então presidente 
dos EUA, Franklin Roosevelt, alertando que os 
nazistas podiam estar desenvolvendo armas 
atômicas. Mas, o que aconteceu foi o contrário. Quem 
criou as bombas atômicas foram os americanos. 

 
 


