Física
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

1

Durante a etapa inicial da frenagem de um veículo, a desaceleração média deve ficar
2
entre 1,0 e 3,0m/s . Frenagens com valores superiores aos dessa faixa podem causar
problemas aos ocupantes do veículo, que, se estiverem em pé ou sentados sem o cinto
de segurança, podem ser arremessados ou perder o equilíbrio. (FUKUI, 2009, p. 80).
Nesse contexto e desprezando-se o tempo de reação do motorista, o tempo mínimo
necessário para parar um veículo que se desloca com velocidade linear de 80,0km/h,
em uma frenagem brusca, sem causar danos aos ocupantes, é aproximadamente igual,
em s, a
A)
B)

26,0
13,0

Questão

C) 10,0
D) 7,4

E) 5,6

2

O gráfico representa a aceleração em função do tempo de um móvel que se desloca
de uma cidade para outra.
Sabendo-se que, no instante inicial, o móvel partiu do repouso, é correto afirmar que a
velocidade escalar média desenvolvida nesse percurso é igual, em m/s, a
A)
B)

5,0
7,5

Questão

C) 10,0
D) 12,5

E) 15,0

3

A figura, vista de cima, representa três forças coplanares que atuam sobre um objeto
de massa igual a 100,0g, que se desloca na direção da força

.

Desprezando-se a força de atrito, admitindo-se que
é igual a 1,4 e que a intensidade
de cada força é igual a 1,0N, é correto afirmar que o módulo da aceleração do objeto
2
é igual, em m/s , a
A)
B)

2,4
3,0
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C) 4,0
D) 5,0

E) 5,4

1
Física

Questão

4

A figura representa um tipo específico de
engrenagens, denominado trem de
engrenagens planetárias, utilizado quando se
necessita que a rotação de entrada gire no
mesmo sentido da rotação de saída.
Sabendo-se que o diâmetro da engrenagem
maior é seis vezes o diâmetro da
engrenagem menor, é correto afirmar que,
quando o eixo de um motor, que gira com
frequência f, for introduzido no centro da
engrenagem maior, a frequência de rotação
da engrenagem menor será igual a
A)
B)

f
3f

C) 6f
D) 12f

Questões

E) 24f

5e6

A figura representa a trajetória descrita por um projétil lançado obliquamente com
velocidade inicial
, formando um ângulo θ com a superfície horizontal. Utiliza-se a
modelagem dessa trajetória, com boa aproximação, para descrever o movimento do centro
de massa de um atleta que realiza um salto em distância. Considere o módulo da
2
aceleração da gravidade local igual a 10m/s e despreze a resistência do ar.

Questão

5

Com base nessas informações e considerando-se que um atleta, com aperfeiçoamento
da técnica, consiga atingir, com ângulo de salto perfeito, o alcance máximo, D, de 10,0m,
é correto afirmar que o módulo da velocidade inicial, v0, necessário para esse salto, é
igual, em m/s, a
A)
B)

11,0
10,0

Questão

C) 9,4
D) 8,4

E) 7,5

6

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, é correto afirmar:
A) O atleta descreve o salto com a quantidade de movimento constante.
B) A energia cinética do atleta no instante que alcança o topo da trajetória é nula.
C) O módulo da velocidade mínima do atleta, ao longo do movimento, é igual a v0cosθ.
D) A energia mecânica do atleta decresce durante a subida e aumenta à medida que
se aproxima do solo.
E) O módulo da componente vertical da velocidade, no instante do salto, é maior do
que a da componente horizontal.
Questão

7

Quando um carro colide com um obstáculo rígido e fixo, a força de contato, por ter
intensidade muito grande, pode ser considerada como a resultante.
Considerando-se que, durante a colisão com duração de 0,1s, o comprimento do carro
foi amassado de 0,5m, é correto afirmar que o módulo da velocidade, imediatamente antes
da colisão, era igual, em m/s, a
A) 34,0
C) 19,0
E) 10,0
B) 20,0
D) 15,0
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Questão

5

Considere um reservatório fechado de água com capacidade de 1,5.10 litros e com área
2
da base de 25,0m .
2

Admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10m/s e a densidade
3
da água, 1g/cm , a intensidade da força que atua no fundo do reservatório, quando estiver
6
completamente cheio de água, será igual, em 10 N, a
A)

0,5

C) 1,5

B)

1,0

D) 2,0

E) 2,5

9

Questão

Considere um objeto imerso no ar e preso na extremidade de um dinamômetro que registra
peso igual a 500,0gf e quando esse objeto é completamente submerso na água, a leitura
do dinamômetro passa a ser de 350,0gf.
Nessas condições, desprezando-se o empuxo exercido pelo ar sobre o objeto e considerando-se
3
1kgf igual a 10N, a densidade da água igual a 1,0g/cm e o módulo da aceleração da gravidade
2
local, 10,0m/s , é correto afirmar que a densidade desse objeto é aproximadamente igual,
3
em g/cm , a
A)

3,3

C) 4,8

B)

4,0

D) 5,2

Questão

E) 5,5

10

A tabela apresenta propriedades físicas de ferro e de alumínio, que são utilizados na
confecção de panelas com a mesma dimensão e que permanecem no mesmo intervalo
de tempo sobre chamas idênticas de um fogão.
Considerando-se o calor específico e a densidade como sendo constante no intervalo térmico
submetido e sabendo-se que as panelas atingem a mesma variação de temperatura, é
correto afirmar que a
A)
B)
C)
D)
E)

capacitância térmica da panela de alumínio é maior que a de ferro.
panela de alumínio tem massa quase três vezes maior que a da panela de ferro.
panela de ferro, em contato com substâncias frias, libera uma quantidade de calor maior
do que a de alumínio.
panela de ferro e a de alumínio liberam a mesma quantidade de calor durante o
cozimento de alimentos do mesmo peso e da mesma natureza.
panela de alumínio absorve a mesma quantidade de calor que a panela de ferro quando
expostas à chama de fogão durante o mesmo intervalo de tempo.

Questão

11

O funcionamento do organismo dos seres vivos deste planeta pode ser comparado com
o motor a combustão. No caso do corpo humano, somente 60% da energia consumida é
transformada em trabalho.
o

Sabendo-se que o calor específico do gelo é 0,5cal/g. C e o calor de fusão, 80cal/g, e levando-se
em consideração a parcela a ser transformada, na realização de trabalho diário, por uma
o
pessoa, conclui-se que a massa do gelo, a −20 C e pressão de 1,0atm, que pode ser fundida
completamente ao absorver uma quantidade de energia equivalente a de uma dieta alimentar
de 2700kcal, em kg, é de
A)
B)

32,0
25,0

Processo Seletivo 2013.2 - UEFS 3

C) 18,0
D) 15,0

E) 9,0
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Questão

12

A figura representa o diagrama pV de transformações termodinâmicas realizadas por um
motor a diesel.
Considerando-se a substância operante desse motor um gás ideal, é correto afirmar:

No processo 2 → 3, ocorre uma transformação isocórica em que a máquina rejeita
calor.
No processo 3 → 4, a energia interna do sistema diminui porque o gás realiza
trabalho sem receber calor.
Na transformação 1 → 2, a energia interna do sistema aumenta porque ocorre uma
expansão adiabática.
Na transformação 4 → 1, a energia interna do sistema aumenta porque ocorre
aquecimento do gás a volume constante.
Na transformação cíclica, a variação da energia interna do sistema é maior do
que 0 porque o trabalho é realizado sobre o gás.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão

13

A figura representa a propagação de uma onda plana na superfície de um líquido contido
em um recipiente. Sendo v a velocidade de propagação, λ, o comprimento de onda
e θ, o ângulo entre frente de onda e o meio de separação, e sabendo-se que o módulo
da velocidade da onda diminui quando ocorre a refração da região de maior profundidade
para a de menor, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O comprimento de onda λ2 é igual a λ1senθ2/senθ1.
A profundidade do meio 2 é maior do que a do meio 1.
A frequência da onda no meio 1 é maior do que a do meio 2.
A superposição da onda incidente com a refletida pela parede do recipiente é uma
interferência destrutiva.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VVFF
VFVV
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C) F V F V
D) F V V V

E) V F F V
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Questão

14

Para determinar a profundidade de um poço artesiano vazio, um estudante que se encontra
próximo da abertura desse poço, liga uma fonte que emite onda sonora de frequência
100,0Hz e de comprimento de onda 1,5m.
Considerando-se que, no poço, a temperatura seja constante e sabendo-se que o eco
é registrado por um aparelho após 4,0s, é correto afirmar que a profundidade desse poço,
em m, é igual a
A)
B)

600,0
440,0

Questão

C) 400,0
D) 300,0

E) 150,0

15

A figura representa o esquema simplificado de um holofote, construído com dois espelhos
esféricos côncavos associados, para obter um feixe paralelo de luz cilíndrico com alta
eficiência no aproveitamento da luz emitida por um pequeno filamento aquecido de uma
lâmpada.
Considerando-se que os espelhos obedecem às condições de Gauss e sabendo-se
que f1 e f2 são, respectivamente, as distâncias focais dos espelhos 1 e 2, é correto afirmar:
A)

A distância do filamento ao espelho E1 é igual a 2f1.

B)

A distância entre os espelhos E1 e E2 é igual a f1 + 2f2.

C)

A imagem da lâmpada conjugada pelo espelho E2 é virtual.

D)

O filamento é colocado no centro de curvatura do espelho E1.

E)

O espelho E2 deve ser posicionado de forma que o seu foco coincida com a posição
do filamento.

Questão

16

A figura representa um trecho do perfil de uma perturbação produzida por um vibrador
de placa retangular que toca a superfície da água contida em uma cuba transparente.
Fazendo incidir perpendicularmente feixes de luz sobre a superfície da água, de densidade
maior do que a do ar, e colocando-se um anteparo no fundo da cuba, com base nos
conhecimentos de Física, é correto afirmar:
A)

Os feixes de luz que incidem sobre o anteparo sofrem o deslocamento lateral.

B)

O comprimento de onda varia em proporção direta com a frequência do vibrador.

C)

A velocidade de propagação da onda varia em proporção inversa com a frequência
do vibrador.

D)

As regiões escuras no anteparo são projeções das cristas que atuam como lentes
divergentes para os feixes incidentes.

E)

As cristas da onda atuam como lentes convergentes quando feixes de luz incidem
perpendicularmente sobre a superfície da água.
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Questão

17

Considere um modelo teórico no qual uma partícula, de massa 2,0mg e eletrizada com
carga 4,0µC, ao ser abandonada a partir do repouso nas proximidades de uma placa
condutora eletrizada positivamente, realiza movimento ascendente e, ao percorrer a
distância de 20,0cm, atinge a velocidade de módulo 2,0m/s, conforme a figura.
Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se o módulo da aceleração da
2
gravidade local igual a 10,0m/s e que o campo elétrico gerado por essa placa seja
uniforme, é correto afirmar que o módulo do campo elétrico é igual, em N/C, a
A)
B)

10,0
25,0

Questão

C) 50,0
D) 65,0

E) 84,0

18

Considere um circuito elétrico composto por uma pilha, de força eletromotriz ε e
resistência interna r, um amperímetro ideal, três lâmpadas incandescentes L1, L2 e L3,
com as resistências elétricas respectivamente iguais a R1, R2 e R3, sendo R1> R2>R3,
e os fios de ligação.
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A leitura do amperímetro é o valor indicado pela razão de seguintes grandezas
físicas ε/( R1+R2+R3).
A força eletromotriz ε é igual a U1+U2+U3, sendo U a diferença de potencial elétrico
das lâmpadas.
As três lâmpadas associadas em série apresentam brilho de mesma intensidade.
A potência dissipada na lâmpada L3 é maior do que a das lâmpadas L 2 e L1.
O brilho da lâmpada L 1 é maior do que o das demais lâmpadas.

Questões

19 e 20

A figura representa o esquema simplificado de um espectrógrafo de massa. Sabe-se que
−27
−19
o íon, com a massa e a carga respectivamente iguais a 8,0.10 kg e 1,6.10 C, é acelerado
3
por uma diferença de potencial elétrico igual a 1,0.10 V e a intensidade do campo
−3
magnético uniforme, 1,0.10 T.
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Questão

19

Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância D, em m, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

20,0
10,0
7,0
3,5
1,0

Questão

20

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, marque com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O módulo da aceleração do íon, na região do campo magnético uniforme, é
6
2
igual 4,0.10 km/s .
( ) A variação da quantidade de movimento do íon na região do campo magnético
-23
uniforme é igual a 1,6.10 kg.m/s.
( ) O trabalho mecânico realizado pela força magnética que atua sobre um íon que se
desloca na região de um campo magnético uniforme é nulo.
( ) O módulo da velocidade com que o íon penetra na região do campo magnético
uniforme depende da distância que separa a fonte de íons e o campo.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
FFFV
FVVF
VFVF
VFVV

* * *
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Química
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de temperatura
em função do tempo, de uma amostra de álcool vendido em supermercado.
Considerando-se essas informações, uma análise desse gráfico permite corretamente
afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O álcool da amostra é uma substância composta pura.
O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol.
A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica.
A temperatura de ebulição constante caracteriza que o álcool da amostra é isento
de água.
A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado
é uma mistura eutética.

Questão

22

As causas de alguns acidentes aéreos, que motivaram a queda de aeronaves nos voos internacionais, a grandes altitudes, foram
eliminadas e corrigidas. A zero graus Celsius e a 1,0atm, a água, existente no querosene, congela e se separa do combustível,
causando obstrução na entrada do motor, o que produzia a queda de aeronaves.
Uma análise dessas informações permite corretamente concluir:
A)
B)
C)
D)
E)

A fusão fracionada é a melhor forma de separar água do querosene de aviões.
A presença de água dificulta a combustão desse querosene, o que causa a queda de aeronaves.
A água existente no querosene de aviões, antes do congelamento, forma um sistema heterogêneo no qual essa substância
funciona como solvente.
o
O pré-aquecimento do combustível acima de 0 C, antes de entrar no motor, é solução adequada para eliminar o acúmulo
de gelo.
A colocação de filtros no interior da tubulação, antes da entrada de combustível, é uma forma de separar o gelo e desobstruir
a passagem de combustível.

Questão

23

O modelo de átomo de Ernest Rutherford, proposto em 1911, embora tenha esclarecido satisfatoriamente os resultados de
experiências de dispersão de partículas alfa, α, não explicou os espectros atômicos. Niels Böhr propôs um novo modelo mais
completo, que conseguiu esclarecer o espectro de linhas, como os representados na figura.
Em seu modelo, Böhr incluiu uma série de postulados capazes de explicar corretamente as linhas do espectro atômico dos
elementos químicos, tais como
A)
B)
C)
D)
E)

cada um dos níveis atômicos possui valores de energia variáveis.
um elétron, quando excitado, permanece entre dois níveis de energia.
o elétron emite luz visível, ao passar de um nível para outro de maior energia.
a energia dos elétrons não é quantizada em razão dos diversos níveis existentes no átomo.
os elétrons excitados, ao retornarem aos níveis iniciais, liberam energia, sob a forma de ondas eletromagnéticas, como
luz visível e ultravioleta.
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Questão

C)

24

Os elementos químicos são organizados em função dos
números atômicos e respectivas configurações eletrônicas, além
das propriedades físicas e químicas, como mostra a tabela
periódica. Os elementos químicos do grupo 15, como os
demais, foram agrupados de acordo com esses critérios e com
as tendências apresentadas por essas propriedades.

D)

E)

A partir dessas informações e das tendências nas
propriedades dos elementos químicos do grupo 15, é correto
afirmar:
A)

B)

C)
D)
E)

Questão

Os elementos químicos arsênio, antimônio e bismuto
reagem com cloro e formam os cloretos de fórmula AsCl3,
SbCl3 e BiCl3.
As configurações eletrônicas dos elementos químicos
arsênio e antimônio, nos respectivos óxidos As 2O 3 e
Sb 2O3, são iguais.
A primeira energia de ionização do bismuto é superior a
do elemento químico arsênio.
As substâncias químicas simples nitrogênio e fósforo são
gasosas à temperatura ambiente.
O raio covalente do antimônio é menor que o do elemento
químico fósforo.

Questão

ao agravamento histórico das interferências antrópicas
nos biomas da região, sem levar em consideração os
requisitos de sustentabilidade.
à implementação de construções de um número muito
grande de cisternas cujo consumo crescente de água
impede o aumento de volume nos lençóis freáticos da
Região Nordeste.
à distribuição irregular de chuvas no agreste nordestino
em razão de desperdício de água pela irrigação no cultivo
de soja e de frutíferas.
26

A região pantanosa de Basra, formada pelos rios Tigre e
Eufrates, situada no sul do Iraque, no final da década de 1990
e início dos anos 2000, foi destruída pelo ditador Sadam
Hussein, ao ordenar um massacre aos habitantes dos
alagados e drenar os pântanos que foram transformados em
deserto. Os pântanos são ricos em biodiversidade e matéria
orgânica em decomposição produtora de metano, CH 4 (g),
s u l f e t o d e h i d r o g ê n i o , H 2S ( g ) , e a m ô n i a , N H 3( g ) . A
organização das Nações Unidas, ONU, considera a
drenagem dos pântanos do sul do Iraque um dos maiores
crimes ecológicos do planeta.
Considerando-se essas informações, a intensa atividade
bioquímica desses ecossistemas, é correto afirmar:

25

A)

Quando “oiei” a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu “preguntei” a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

B)

Que braseiro, que “fornaia”
Nem um pé de “prantação”
Por “farta” d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
[...]
“Inté” mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
“Intonce” eu disse adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
[...]
Hoje longe muitas “légua”
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
“Pra mim vortar” pro meu sertão
[...]

C)

D)

E)

−

A base hidrogeno-sulfeto, HS (aq) conjugada do
+
á c i d o H 3 O (aq), é formada na decomposição de
carboidratos.
A drenagem dos pântanos deu origem a um bioma rico
em organismos decompositores anaeróbios.
As bolhas de gás metano que se desprendem do leito
do pântano diminuem de volume à medida que sobe e
atinge a superfície da água.
O aumento da temperatura da água do pântano favorece
à velocidade do processo de decomposição aeróbio de
matéria orgânica produtora de CH4(g).
A redução da concentração de oxigênio, O2(aq), nas águas
do pântano, constitui indicador de matéria orgânica em
decomposição.

Questão

27
II
I

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

A letra da canção, uma das mais importantes da música
popular brasileira, retrata a determinação e a resistência
entremeadas ao sofrimento e a esperança, características
marcantes do povo nordestino. Luiz Gonzaga, 1912-1989,
compositor, nascido em Exu, município do Estado de
Pernambuco, foi homenageado por todo o Brasil, pela
inestimável contribuição à música popular e à cultura brasileira.

O estudo dos gases proporciona excelentes exemplos de
aplicação do método cientifico, que mostra como a observação
de regularidades da natureza, por meio da experimentação,
conduz a leis e como essas poderiam ser explicadas por meio
de teorias e de modelos. O comportamento de oxigênio, O2(g),
contido em um recipiente de 6,0L, a pressão de 5,0atm,
interligado por meio de uma válvula a outro de 15,0L, onde há
vácuo, de acordo com a figura, constitui exemplo de aplicação
do método científico ao sistema gasoso.

Do ponto de vista da Química, as consequências do fenômeno
da seca retratadas pelo compositor de “Asa Branca” estão
corretamente associadas
A)
B)

à escassez de chuva motivada pela alta umidade relativa
do ar, próxima de 90%, no Nordeste.
às alterações na quantidade de água no ciclo de água
da natureza em razão do aquecimento global.
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9

Admitindo-se que a temperatura do sistema formado pelos
o
recipientes é igual a 27 C, o volume de O2(g) no interior da
ligação é desprezível e esse gás é considerado ideal, é correto
afirmar:

Química

A)
B)
C)
D)
E)

O número de moléculas de O2(g) existente no interior do
23
recipiente I, antes da abertura da válvula, é 6,02.10 .
A pressão exercida pela massa de O 2(g) no sistema,
após aberta a válvula, é igual a 1,5atm.
A massa de oxigênio contida no sistema é,
aproximadamente, 39,0g.
A pressão do oxigênio aumenta após a abertura da válvula
com a expansão do volume do gás.
A quantidade de matéria de O2(g), no interior do sistema,
é 1,0mol, de acordo com a hipótese de Lorenzo Avogrado.

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

Questão

28

(NH4)2CO3(aq) + CaSO4(aq) → (NH4)2SO4(aq) + CaCO3(s)
O cálculo estequiométrico é importante ferramenta utilizada
pela indústria química, na determinação de quantidade de
matéria e de massa em um processo químico. A obtenção do
fertilizante nitrogenado, sulfato de amônio, (NH4)2SO4, no qual
foram usados como reagentes 10,0g de carbonato de amônio,
(NH 4) 2CO 3, e 12,0g de sulfato de cálcio, CaSO 4, constitui
exemplo do processo químico de produção de sulfato de
amônio representado resumidamente pela equação química.

B)
C)
D)
E)

I.

H2O2(l) → H2O(l) +

II.

H2(g) +

O2(g)

O2(g) → H2O(l)

ΔH = − 98kJ
o

= − 286kJ

Considerando-se essas informações e com base nas
aplicações da Lei de Germain Henry Hess, é correto afirmar:
A)
B)

O rendimento total, em massa, de sulfato de amônio, na
reação, é, aproximadamente, 11,6g.
O excesso de sulfato de cálcio no processo representado
é, aproximadamente, 6,0g.
O carbonato de amônio é o reagente-limite da reação
química representada.
A obtenção de 10,0g de fertilizante corresponde a 80% do
rendimento real.
A razão entre as massas molares dos reagentes é igual
a 1:1.

Questão

30

O peróxido de hidrogênio, H2O2(l), é um líquido incolor usado
em solução aquosa, como antisséptico e alvejante.

De acordo com essas informações e a partir dos
conhecimentos de cálculo estequiométrico, é correto afirmar:
A)

A dissolução em água do CaCl 2 · 6H 2 O ocorre com
liberação de calor.
o
A 0 C, a solução contém, no máximo, 0,20mol de CaCl2 · 6H2O
dissolvidos em 100,0g de água.
O reticulo cristalino do CaCl2 · 6H2O se mantém intacto
o
durante o processo de aquecimento até 70 C.
O coeficiente de solubilidade do CaCl2 · 6H2O, em água,
permanece o mesmo até a primeira inflexão da curva.
o
O resfriamento de uma solução de CaCl2 · 4H2O, de 40 C
o
até 20 C, ocorre com modificações na estrutura do soluto.

C)
D)

E)

A equação química I representa a formação de H2O2(l)
cujo
é igual a − 98kJ.
A variação de entalpia de formação de água oxigenada é
igual a − 188kJ.
A variação de entalpia em uma reação química depende
do número de etapas em que essa reação ocorre.
A soma das variações de entalpia das equações
químicas I e II, de acordo com a lei de Hess, é igual à
variação de entalpia de formação de H2O2(l).
Os estados físicos e alotrópicos dos reagentes e dos
produtos, em uma reação química, não causam
alterações na variação de entalpia.

Questão

29

31

A presença de íon nitrato,
(aq), na água mineral, e potável
proveniente do abastecimento municipal, pode ser fatal para
crianças com idade inferior a seis meses. No organismo,
o íon nitrato é convertido a íon nitrito,
(aq), que se
combina com a hemoglobina e forma a metamoglobina,
responsável pela síndrome do bebê azul e está associado
ao câncer do esófago e do estômago. A contaminação por
íon nitrato chega a 40% das águas superficiais e é
consequência, principalmente, da adubação e da lixiviação
do solo pelas chuvas e pelos efluentes urbanos. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, permite apenas a
−1
presença de 10,0mgL de íon nitrato na água mineral.
Em relação a essas informações e com base nos
conhecimentos de Química, é correto afirmar
A)
B)

As curvas de solubilidade são gráficos que representam a
variação dos coeficientes de solubilidade de substâncias em
função de temperatura. Esses gráficos têm grande importância
no estudo das soluções de sólidos em líquidos, em razão de
a temperatura ser o único fator físico perceptivo, na solubilidade.
O gráfico mostra a variação de solubilidade do cloreto de cálcio
hexaidratado, CaCl2 · 6H2O, em função da temperatura.

C)
D)
E)

Tendo em vista essas considerações, é correto afirmar:
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A forma geométrica do íon nitrato é piramidal.
A água mineral com teor de íon nitrato de 1,725mol está
de acordo com o limite permitido pela ANVISA.
A conversão de íon nitrato em íon nitrito no organismo
ocorre por meio de processo de oxidação.
O íon nitrito, ao reagir com o fluído gástrico, dá origem
ao ácido nitroso, HNO2(aq).
A presença de íons nitrato e nitrito na água de um rio é
indicativo da predominância de processo anaeróbio de
decomposição de matéria orgânica.

Questão

32
2SO2(g) + O2(g)

2SO3(g)

Quando todas as substâncias participantes do equilíbrio químico são gasosas, pode-se utilizar a expressão da constante de
−1
equilíbrio, Keq, em termos de concentração em molL , porém é mais comum usar as pressões parciais em lugar desse
tipo de concentração. Essa expressão pode ser utilizada em relação ao sistema em equilíbrio, representado, mantido em um
recipiente fechado sob pressão de 6,0atm, constituído de 0,20mol de SO2(l), 0,80mol de O2(g) e 1,00mol de SO3(g).
Considerando-se essas informações, é correto afirmar sobre as características desse sistema em equilíbrio químico que a
A)

pressão parcial do oxigênio no sistema é a metade da pressão parcial de SO 2(g).

B)

pressão parcial de SO2(g), na mistura gasosa em equilíbrio, é igual a 0,6atm.

C)

fração em mol do SO3(g), no sistema em equilíbrio, é igual a 0,1.

D)

constante de equilíbrio do sistema, Kp, é igual a 2,1atm.

E)

constante de equilíbrio Keq é igual a Kp/RT.

Questão

33

O pH é uma forma mais cômoda de medir a acidez ou a basicidade de uma solução, sendo usado com mais frequência
que o pOH, como é possível verificar na determinação da acidez ou basicidade final ao se misturarem 80,0mL de uma solução
−1
−1
aquosa de hidróxido de sódio, NaOH(aq), 2,5.10 molL com 20,0mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl(aq),
−1
−1
5,0.10 molL .
A partir dessas informações, é correto afirmar:
A)

O pH da solução final é 13.

B)

A concentração final de H (aq) na solução é igual a 1,0.10 molL .

C)

A quantidade de matéria de NaOH(aq) existente em 80,0mL de solução é 2,5.10 mol.

D)

A concentração final de HCl(aq) na solução é o dobro da concentração final de NaOH(aq).

E)

A reação que ocorre durante a mistura de soluções é de neutralização parcial da base, com a formação de 5,9g de NaCl.

−7

+

−1

−1

Questão

34
−

(aq) + I (aq) + H (aq) → Mn (aq) + I2(aq) + H2O(l)
+

2+

A ideia fundamental no processo de balanceamento de uma equação química de oxirredução é tornar o número de elétrons
cedidos igual ao de elétrons recebidos, envolvidos na reação.
A partir desse princípio e após o balanceamento da equação química com os menores coeficientes estequiométricos inteiros,
é correto afirmar:
A)

O íon

B)

A relação entre os coeficientes estequiométricos da água e do íon iodeto é 1:1,6.

C)

O agente oxidante cede 5e para o agente redutor na reação química representada.

D)

Os números de átomos no primeiro e no segundo membros da equação química são diferentes.

E)

A soma das cargas elétricas é igual no primeiro e no segundo membros da equação química.

(aq) é o agente redutor na equação química.
−

Questão

35

Estudos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, ABRELP, revela que das 62 milhões
de toneladas de lixo gerados em 2011, mais de 23 milhões de toneladas seguiram para lixões e aterros controlados, outras
6,4 milhões sequer foram coletadas. Diante desses indicadores, gestores municipais e empresas privadas só terão sucesso
na gestão do lixo com a participação de toda a sociedade. Entretanto, como o desafio do lixo é imediato, é necessário mais
investimento e planejamento para uma gestão integrada de resíduos que leve em consideração a combinação de ações da saúde
pública, da proteção ambiental e da gestão de recursos.
Tendo em vista os conhecimentos de química e a contribuição responsável de cada cidadão para manter a cidade limpa, é correto
afirmar:
A)

A reutilização e o reaproveitamento são processos que visam reduzir a quantidade de lixo produzido e descartado diariamente
pela sociedade.
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B)

A queima de resíduos gerados em residências e em propriedades rurais contribui para a redução do volume de lixo sem riscos
à saúde pública e impacto ao meio ambiente.

C)

O lançamento de resíduos biodegradáveis provenientes de fontes renováveis, em canais e esgotos, não causa obstrução
nem alagamentos nas vias públicas.

D)

O descarte de pilhas e de baterias alcalinas não se lmitam aos locais de coleta especiais porque são blindadas e não
oferecem riscos ao meio ambiente.

E)

A colocação de líquidos, como restos de sucos e de gorduras, dentro do saco de lixo, deve ser feita desde que a embalagem
de plástico seja lacrada.

Questão

36

A tagédia que ocorreu no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, RG, na qual morreram centenas de jovens por consequência
de asfixia por monóxido de carbono, CO(g), substância capaz de impedir a oxigenação do sangue, e por cianeto de hidrogênio,
o
HCN(g), p.e. = 26 C. Os sobreviventes sujeitos aos efeitos tardios, indolores e possivelmente fatais das queimaduras das vias
respiratórias e do acúmulo de fuligem da fumaça nos pulmões, que produzem obstrução dos brônquios, também foram a óbito.
A partir dessas informações, associadas aos conhecimentos de Química, é correto afirmar que óbitos ocorreram por motivo
A)

de o monóxido de carbono impedir a oxigenação do sangue, que, ao reagir com oxigênio transportado pelo ferro da
hemoglobina, se transforma em dióxido de carbono.

B)

de as ligações de hidrogênio existentes entre moléculas de cianeto de hidrogênio, acima de 26 C, produzirem bloqueios
do aproveitamento de oxigênio pelo organismo.

C)

de inalação de grandes quantidades de aerossol sólido, formado pela fuligem da fumaça em suspensão no ar.

D)

de as moléculas de cianeto de hidrogênio se transformarem no ácido conjulgado, H3O , causar asfixia, ao entrar em contato
com as vias respiratórias.

E)

de queimaduras fatais das vias respiratórias causadas pela presença de grandes concentrações da base CN (aq) e vapor
de água na fumaça.

o

+

−

Questão

37

Uma empresa de Goiânia comprou uma carga de TDI, matéria-prima usada na fabricação de espumas para colchões de
poliuretano, selante térmico e acústico, além de tecidos. Ao receber tambores contendo água em lugar do produto tóxico, a indústria
comunicou à Câmara de Comércio Brasil e China, e à embaixada do governo chinês, em Brasília.
o

Considerando-se essas informações, admitindo-se que a capacidade de um tambor é de 160,0L, a densidade da água, a 25 C,
−3
igual a 1,0gcm e, com base nos conhecimentos sobre compostos orgânicos e suas propriedades, é correto afirmar:
A)

O poliuretano de TDI é utilizado na fabricação de isolantes térmicos e acústicos.

B)

A massa de TDI existente em um tambor cheio é 160,0kg.

C)

O TDI é uma substância química aromática, sólida à temperatura de 25 C.

D)

Os tambores com água foram confundidos com os de TDI porque ambos possuem a mesma massa, quando cheios.

E)

Os blocos de espuma de poliuretano de iguais dimensões, um contendo 20% de ar e outro 30%, possuem densidades
iguais.

o
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Questão

38

Uma série de iniciativas aponta para investimentos em novas tecnologias de transformação de resíduos, de modo que sejam
criados novos produtos com grande valor de mercado e aplicação nobre. O papel de plástico, produzido pela maior processadora
de polipropileno da América Latina, é 100% feito com material reciclável, como aparas plásticas de filmes para embalagem de
alimentos. Não rasga, não molha, não desbota e absorve 20% menos tinta na impressão.
A concepção de novas tecnologias de transformação de resíduos, como a de desenvolvimento do papel de plástico, aponta para
A)
B)
C)
D)
E)

a sustentabilidade do processo de aproveitamento de resíduos de polipropileno, porque diminui o envio desse material aos
aterros e aos lixões.
a formação de ligação de hidrogênio da água com as cadeias carbônicas de polipropileno, o que aumenta a durabilidade
do material.
a reciclagem por tempo indeterminado do papel de plástico, mais resistente que o de polpa de madeira.
o desbotamento como forma de oxidação completa de cadeias de polipropileno do papel de plástico.
a redução da exploração de recursos materiais de origem fóssil não renovável, como o petróleo.

Questão

39

Estearato de etil
(um componente de biodiesel)

O biodiesel é um combustível derivado de oleaginosas, a exemplo da soja, da mamona, do algodão e do dendê, e de restos
de óleos utilizados em frituras. A adição ou substituição do biodiesel ao óleo diesel, de origem fóssil, é alternativa de combustível
para o transporte e a geração de energia elétrica de fonte renovável.
Levando-se em consideração essas informações e com base nos conhecimentos de química orgânica, é correto afirmar:
A)

O óleo diesel é um recurso natural renovável que tem na composição uma variedade muito grande de alcanos com cadeias
carbônicas de mais de 30 átomos de carbono.

B)

O dióxido de carbono, CO2(g), proveniente de combustão de biodiesel é absorvido durante a fotossíntese, o que não ocorre
com o proveniente da combustão do óleo diesel de petróleo.

C)

O biodiesel é uma mistura de hidrocarbonetos obtidos na esterificação de lipídios de origem vegetal e animal.

D)

A composição do biodiesel é variável porque depende do tipo de óleo extraído de cada oleaginosa.

E)

O biodiesel é uma alternativa ao óleo diesel porque tem octanagem inferior ao desse combustível.

Questão

40

Bixina

A bixina é um pigmento extraído da semente do urucum, planta usada pelos índios tamoios para pintar a pele e protegê-la de
picadas de insetos.
Em relação à bixina, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Tem fórmula mínima representada por CHO.
Forma um sal, ao reagir com solução diluída de NaOH(aq).
Possui os grupos funcionais da classe dos éteres e das cetonas.
Apresenta teste negativo, ao ser agitada e misturada à solução de cor alaranjada de Br2(aq).
É extraída das sementes de urucum com maior facilidade pela água do que pelo clorofórmio, CHCl3(l).

* * *
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Biologia
Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

C)

41

É extraordinário como a Biologia mudou nos
últimos duzentos anos: primeiro, seu
estabelecimento como ciência válida entre os
anos 1828-66, depois a revolução darwiniana,
em seguida a genética e a nova sistemática e,
por fim, a revolução da biologia molecular.
(MAYR, 2013).

D)

E)

identificou a importância do ambiente como um decisivo
fator evolutivo através dos clássicos experimentos com as
ervilhas-de-cheiro.
revelou a existência da seleção natural que produz
modificações nos seres vivos para que se tornem mais
aptos ao ambiente em que vivem.
utilizou conceitos deterministas para explicar a preservação
dos organismos mais fortes em detrimentos daqueles que,
por mutação, nasceram menos aptos à sobrevivência.

Questão

43

O estabelecimento da Biologia como uma ciência ocorreu em
um período posterior se comparado à Física e à Química —
suas irmãs das ciências Naturais — nos séculos XVII e XVIII,
respectivamente.
Um dos motivos apontados como responsável por esse atraso
era a
A)

influência da igreja católica nesse período que não
permitia o estabelecimento e a utilização de nenhum tipo
de conhecimento científico.

B)

invenção do microscópio, que ocorreu no século XIX, e
impulsionou os estudos na área biológica.

C)

dificuldade dos pesquisadores da época em reconhecer
o conjunto de propriedades inerentes dos seres vivos que
caracterizam a unidade da vida.

D)

força da hipótese da continuidade vital que pregava que a
física e a química eram suficientes para explicar os diversos
mecanismos biológicos que caracterizavam os seres vivos.

E)

ausência de reuniões científicas e de comunicação entre
os pesquisadores da época, que dificultavam as trocas
de informações essenciais no estabelecimento de uma
nova ciência.

Questão

A imagem apresentada ilustra parte da estrutura de uma
importante molécula orgânica presente na composição química
de todos os seres celulares.

42

Considerando-se a estrutura química e a importância dessa
molécula na manutenção da vida, é correto afirmar:

Charles Darwin contribuiu com muitos dos
conceitos sobre os quais se apoia o paradigma
da biologia moderna. Alguns permaneceram
controversos por um longo período e ainda
sofrem oposição de certos evolucionistas. Um
entendimento completo da autonomia da
biologia, portanto, não é possível sem uma
análise do darwinismo. Com efeito, a biologia
moderna é, em larga medida, conceitualmente
darwiniana. (MAYR, 2013).

A)

B)

C)

A revolução darwiniana influenciou decisivamente em uma nova
compreensão da biologia, dentre outros motivos, porque
A)
B)

D)

mostrou a importância do DNA como molécula responsável
pela hereditariedade presente nos seres vivos.
reconheceu uma historicidade nas ciências biológicas ao
considerar a importância do processo evolutivo, através
da ação da seleção natural, nas modificações dos seres
vivos ao longo do tempo.
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A forma helicoidal apresentada por essa molécula é uma
consequência da disposição antiparalela que as duas
cadeias polinucleotídicas apresentam entre si.
As ligações de hidrogênio presentes na molécula
representada mantêm os nucleotídeos unidos na
formação de uma mesma cadeia polinucleotídica.
O pareamento específico entre as bases nitrogenadas se
expressa na interação existente entre as bases púricas
ou entre as bases pirimídicas entre si.
A expressão da informação genética contida no núcleo
envolve diretamente a completa separação das cadeias
polinucleotídicas e posterior formação de outras cadeias
em novas moléculas de DNA.
Alterações na sequência dos nucleotídeos de uma
mesma molécula de DNA configura uma mudança na
forma dessa molécula sem, contudo, alterar a informação
nela contida.

Questão

D)

44

Até a metade do século XX, uma importante
crença filosófica dos fisicalistas era que um
fenômeno tinha de ser reduzido aos seus menores
componentes para que se alcançasse sua
completa explicação. Isso era interpretado, em
geral, como uma afirmação de que a explicação
só poderia ser alcançada no mais baixo nível de
organização. Tal conclusão era particularmente
perturbadora para biólogos, porque nos níveis mais
baixos de organização tal redução abandonava a
biologia e lidava apenas com fenômenos físicos.
(MAYR, 2013).

E)

A formação dos cloroplastos precedeu a formação das
mitocôndrias na história da vida, já que, para ocorrer a
respiração celular, é necessária a presença do O 2
produzido pela fotossíntese.
Englobamentos primitivos entre seres unicelulares
distintos geraram relações parasitárias que interferiram
de forma significativa na história da vida no planeta.

Questão

46

Em todas as células vivas atuais, os genes são
compostos de DNA. Todas as células precisam
do RNA, que é muito semelhante ao DNA, para
sintetizar proteínas. A sequência exata de
aminoácidos fornece a uma proteína grande parte
de sua estrutura, determinando assim o que ela
fará, da mesma forma como uma sequência de
letras dá significado à palavra escrita.
(MARGULIS, 2001, p. 80).

Um dos motivos que justificam a dificuldade dos biólogos em
aceitar os conceitos difundidos pelos fisicalistas é de que
A)

B)

C)

D)

E)

as propriedades biológicas emergentes resultam da
interação das partes componentes dos níveis de
organização inferiores na formação do nível superior acima.
a explicação dos fenômenos biológicos só pode ser
alcançada apenas nos níveis elementares de sua
estrutura organizacional.
a soma das partes componentes expressam as
características que estarão presentes no todo
organizacional.
os seres vivos não apresentam, na sua estrutura, níveis
considerados básicos na formação de seus padrões
organizacionais mais complexos, como queriam fazer
acreditar os fisicalistas.
os fenômenos físicos são capazes de explicar apenas os
processos biológicos mais complexos dentro da
organização dos seres vivos.

Questão

Em relação aos processos metabólicos que ocorrem
associados à presença dos ácidos nucléicos, é correto afirmar
que a
A)

B)

C)

45

D)

A noção de que as células de animais e plantas
tiveram origem por meio da simbiose não é mais
motivo de controvérsia. A biologia molecular,
incluindo o sequenciamento gênico, reivindicou
esse aspecto de minha teoria da simbiose
celular. Mas o verdadeiro impacto da visão
simbiótica da evolução ainda está para ser
sentido. E a ideia de que novas espécies surgem
de fusões entre membros de espécies antigas
ainda não é sequer debatida na sociedade
científica respeitável. (MARGULIS, 2001, p. 14).

E)

replicação garante a expressão da informação genética
a partir do sequenciamento preciso de aminoácidos na
formação de moléculas proteicas.
conservação da informação genética contida nas
moléculas de DNA é realizada com a produção de cópias
fidedignas dessas moléculas, a partir da tradução
semiconservativa, durante a divisão celular.
estrutura tridimensional de uma proteína é dependente da
sequência de nucleotídeos do DNA utilizado no processo
de transcrição que antecedeu a tradução da informação
genética.
síntese de RNA, a partir do segmento de um DNA
codificante, ocorre principalmente na etapa S, durante
a interfase do ciclo celular.
sequência precisa entre os aminoácidos, durante a
formação de uma molécula de DNA, é essencial na
capacidade dessa molécula de exercer a sua função.

Questões

Todas as células vivas, mesmo em princípio,
são muito mais complexas do que qualquer
gene ou vírus. As células intercambiam suas
partes; elas se mantêm continuamente por
meio de nutrientes e energia retirados do
ambiente. Até uma minúscula esfera fechada
por membrana, uma célula bacteriana sem
paredes, precisa de uma equipe de interações
moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA,
cerca de quinhentos e, mais geralmente, até
quase cinco mil tipos diferentes de proteínas.
(MARGULIS, 2001, p. 82).

A respeito dos processos endossimbióticos propostos pela
pesquisadora Lynn Margulis, que atualmente são amplamente
aceitos pela ciência, é possível afirmar:
A)

B)

C)

Relações de fusões citoplasmáticas entre seres eucariontes
ancestrais teriam aperfeiçoado a capacidade dos
organismos atuais na realização de suas funções
metabólicas.
A capacidade fotoautótrofa presente em alguns
eucariontes atuais é necessariamente dependente de
uma relação simbiótica anterior, que englobou, a esse
padrão de organização, determinadas cianobactérias
ancestrais.
A presença da mitocôndria no padrão eucarionte é
considerada como resultado de uma relação
endossimbiótica por apresentar, no seu interior, todas as
informações genéticas presentes no DNA das atuais
bactérias anaeróbias.

Processo Seletivo 2013.2 - UEFS 3

47 e 48

Questão

47

Em relação às características da organização celular presente
das células bacterianas citadas no texto, é correto afirmar que
A)
B)
C)
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a diversidade de endomembranas permite uma maior eficiência
das funções metabólicas realizadas por esses seres vivos.
a ausência de material genético é consequência da inexistência
de uma membrana delimitando um material nuclear.
a formação de agregados coloniais desses organismos favorece
a diferenciação celular com posterior formação de tecidos.

D)

E)

as células bacterianas sem paredes precisam de uma equipe
de interações moleculares para suprir a ausência de uma
membrana plasmática delimitando o seu ambiente intracelular.
os ribossomos aderidos ao RNA mensageiro na forma
de polissomos livres garantem a capacidade desse tipo
celular de expressar as informações genéticas contidas
primariamente no seu DNA.

Questão

Questão

O reconhecimento de que os genes ocupam posições
características no cromossomo e de que essas são
segregadas pela meiose possibilitou aos sucessores de
Mendel fornecer uma explicação física para o seu modelo de
herança. Logo tornou-se evidente que a associação de genes
com cromossomos também possui outras consequências
genéticas.

48

A presença de nutrientes e energia retirados do ambiente é
fundamental para a manutenção dessa complexidade celular,
como citado no texto.

Pesquisas, no início do século XX, demonstraram que nem
sempre os padrões de herança genética refletem o que foi
enunciado por Mendel a partir de suas conclusões.

É possível afirmar a respeito desse fluxo de alimento que
A)

os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à
energia e à matéria que se obtém do ambiente para a
manutenção das suas funções metabólicas.

B)

a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a energia
do ambiente de forma bidirecional, sua complexidade ao
gerar mais de si mesma indefinidamente.

C)

Das heranças listadas nas alternativas, a que apresenta um
padrão que não está de acordo especificamente com a lei da
segregação independente dos caracteres é a
A)

os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem
gerada pelo metabolismo durante a utilização dos
nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do ambiente.

D)

o uso de forma unidirecional da energia captada do
ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar
uma ordem interna responsável em desenvolver os
diferentes níveis de complexidade celular.

E)

relações alimentares como o predatismo favorecem a
disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os
diversos níveis tróficos das cadeias alimentares presentes
nos ecossistemas naturais.

Questão

C)
D)

E)

B)

por epistasia.

C)

ligada ao sexo.

D)

por ligação fatorial.

E)

por alelos múltiplos.

49

Considerando-se os conhecimentos atualizados a respeito do
controle do ciclo celular e do desenvolvimento de células
neoplásicas, é correto afirmar que

Cada caráter genético é determinado por um par de
fatores que se combinam na formação dos gametas e
se fundem na fecundação.
Os fatores não alelos interagem de forma aditiva durante
a formação genotípica dos novos indivíduos.
A herança ligada ao sexo é determinada por genes
posicionados na porção não homóloga do cromossomo X.
A presença de três ou mais alelos na determinação de
um único caráter é denominada de pleiotropia, cuja
herança é fiel à lei da segregação, independente dos
gametas.
O cruzamento entre híbridos na F1 permite a formação de
uma descendência que apresenta os fenótipos dos tipos
parentais em uma proporção de 3:1.
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51
As células normais apresentam uma regulação
muito precisa do seu crescimento. Durante o
desenvolvimento, os órgãos aumentam até o seu
tamanho adequado e então param de crescer. Às
vezes, algumas células escapam desse processo
regulatório e passam a crescer e a se dividir
descontroladamente. A passagem para esse
crescimento desregulado chama-se neoplasia e
o conjunto de células resultantes, que não
segue a taxa normal de divisão celular do
t e c i d o originário, nem possui função
determinada, é denominado neoplasma ou tumor.
(BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001, p. 278).

Os experimentos realizados por Mendel, que permitiram as
conclusões expostas nesse texto, podem ser caracterizados
conforme expresso em

B)

quantitativa.

Questão

Mendel propôs que as unidades responsáveis pela
hereditariedade de características específicas estão presentes
como discretas partículas que ocorrem em pares e se
segregam uma da outra durante a formação dos gametas. De
acordo com essa teoria da individualidade, as unidades da
herança mantêm sua integridade na presença de outras
unidades.

A)

50

A)

o câncer se caracteriza pela perda do controle de divisão
especificamente em células de pouca diferenciação
celular ou de grande poder mitótico.

B)

em condições normais, a entrada da célula na etapa S
da interfase se dá sob controle gênico e sinaliza a
“tendência” desta célula em realizar divisão celular após o
período G2.

C)

fatores ambientais interferem na capacidade da célula de
controlar sua divisão celular, ao impedir que ocorra
duplicação do material genético durante o período de
interfase em células neoplásicas.

D)

as células que passam pelo processo de neoplasia
ampliam a sua capacidade funcional como consequência
do aumento do volume tecidual.

E)

o tumor é considerado benigno quando, através da
metástase, limita a sua ocorrência apenas às células de
um mesmo tecido existente no organismo.
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Questão

C)

52
Atualmente são registrados no mundo cerca de
300-500 milhões de casos de malária a cada ano.
Na América Latina, o maior número de casos é
verificado na Amazônia brasileira, com registro de
cerca de 500 mil casos/ano. O desenvolvimento
intensificado da Amazônia, nas décadas de 70 e
80, acelerou o processo migratório, atraindo
moradores de outras regiões do país, devido aos
projetos de colonizações e a expansão da fronteira
agrícola. Nessa região, as precárias condições
socioeconômicas da população migrante
determinaram a rápida expansão da doença.
(NEVES, 2002, p. 137-8).

D)

E)

Edward Jenner foi o responsável pelo programa das
Nações Unidas, que permitiu, através de uma intensa
campanha de vacinação, erradicar a varíola na espécie
humana.
A inoculação no indivíduo do próprio antígeno atenuado
responsável pela varíola é capaz de gerar uma imunidade
ativa com produção de anticorpos e principalmente da
criação de uma memória imunológica.
A vacinação é responsável por ativar a capacidade do
organismo de produzir anticorpos contra a bactéria
causadora da varíola.

Questões

Pacientes diabéticos podem controlar sua doença
seguindo consistentemente a dieta prescrita,
tomando medicação como ordenado, comendo
em horários regulares e seguindo um programa
regular de exercícios. [...]
A chegada do medidor de bolso de teste de
glicose no sangue permitiu ao paciente diabético
realizar um controle mais rigoroso da doença. As
pessoas que tomam injeções de insulina estão
sujeitas a episódios de hipoglicemia, ou seja, de
taxa baixa de açúcar no sangue. [...] A maioria da
insulina em uso atualmente é um tipo “humano”
produzida por bactérias por meio da engenharia
genética. (COHEN; WOOD, 2002, p. 216-7).

A respeito da biologia dos organismos envolvidos e do controle
epidemiológico da malária, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

O processo migratório aumentou a exposição do homem
ao inseto hematófago do tipo barbeiro, que é o agente
transmissor da malária.
O protozoário causador da malária se instala nos vasos
linfáticos humanos, provocando um intenso edema
localizado principalmente nos membros inferiores, como
é característico dessa doença.
O mosquito Aedes aegpti utiliza ambientes com água
limpa e parada para depositar os ovos, que eclodirão em
larvas já contaminadas pelo vírus da malária.
A exposição cada vez maior do homem ao mosquito
Anopheles — vetor da malária —, a partir dos projetos de
colonização e expansão agrícola, aumentou a incidência
dessa doença, já que esse mosquito apresenta hábitos
silvestres.
A ampliação do saneamento básico nas grandes cidades
se mostrou bastante eficiente em relação às medidas
preventivas de controle da malária.

Questão

Questão

A)

B)

53

C)

D)

E)

55

A engenharia genética está produzindo uma revolução na
capacidade médica de tratamento das mais diversas doenças
humanas.

Ao longo dos séculos, a espécie humana desenvolveu
uma resistência imunológica, que garantiu a erradicação
da varíola no final do século XX.
As condições precárias de saneamento básico, nas quais
vivia a humanidade no passado, favorecia o
desenvolvimento das populações de ratos, que serviam
de agentes transmissores do flagelo da varíola.

Processo Seletivo 2013.2 - UEFS 3

Pacientes diabéticos apresentam um quadro clínico que
favorece a ocorrência de episódios hipoglicêmicos com
uma relativa frequência.
A insulina apresenta um poder hiperglicemiante, ao
favorecer a entrada de glicose nas células para serem
utilizadas nos processos biológicos de transformação de
energia.
A atividade física estimula a um maior consumo glicêmico,
principalmente em células musculares, colaborando com
a manutenção de níveis considerados aceitáveis de
glicemia no corpo de indivíduos portadores de diabetes.
Os populares medidores de bolso testam a quantidade
de insulina presente no sangue, o que permite ter um
controle mais eficiente do diabetes.
Como o diabetes não possui cura, qualquer tratamento
realizado apresenta um efeito limitado na capacidade
desse tipo de paciente de manter a sua taxa glicêmica
em níveis considerados normais.

Questão

Considerando-se a importância que a varíola teve ao longo da
história da humanidade e a capacidade desenvolvida pelo
homem para erradicá-la, é correto afirmar:

B)

54

A partir das informações do texto e do conhecimento pertinente
ao quadro clínico de um paciente diabético, é correto afirmar:

As epidemias de varíola matavam de 20% a 40%
das pessoas que desenvolviam a doença, e quem
sobrevivia ficava terrivelmente desfigurado ou
mesmo cego. Durante os séculos XVII e XVIII, um
terço de toda a população de Londres
apresentava horríveis cicatrizes de varíola, e dois
terços dos cegos tinham perdido a visão por
causa da varíola.
Em 1980, porém, esse flagelo havia desaparecido
para sempre. O número de pessoas infectadas
por varíola gradualmente declinou ao longo de
um período de dois séculos, depois que Edward
Jenner introduziu a vacinação, uma das dez
supremas descobertas da medicina ocidental.
(FRIEDMAN; FRIEDLAND, 2000, p. 103).

A)

54 e 55

A respeito desse tema, é correto afirmar:
A)
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Os organismos transgênicos representam a capacidade
do ser humano de mesclar características genéticas de
espécies distintas em um só indivíduo, gerando produtos
que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

B)

A insulina de origem transgênica utilizada com sucesso
nos pacientes diabéticos é produzida por bactérias que
apresentam um gene modificado de origem suína.

C)

Os alimentos transgênicos se caracterizam por
apresentarem invariavelmente um valor nutricional maior
do que se comparado ao alimento original
correspondente.

D)

A terapia com células-tronco representa um avanço das
pesquisas médicas, ao induzir a regeneração de
qualquer tipo de órgão humano lesado com a aplicação
de células-tronco retiradas do tecido mamário de ovelhas.

E)

A clonagem terapêutica é considerada pelos
pesquisadores como uma técnica promissora, ao propor
gerar cópias de indivíduos humanos para serem utilizados
na reposição de tecidos e órgãos dos indivíduos originais.

Questão

( ) Os músculos são especialmente importantes na
regulação da temperatura, porque as variações na
quantidade de atividade muscular podem prontamente
aumentar ou diminuir a quantidade total de calor
produzida.
( ) A atuação da porção endócrina do hipotálamo favorece a
termorregulação corpórea, ao desenvolver estratégias
fisiológicas que mantém a temperatura do corpo na faixa
o
dos 37 C.
( ) A vasodilatação periférica provoca um resfriamento do
corpo em uma ação característica de ambientes onde a
perda de calor seja maior que a produção, a partir do
metabolismo energético celular.
( ) O perigo de um superaquecimento corpóreo se configura
na perda progressiva da ação enzimática, que interfere na
capacidade da célula de manter as suas taxas
metabólicas dentro de um padrão de normalidade.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

56
Quando substâncias passam de um sistema para
outro, precisam viajar através da membrana da
célula. Um fator importante no volume de
transporte que pode ocorrer por unidade de tempo
é a área da superfície total da membrana. O
problema de colocar uma grande quantidade de
superfície dentro de um espaço pequeno é
resolvido no corpo pelo pregueamento das
membranas. No intestino delgado, onde o
alimento digerido precisa ser movido para a
corrente sanguínea, há um pregueamento da
membrana para baixo até o nível das células
isoladas. (COHEN; WOOD, 2002, p. 354).

A)
B)
C)

VVVV
FFFV
VFVF

Questão

D) V F F V
E) F V F F

58

A membrana plasmática pode apresentar, para determinado
tipos de tecidos, especializações que aumentam a capacidade
da célula de realizar a sua função.
Considerando-se as características do tipo de especialização
de membrana apresentada no texto, pode-se reconhecer essa
especialização como
A)
B)
C)
D)
E)

O esquema representa, de forma simplificada, uma variedade
de cadeias alimentares integradas, constituindo uma teia
alimentar em que o homem participa como um dos seus
componentes.

invaginações de base.
desmossomos.
microvilosidades.
interdigitações.
junções “gap”.

Questão

Com base na imagem e nos conhecimentos a respeito do fluxo
de alimento em ecossistemas naturais, é correto afirmar:
A)

57
Se há perigo de superaquecimento [do corpo], o
hipotálamo transmite impulsos que estimulam
as glândulas sudoríparas a aumentar sua
atividade e dilatar os vasos sanguíneos na pele,
de modo que um aumento no fluxo sanguíneo
resulta em uma perda maior de calor. O
hipotálamo também pode estimular o relaxamento
dos músculos e assim minimizar a produção de
calor nesses órgãos. (COHEN; WOOD, 2002,
p. 378).

B)

C)

D)

Com base nas informações a respeito da termorregulação
corpórea, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para
as falsas.
Processo Seletivo 2013.2 - UEFS 3
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As relações alimentares do tipo competição e
amensalismo são as principais responsáveis pela
manutenção de um fluxo de energia que se propaga ao
longo das teias alimentares.
O mesmo organismo poderá ocupar dois ou mais níveis
tróficos ao mesmo tempo, contanto que se alimentem
diretamente dos produtores.
O fluxo de energia aumenta a cada nível trófico como
resultado da acumulação da biomassa, à medida que se
afasta do nível dos produtores.
A onça, a cobra e o jacaré fazem parte do nível trófico dos
decompositores por estarem posicionados no ápice da
teia alimentar representada.
Os pássaros, nessa teia, representam os consumidores
primários, secundários e terciários, simultaneamente.

Questão

59

A chave dicotômica ilustra, de forma simplificada, uma possível classificação dos grupos animais de vertebrados representados
pelas letras A, B, C, D, E, F e G.
A característica comum existente nos grupos F e G e que está ausente nos outros grupos representados é a
A)

fecundação interna acompanhada de cópula.

B)

presença de pelos que favorecem proteção contra o frio.

C)

manutenção da temperatura corpórea caracterizada pela homeotermia.

D)

presença de quatro patas, favorecendo o deslocamento no ambiente terrestre.

E)

existência de mandíbula, que aumentou a disponibilidade de alimento na dieta alimentar desses organismos.

Questão

60

Existe um perigo iminente na possibilidade de o Brasil se tornar, em um curto período de tempo, “um paraíso pronto a ser
desbravado pela humanidade”, em relação à sua biodiversidade.
Um dos cuidados que deve ser considerado essencial na utilização sustentável desses recursos é
A)
B)
C)
D)
E)

a proibição de qualquer tipo de pesquisa científica que pudesse desvendar alguma propriedade medicamentosa de princípio
ativo natural na busca da preservação total desses recursos.
a criação de uma reserva natural da humanidade em toda a região da Amazônia, expulsando da região todos aqueles que
se utilizam de seus recursos.
a criação de leis que delimitem o uso dos recursos naturais brasileiros apenas para uso não comercial.
a ampla utilização dos recursos existentes nas florestas brasileiras pelas multinacionais, contanto que garantam a
transferência de tecnologia externa para o desenvolvimento do parque tecnológico nacional.
o uso controlado dos recursos naturais de uma forma que possa agregar benefícios na qualidade de vida da população
e, ao mesmo tempo, que permita a sua plena utilização pelas gerações futuras.

* * *
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Tabela Periódica
CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS
(com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono)

28

29

30

S

64

65

70

47

48

49

GÁLIO

105

106

107

192

108

109

Xe

HÉLIO

128

127

131

83

84

85

86

Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
195

110

197

ROENTGÊNIO

104

190

DARMSTÁCIO

103

184

MEITNÉRIO

181

I

84

54

122

RADÔNIO

82

ASTATO

119

81

POLÔNIO

115

80

BISMUTO

112

79

TÁLIO

108

78

MERCÚRIO

106

77

OURO

103

76

PLATINA

101

75

XENÔNIO

80

53
IODO

79

52

TELÚRIO

75

51

ANTIMÔNIO

ESTANHO

ÍNDIO

CÁDMIO

PRATA

PALÁDIO

73

50

(98)

IRÍDIO

96

74

HASSIO

179

NEÔNIO

40

36

59

BÓHRIO

175

88

DÚBNIO

137

87

FLÚOR

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO

CARBONO

36

35

46

Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir
133

Cl Ar

32

34

59

ZINCO

P
31

45

COBRE

18

33

56

NÍQUEL

17

28

44

COBALTO

16

32

55

FERRO

20

15

27

43

ÓSMIO

93

73

TANTÁLIO

91

72
HÁFNIO

89

71

LUTÉCIO

19

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te

88

56
BÁRIO

52

42

RÊNIO

Rb Sr Y

Ne

16

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
RÓDIO

51

41
NIÓBIO

48

40

F

14

31

25

RUTÊNIO

V

45

39
ÍTRIO

40

SEABÓRGIO TUNGSTÊNIO MOLIBDÊNIO

Ca Sc Ti

Al Si

O

4

ARGÔNIO

27

N

He
10

CRIPTÔNIO

26

9

CLORO

24

17
7A

8

BROMO

23

16
6A

7

ENXOFRE

22

14

15
5A

SELÊNIO

21

12

FÓSFORO

20

C

11
13

ARSÊNIO

12
2B

B

SILÍCIO

11
1B

6

GERMÂNIO

BORO

10

14
4A

5

MANGANÊS

9
8B

13
3A

TECNÉCIO

8

CROMO

7
7B

VANÁDIO

6
6B

ESCÂNDIO

5
5B

RÁDIO

CÉSIO
FRÂNCIO

7

4
4B

38

86

6

3
3B

39

55

Massa atômica

24

37

ESTRÔNCIO

POTÁSSIO
RUBÍDIO

5

K

Símbolo

CHUMBO

Na Mg
19

2

Elementos de transição

TITÂNIO

MAGNÉSIO

9

12

23

4

Be

7

11

ZIRCÔNIO

Li

BERÍLIO

4

Número atômico

ALUMÍNIO

2
2A

1

CÁLCIO

LÍTIO
SÓDIO

3

Nome do elemento químico

H
3

2

18
8A

1

LAWRÊNCIO

1

HIDROGÊNIO

1
1A

111

201

204

207

209

(209)

112

114

116

(272)

(277)

(285)

(289)

65

66

(210)

(222)

118

Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg
(223)

(226)

(262)

(261)

(262)

(266)

(264)

(277)

60

61

62

(268)

(271)

69
TÚLIO

ÉRBIO

68

70
ITÉRBIO

67
HÓLMIO

DISPRÓSIO

64
TÉRBIO

63

GADOLÍNIO

EURÓPIO

SAMÁRIO

59

PROMÉCIO

58

NEODÍMIO

57
CÉRIO

LANTÂNIO

Série dos lantanídeos

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
139

140

141

144

(145)

150

152

93

94

95

157

159

96

97

163

165

167

169

173

98

99

100

101

102

238

NOBÉLIO

FÉRMIO

BERKÉLIO

MENDELÉVIO

(231)

EINSTÊNIO

232

CALIFÓRNIO

(227)

CÚRIO

Ac Th Pa U

AMERÍCIO

92

PLUTÔNIO

91
URÂNIO

90
TÓRIO

ACTÍNIO

89

NEPTÚNIO

Série dos actinídeos

Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(251)

(252)

(257)

(258)

(259)

Outras informações importantes:
R = 0,082 atm.l.mol-1.K-1
F = 96500 C
23
Constante de Avogadro ≅ 6,02.10
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OBSERVAÇÕES:
Valores de massa atômica aproximados com a finalidade de serem utilizados em cálculos.
Os parênteses indicam a massa atômica do isótopo mais estável.
Fonte: IUPAC Periodic Table of the Elements (dezembro de 2006).
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Física
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

1

Durante a etapa inicial da frenagem de um veículo, a desaceleração média deve ficar
2
entre 1,0 e 3,0m/s . Frenagens com valores superiores aos dessa faixa podem causar
problemas aos ocupantes do veículo, que, se estiverem em pé ou sentados sem o cinto
de segurança, podem ser arremessados ou perder o equilíbrio. (FUKUI, 2009, p. 80).
Nesse contexto e desprezando-se o tempo de reação do motorista, o tempo mínimo
necessário para parar um veículo que se desloca com velocidade linear de 80,0km/h,
em uma frenagem brusca, sem causar danos aos ocupantes, é aproximadamente igual,
em s, a
A)
B)

26,0
13,0

Questão

C) 10,0
D) 7,4

E) 5,6

2

O gráfico representa a aceleração em função do tempo de um móvel que se desloca
de uma cidade para outra.
Sabendo-se que, no instante inicial, o móvel partiu do repouso, é correto afirmar que a
velocidade escalar média desenvolvida nesse percurso é igual, em m/s, a
A)
B)

5,0
7,5

Questão

C) 10,0
D) 12,5

E) 15,0

3

A figura, vista de cima, representa três forças coplanares que atuam sobre um objeto
de massa igual a 100,0g, que se desloca na direção da força

.

Desprezando-se a força de atrito, admitindo-se que
é igual a 1,4 e que a intensidade
de cada força é igual a 1,0N, é correto afirmar que o módulo da aceleração do objeto
2
é igual, em m/s , a
A)
B)

2,4
3,0
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C) 4,0
D) 5,0

E) 5,4

1
Física

Questão

4

A figura representa um tipo específico de
engrenagens, denominado trem de
engrenagens planetárias, utilizado quando se
necessita que a rotação de entrada gire no
mesmo sentido da rotação de saída.
Sabendo-se que o diâmetro da engrenagem
maior é seis vezes o diâmetro da
engrenagem menor, é correto afirmar que,
quando o eixo de um motor, que gira com
frequência f, for introduzido no centro da
engrenagem maior, a frequência de rotação
da engrenagem menor será igual a
A)
B)

f
3f

C) 6f
D) 12f

Questões

E) 24f

5e6

A figura representa a trajetória descrita por um projétil lançado obliquamente com
velocidade inicial
, formando um ângulo θ com a superfície horizontal. Utiliza-se a
modelagem dessa trajetória, com boa aproximação, para descrever o movimento do centro
de massa de um atleta que realiza um salto em distância. Considere o módulo da
2
aceleração da gravidade local igual a 10m/s e despreze a resistência do ar.

Questão

5

Com base nessas informações e considerando-se que um atleta, com aperfeiçoamento
da técnica, consiga atingir, com ângulo de salto perfeito, o alcance máximo, D, de 10,0m,
é correto afirmar que o módulo da velocidade inicial, v0, necessário para esse salto, é
igual, em m/s, a
A)
B)

11,0
10,0

Questão

C) 9,4
D) 8,4

E) 7,5

6

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, é correto afirmar:
A) O atleta descreve o salto com a quantidade de movimento constante.
B) A energia cinética do atleta no instante que alcança o topo da trajetória é nula.
C) O módulo da velocidade mínima do atleta, ao longo do movimento, é igual a v0cosθ.
D) A energia mecânica do atleta decresce durante a subida e aumenta à medida que
se aproxima do solo.
E) O módulo da componente vertical da velocidade, no instante do salto, é maior do
que a da componente horizontal.
Questão

7

Quando um carro colide com um obstáculo rígido e fixo, a força de contato, por ter
intensidade muito grande, pode ser considerada como a resultante.
Considerando-se que, durante a colisão com duração de 0,1s, o comprimento do carro
foi amassado de 0,5m, é correto afirmar que o módulo da velocidade, imediatamente antes
da colisão, era igual, em m/s, a
A) 34,0
C) 19,0
E) 10,0
B) 20,0
D) 15,0
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Questão

5

Considere um reservatório fechado de água com capacidade de 1,5.10 litros e com área
2
da base de 25,0m .
2

Admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10m/s e a densidade
3
da água, 1g/cm , a intensidade da força que atua no fundo do reservatório, quando estiver
6
completamente cheio de água, será igual, em 10 N, a
A)

0,5

C) 1,5

B)

1,0

D) 2,0

E) 2,5

9

Questão

Considere um objeto imerso no ar e preso na extremidade de um dinamômetro que registra
peso igual a 500,0gf e quando esse objeto é completamente submerso na água, a leitura
do dinamômetro passa a ser de 350,0gf.
Nessas condições, desprezando-se o empuxo exercido pelo ar sobre o objeto e considerando-se
3
1kgf igual a 10N, a densidade da água igual a 1,0g/cm e o módulo da aceleração da gravidade
2
local, 10,0m/s , é correto afirmar que a densidade desse objeto é aproximadamente igual,
3
em g/cm , a
A)

3,3

C) 4,8

B)

4,0

D) 5,2

Questão

E) 5,5

10

A tabela apresenta propriedades físicas de ferro e de alumínio, que são utilizados na
confecção de panelas com a mesma dimensão e que permanecem no mesmo intervalo
de tempo sobre chamas idênticas de um fogão.
Considerando-se o calor específico e a densidade como sendo constante no intervalo térmico
submetido e sabendo-se que as panelas atingem a mesma variação de temperatura, é
correto afirmar que a
A)
B)
C)
D)
E)

capacitância térmica da panela de alumínio é maior que a de ferro.
panela de alumínio tem massa quase três vezes maior que a da panela de ferro.
panela de ferro, em contato com substâncias frias, libera uma quantidade de calor maior
do que a de alumínio.
panela de ferro e a de alumínio liberam a mesma quantidade de calor durante o
cozimento de alimentos do mesmo peso e da mesma natureza.
panela de alumínio absorve a mesma quantidade de calor que a panela de ferro quando
expostas à chama de fogão durante o mesmo intervalo de tempo.

Questão

11

O funcionamento do organismo dos seres vivos deste planeta pode ser comparado com
o motor a combustão. No caso do corpo humano, somente 60% da energia consumida é
transformada em trabalho.
o

Sabendo-se que o calor específico do gelo é 0,5cal/g. C e o calor de fusão, 80cal/g, e levando-se
em consideração a parcela a ser transformada, na realização de trabalho diário, por uma
o
pessoa, conclui-se que a massa do gelo, a −20 C e pressão de 1,0atm, que pode ser fundida
completamente ao absorver uma quantidade de energia equivalente a de uma dieta alimentar
de 2700kcal, em kg, é de
A)
B)

32,0
25,0
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C) 18,0
D) 15,0

E) 9,0
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Questão

12

A figura representa o diagrama pV de transformações termodinâmicas realizadas por um
motor a diesel.
Considerando-se a substância operante desse motor um gás ideal, é correto afirmar:

No processo 2 → 3, ocorre uma transformação isocórica em que a máquina rejeita
calor.
No processo 3 → 4, a energia interna do sistema diminui porque o gás realiza
trabalho sem receber calor.
Na transformação 1 → 2, a energia interna do sistema aumenta porque ocorre uma
expansão adiabática.
Na transformação 4 → 1, a energia interna do sistema aumenta porque ocorre
aquecimento do gás a volume constante.
Na transformação cíclica, a variação da energia interna do sistema é maior do
que 0 porque o trabalho é realizado sobre o gás.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão

13

A figura representa a propagação de uma onda plana na superfície de um líquido contido
em um recipiente. Sendo v a velocidade de propagação, λ, o comprimento de onda
e θ, o ângulo entre frente de onda e o meio de separação, e sabendo-se que o módulo
da velocidade da onda diminui quando ocorre a refração da região de maior profundidade
para a de menor, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O comprimento de onda λ2 é igual a λ1senθ2/senθ1.
A profundidade do meio 2 é maior do que a do meio 1.
A frequência da onda no meio 1 é maior do que a do meio 2.
A superposição da onda incidente com a refletida pela parede do recipiente é uma
interferência destrutiva.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VVFF
VFVV
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C) F V F V
D) F V V V

E) V F F V
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Questão

14

Para determinar a profundidade de um poço artesiano vazio, um estudante que se encontra
próximo da abertura desse poço, liga uma fonte que emite onda sonora de frequência
100,0Hz e de comprimento de onda 1,5m.
Considerando-se que, no poço, a temperatura seja constante e sabendo-se que o eco
é registrado por um aparelho após 4,0s, é correto afirmar que a profundidade desse poço,
em m, é igual a
A)
B)

600,0
440,0

Questão

C) 400,0
D) 300,0

E) 150,0

15

A figura representa o esquema simplificado de um holofote, construído com dois espelhos
esféricos côncavos associados, para obter um feixe paralelo de luz cilíndrico com alta
eficiência no aproveitamento da luz emitida por um pequeno filamento aquecido de uma
lâmpada.
Considerando-se que os espelhos obedecem às condições de Gauss e sabendo-se
que f1 e f2 são, respectivamente, as distâncias focais dos espelhos 1 e 2, é correto afirmar:
A)

A distância do filamento ao espelho E1 é igual a 2f1.

B)

A distância entre os espelhos E1 e E2 é igual a f1 + 2f2.

C)

A imagem da lâmpada conjugada pelo espelho E2 é virtual.

D)

O filamento é colocado no centro de curvatura do espelho E1.

E)

O espelho E2 deve ser posicionado de forma que o seu foco coincida com a posição
do filamento.

Questão

16

A figura representa um trecho do perfil de uma perturbação produzida por um vibrador
de placa retangular que toca a superfície da água contida em uma cuba transparente.
Fazendo incidir perpendicularmente feixes de luz sobre a superfície da água, de densidade
maior do que a do ar, e colocando-se um anteparo no fundo da cuba, com base nos
conhecimentos de Física, é correto afirmar:
A)

Os feixes de luz que incidem sobre o anteparo sofrem o deslocamento lateral.

B)

O comprimento de onda varia em proporção direta com a frequência do vibrador.

C)

A velocidade de propagação da onda varia em proporção inversa com a frequência
do vibrador.

D)

As regiões escuras no anteparo são projeções das cristas que atuam como lentes
divergentes para os feixes incidentes.

E)

As cristas da onda atuam como lentes convergentes quando feixes de luz incidem
perpendicularmente sobre a superfície da água.
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Questão

17

Considere um modelo teórico no qual uma partícula, de massa 2,0mg e eletrizada com
carga 4,0µC, ao ser abandonada a partir do repouso nas proximidades de uma placa
condutora eletrizada positivamente, realiza movimento ascendente e, ao percorrer a
distância de 20,0cm, atinge a velocidade de módulo 2,0m/s, conforme a figura.
Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se o módulo da aceleração da
2
gravidade local igual a 10,0m/s e que o campo elétrico gerado por essa placa seja
uniforme, é correto afirmar que o módulo do campo elétrico é igual, em N/C, a
A)
B)

10,0
25,0

Questão

C) 50,0
D) 65,0

E) 84,0

18

Considere um circuito elétrico composto por uma pilha, de força eletromotriz ε e
resistência interna r, um amperímetro ideal, três lâmpadas incandescentes L1, L2 e L3,
com as resistências elétricas respectivamente iguais a R1, R2 e R3, sendo R1> R2>R3,
e os fios de ligação.
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A leitura do amperímetro é o valor indicado pela razão de seguintes grandezas
físicas ε/( R1+R2+R3).
A força eletromotriz ε é igual a U1+U2+U3, sendo U a diferença de potencial elétrico
das lâmpadas.
As três lâmpadas associadas em série apresentam brilho de mesma intensidade.
A potência dissipada na lâmpada L3 é maior do que a das lâmpadas L 2 e L1.
O brilho da lâmpada L 1 é maior do que o das demais lâmpadas.

Questões

19 e 20

A figura representa o esquema simplificado de um espectrógrafo de massa. Sabe-se que
−27
−19
o íon, com a massa e a carga respectivamente iguais a 8,0.10 kg e 1,6.10 C, é acelerado
3
por uma diferença de potencial elétrico igual a 1,0.10 V e a intensidade do campo
−3
magnético uniforme, 1,0.10 T.
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Questão

19

Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância D, em m, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

20,0
10,0
7,0
3,5
1,0

Questão

20

Com base nessas informações e nos conhecimentos de Física, marque com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O módulo da aceleração do íon, na região do campo magnético uniforme, é
6
2
igual 4,0.10 km/s .
( ) A variação da quantidade de movimento do íon na região do campo magnético
-23
uniforme é igual a 1,6.10 kg.m/s.
( ) O trabalho mecânico realizado pela força magnética que atua sobre um íon que se
desloca na região de um campo magnético uniforme é nulo.
( ) O módulo da velocidade com que o íon penetra na região do campo magnético
uniforme depende da distância que separa a fonte de íons e o campo.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
FFFV
FVVF
VFVF
VFVV

* * *
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Química
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de temperatura
em função do tempo, de uma amostra de álcool vendido em supermercado.
Considerando-se essas informações, uma análise desse gráfico permite corretamente
afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O álcool da amostra é uma substância composta pura.
O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol.
A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica.
A temperatura de ebulição constante caracteriza que o álcool da amostra é isento
de água.
A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado
é uma mistura eutética.

Questão

22

As causas de alguns acidentes aéreos, que motivaram a queda de aeronaves nos voos internacionais, a grandes altitudes, foram
eliminadas e corrigidas. A zero graus Celsius e a 1,0atm, a água, existente no querosene, congela e se separa do combustível,
causando obstrução na entrada do motor, o que produzia a queda de aeronaves.
Uma análise dessas informações permite corretamente concluir:
A)
B)
C)
D)
E)

A fusão fracionada é a melhor forma de separar água do querosene de aviões.
A presença de água dificulta a combustão desse querosene, o que causa a queda de aeronaves.
A água existente no querosene de aviões, antes do congelamento, forma um sistema heterogêneo no qual essa substância
funciona como solvente.
o
O pré-aquecimento do combustível acima de 0 C, antes de entrar no motor, é solução adequada para eliminar o acúmulo
de gelo.
A colocação de filtros no interior da tubulação, antes da entrada de combustível, é uma forma de separar o gelo e desobstruir
a passagem de combustível.

Questão

23

O modelo de átomo de Ernest Rutherford, proposto em 1911, embora tenha esclarecido satisfatoriamente os resultados de
experiências de dispersão de partículas alfa, α, não explicou os espectros atômicos. Niels Böhr propôs um novo modelo mais
completo, que conseguiu esclarecer o espectro de linhas, como os representados na figura.
Em seu modelo, Böhr incluiu uma série de postulados capazes de explicar corretamente as linhas do espectro atômico dos
elementos químicos, tais como
A)
B)
C)
D)
E)

cada um dos níveis atômicos possui valores de energia variáveis.
um elétron, quando excitado, permanece entre dois níveis de energia.
o elétron emite luz visível, ao passar de um nível para outro de maior energia.
a energia dos elétrons não é quantizada em razão dos diversos níveis existentes no átomo.
os elétrons excitados, ao retornarem aos níveis iniciais, liberam energia, sob a forma de ondas eletromagnéticas, como
luz visível e ultravioleta.
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Questão

C)

24

Os elementos químicos são organizados em função dos
números atômicos e respectivas configurações eletrônicas, além
das propriedades físicas e químicas, como mostra a tabela
periódica. Os elementos químicos do grupo 15, como os
demais, foram agrupados de acordo com esses critérios e com
as tendências apresentadas por essas propriedades.

D)

E)

A partir dessas informações e das tendências nas
propriedades dos elementos químicos do grupo 15, é correto
afirmar:
A)

B)

C)
D)
E)

Questão

Os elementos químicos arsênio, antimônio e bismuto
reagem com cloro e formam os cloretos de fórmula AsCl3,
SbCl3 e BiCl3.
As configurações eletrônicas dos elementos químicos
arsênio e antimônio, nos respectivos óxidos As 2O 3 e
Sb 2O3, são iguais.
A primeira energia de ionização do bismuto é superior a
do elemento químico arsênio.
As substâncias químicas simples nitrogênio e fósforo são
gasosas à temperatura ambiente.
O raio covalente do antimônio é menor que o do elemento
químico fósforo.

Questão

ao agravamento histórico das interferências antrópicas
nos biomas da região, sem levar em consideração os
requisitos de sustentabilidade.
à implementação de construções de um número muito
grande de cisternas cujo consumo crescente de água
impede o aumento de volume nos lençóis freáticos da
Região Nordeste.
à distribuição irregular de chuvas no agreste nordestino
em razão de desperdício de água pela irrigação no cultivo
de soja e de frutíferas.
26

A região pantanosa de Basra, formada pelos rios Tigre e
Eufrates, situada no sul do Iraque, no final da década de 1990
e início dos anos 2000, foi destruída pelo ditador Sadam
Hussein, ao ordenar um massacre aos habitantes dos
alagados e drenar os pântanos que foram transformados em
deserto. Os pântanos são ricos em biodiversidade e matéria
orgânica em decomposição produtora de metano, CH 4 (g),
s u l f e t o d e h i d r o g ê n i o , H 2S ( g ) , e a m ô n i a , N H 3( g ) . A
organização das Nações Unidas, ONU, considera a
drenagem dos pântanos do sul do Iraque um dos maiores
crimes ecológicos do planeta.
Considerando-se essas informações, a intensa atividade
bioquímica desses ecossistemas, é correto afirmar:

25

A)

Quando “oiei” a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu “preguntei” a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

B)

Que braseiro, que “fornaia”
Nem um pé de “prantação”
Por “farta” d’água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
[...]
“Inté” mesmo a asa branca
Bateu asas do sertão
“Intonce” eu disse adeus Rosinha
Guarda contigo meu coração
[...]
Hoje longe muitas “légua”
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
“Pra mim vortar” pro meu sertão
[...]

C)

D)

E)

−

A base hidrogeno-sulfeto, HS (aq) conjugada do
+
á c i d o H 3 O (aq), é formada na decomposição de
carboidratos.
A drenagem dos pântanos deu origem a um bioma rico
em organismos decompositores anaeróbios.
As bolhas de gás metano que se desprendem do leito
do pântano diminuem de volume à medida que sobe e
atinge a superfície da água.
O aumento da temperatura da água do pântano favorece
à velocidade do processo de decomposição aeróbio de
matéria orgânica produtora de CH4(g).
A redução da concentração de oxigênio, O2(aq), nas águas
do pântano, constitui indicador de matéria orgânica em
decomposição.

Questão

27
II
I

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

A letra da canção, uma das mais importantes da música
popular brasileira, retrata a determinação e a resistência
entremeadas ao sofrimento e a esperança, características
marcantes do povo nordestino. Luiz Gonzaga, 1912-1989,
compositor, nascido em Exu, município do Estado de
Pernambuco, foi homenageado por todo o Brasil, pela
inestimável contribuição à música popular e à cultura brasileira.

O estudo dos gases proporciona excelentes exemplos de
aplicação do método cientifico, que mostra como a observação
de regularidades da natureza, por meio da experimentação,
conduz a leis e como essas poderiam ser explicadas por meio
de teorias e de modelos. O comportamento de oxigênio, O2(g),
contido em um recipiente de 6,0L, a pressão de 5,0atm,
interligado por meio de uma válvula a outro de 15,0L, onde há
vácuo, de acordo com a figura, constitui exemplo de aplicação
do método científico ao sistema gasoso.

Do ponto de vista da Química, as consequências do fenômeno
da seca retratadas pelo compositor de “Asa Branca” estão
corretamente associadas
A)
B)

à escassez de chuva motivada pela alta umidade relativa
do ar, próxima de 90%, no Nordeste.
às alterações na quantidade de água no ciclo de água
da natureza em razão do aquecimento global.
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Admitindo-se que a temperatura do sistema formado pelos
o
recipientes é igual a 27 C, o volume de O2(g) no interior da
ligação é desprezível e esse gás é considerado ideal, é correto
afirmar:

Química

A)
B)
C)
D)
E)

O número de moléculas de O2(g) existente no interior do
23
recipiente I, antes da abertura da válvula, é 6,02.10 .
A pressão exercida pela massa de O 2(g) no sistema,
após aberta a válvula, é igual a 1,5atm.
A massa de oxigênio contida no sistema é,
aproximadamente, 39,0g.
A pressão do oxigênio aumenta após a abertura da válvula
com a expansão do volume do gás.
A quantidade de matéria de O2(g), no interior do sistema,
é 1,0mol, de acordo com a hipótese de Lorenzo Avogrado.

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

Questão

28

(NH4)2CO3(aq) + CaSO4(aq) → (NH4)2SO4(aq) + CaCO3(s)
O cálculo estequiométrico é importante ferramenta utilizada
pela indústria química, na determinação de quantidade de
matéria e de massa em um processo químico. A obtenção do
fertilizante nitrogenado, sulfato de amônio, (NH4)2SO4, no qual
foram usados como reagentes 10,0g de carbonato de amônio,
(NH 4) 2CO 3, e 12,0g de sulfato de cálcio, CaSO 4, constitui
exemplo do processo químico de produção de sulfato de
amônio representado resumidamente pela equação química.

B)
C)
D)
E)

I.

H2O2(l) → H2O(l) +

II.

H2(g) +

O2(g)

O2(g) → H2O(l)

ΔH = − 98kJ
o

= − 286kJ

Considerando-se essas informações e com base nas
aplicações da Lei de Germain Henry Hess, é correto afirmar:
A)
B)

O rendimento total, em massa, de sulfato de amônio, na
reação, é, aproximadamente, 11,6g.
O excesso de sulfato de cálcio no processo representado
é, aproximadamente, 6,0g.
O carbonato de amônio é o reagente-limite da reação
química representada.
A obtenção de 10,0g de fertilizante corresponde a 80% do
rendimento real.
A razão entre as massas molares dos reagentes é igual
a 1:1.

Questão

30

O peróxido de hidrogênio, H2O2(l), é um líquido incolor usado
em solução aquosa, como antisséptico e alvejante.

De acordo com essas informações e a partir dos
conhecimentos de cálculo estequiométrico, é correto afirmar:
A)

A dissolução em água do CaCl 2 · 6H 2 O ocorre com
liberação de calor.
o
A 0 C, a solução contém, no máximo, 0,20mol de CaCl2 · 6H2O
dissolvidos em 100,0g de água.
O reticulo cristalino do CaCl2 · 6H2O se mantém intacto
o
durante o processo de aquecimento até 70 C.
O coeficiente de solubilidade do CaCl2 · 6H2O, em água,
permanece o mesmo até a primeira inflexão da curva.
o
O resfriamento de uma solução de CaCl2 · 4H2O, de 40 C
o
até 20 C, ocorre com modificações na estrutura do soluto.

C)
D)

E)

A equação química I representa a formação de H2O2(l)
cujo
é igual a − 98kJ.
A variação de entalpia de formação de água oxigenada é
igual a − 188kJ.
A variação de entalpia em uma reação química depende
do número de etapas em que essa reação ocorre.
A soma das variações de entalpia das equações
químicas I e II, de acordo com a lei de Hess, é igual à
variação de entalpia de formação de H2O2(l).
Os estados físicos e alotrópicos dos reagentes e dos
produtos, em uma reação química, não causam
alterações na variação de entalpia.

Questão

29

31

A presença de íon nitrato,
(aq), na água mineral, e potável
proveniente do abastecimento municipal, pode ser fatal para
crianças com idade inferior a seis meses. No organismo,
o íon nitrato é convertido a íon nitrito,
(aq), que se
combina com a hemoglobina e forma a metamoglobina,
responsável pela síndrome do bebê azul e está associado
ao câncer do esófago e do estômago. A contaminação por
íon nitrato chega a 40% das águas superficiais e é
consequência, principalmente, da adubação e da lixiviação
do solo pelas chuvas e pelos efluentes urbanos. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, permite apenas a
−1
presença de 10,0mgL de íon nitrato na água mineral.
Em relação a essas informações e com base nos
conhecimentos de Química, é correto afirmar
A)
B)

As curvas de solubilidade são gráficos que representam a
variação dos coeficientes de solubilidade de substâncias em
função de temperatura. Esses gráficos têm grande importância
no estudo das soluções de sólidos em líquidos, em razão de
a temperatura ser o único fator físico perceptivo, na solubilidade.
O gráfico mostra a variação de solubilidade do cloreto de cálcio
hexaidratado, CaCl2 · 6H2O, em função da temperatura.

C)
D)
E)

Tendo em vista essas considerações, é correto afirmar:
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A forma geométrica do íon nitrato é piramidal.
A água mineral com teor de íon nitrato de 1,725mol está
de acordo com o limite permitido pela ANVISA.
A conversão de íon nitrato em íon nitrito no organismo
ocorre por meio de processo de oxidação.
O íon nitrito, ao reagir com o fluído gástrico, dá origem
ao ácido nitroso, HNO2(aq).
A presença de íons nitrato e nitrito na água de um rio é
indicativo da predominância de processo anaeróbio de
decomposição de matéria orgânica.

Questão

32
2SO2(g) + O2(g)

2SO3(g)

Quando todas as substâncias participantes do equilíbrio químico são gasosas, pode-se utilizar a expressão da constante de
−1
equilíbrio, Keq, em termos de concentração em molL , porém é mais comum usar as pressões parciais em lugar desse
tipo de concentração. Essa expressão pode ser utilizada em relação ao sistema em equilíbrio, representado, mantido em um
recipiente fechado sob pressão de 6,0atm, constituído de 0,20mol de SO2(l), 0,80mol de O2(g) e 1,00mol de SO3(g).
Considerando-se essas informações, é correto afirmar sobre as características desse sistema em equilíbrio químico que a
A)

pressão parcial do oxigênio no sistema é a metade da pressão parcial de SO 2(g).

B)

pressão parcial de SO2(g), na mistura gasosa em equilíbrio, é igual a 0,6atm.

C)

fração em mol do SO3(g), no sistema em equilíbrio, é igual a 0,1.

D)

constante de equilíbrio do sistema, Kp, é igual a 2,1atm.

E)

constante de equilíbrio Keq é igual a Kp/RT.

Questão

33

O pH é uma forma mais cômoda de medir a acidez ou a basicidade de uma solução, sendo usado com mais frequência
que o pOH, como é possível verificar na determinação da acidez ou basicidade final ao se misturarem 80,0mL de uma solução
−1
−1
aquosa de hidróxido de sódio, NaOH(aq), 2,5.10 molL com 20,0mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl(aq),
−1
−1
5,0.10 molL .
A partir dessas informações, é correto afirmar:
A)

O pH da solução final é 13.

B)

A concentração final de H (aq) na solução é igual a 1,0.10 molL .

C)

A quantidade de matéria de NaOH(aq) existente em 80,0mL de solução é 2,5.10 mol.

D)

A concentração final de HCl(aq) na solução é o dobro da concentração final de NaOH(aq).

E)

A reação que ocorre durante a mistura de soluções é de neutralização parcial da base, com a formação de 5,9g de NaCl.

−7

+

−1

−1

Questão

34
−

(aq) + I (aq) + H (aq) → Mn (aq) + I2(aq) + H2O(l)
+

2+

A ideia fundamental no processo de balanceamento de uma equação química de oxirredução é tornar o número de elétrons
cedidos igual ao de elétrons recebidos, envolvidos na reação.
A partir desse princípio e após o balanceamento da equação química com os menores coeficientes estequiométricos inteiros,
é correto afirmar:
A)

O íon

B)

A relação entre os coeficientes estequiométricos da água e do íon iodeto é 1:1,6.

C)

O agente oxidante cede 5e para o agente redutor na reação química representada.

D)

Os números de átomos no primeiro e no segundo membros da equação química são diferentes.

E)

A soma das cargas elétricas é igual no primeiro e no segundo membros da equação química.

(aq) é o agente redutor na equação química.
−

Questão

35

Estudos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, ABRELP, revela que das 62 milhões
de toneladas de lixo gerados em 2011, mais de 23 milhões de toneladas seguiram para lixões e aterros controlados, outras
6,4 milhões sequer foram coletadas. Diante desses indicadores, gestores municipais e empresas privadas só terão sucesso
na gestão do lixo com a participação de toda a sociedade. Entretanto, como o desafio do lixo é imediato, é necessário mais
investimento e planejamento para uma gestão integrada de resíduos que leve em consideração a combinação de ações da saúde
pública, da proteção ambiental e da gestão de recursos.
Tendo em vista os conhecimentos de química e a contribuição responsável de cada cidadão para manter a cidade limpa, é correto
afirmar:
A)

A reutilização e o reaproveitamento são processos que visam reduzir a quantidade de lixo produzido e descartado diariamente
pela sociedade.
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B)

A queima de resíduos gerados em residências e em propriedades rurais contribui para a redução do volume de lixo sem riscos
à saúde pública e impacto ao meio ambiente.

C)

O lançamento de resíduos biodegradáveis provenientes de fontes renováveis, em canais e esgotos, não causa obstrução
nem alagamentos nas vias públicas.

D)

O descarte de pilhas e de baterias alcalinas não se lmitam aos locais de coleta especiais porque são blindadas e não
oferecem riscos ao meio ambiente.

E)

A colocação de líquidos, como restos de sucos e de gorduras, dentro do saco de lixo, deve ser feita desde que a embalagem
de plástico seja lacrada.

Questão

36

A tagédia que ocorreu no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, RG, na qual morreram centenas de jovens por consequência
de asfixia por monóxido de carbono, CO(g), substância capaz de impedir a oxigenação do sangue, e por cianeto de hidrogênio,
o
HCN(g), p.e. = 26 C. Os sobreviventes sujeitos aos efeitos tardios, indolores e possivelmente fatais das queimaduras das vias
respiratórias e do acúmulo de fuligem da fumaça nos pulmões, que produzem obstrução dos brônquios, também foram a óbito.
A partir dessas informações, associadas aos conhecimentos de Química, é correto afirmar que óbitos ocorreram por motivo
A)

de o monóxido de carbono impedir a oxigenação do sangue, que, ao reagir com oxigênio transportado pelo ferro da
hemoglobina, se transforma em dióxido de carbono.

B)

de as ligações de hidrogênio existentes entre moléculas de cianeto de hidrogênio, acima de 26 C, produzirem bloqueios
do aproveitamento de oxigênio pelo organismo.

C)

de inalação de grandes quantidades de aerossol sólido, formado pela fuligem da fumaça em suspensão no ar.

D)

de as moléculas de cianeto de hidrogênio se transformarem no ácido conjulgado, H3O , causar asfixia, ao entrar em contato
com as vias respiratórias.

E)

de queimaduras fatais das vias respiratórias causadas pela presença de grandes concentrações da base CN (aq) e vapor
de água na fumaça.

o

+

−

Questão

37

Uma empresa de Goiânia comprou uma carga de TDI, matéria-prima usada na fabricação de espumas para colchões de
poliuretano, selante térmico e acústico, além de tecidos. Ao receber tambores contendo água em lugar do produto tóxico, a indústria
comunicou à Câmara de Comércio Brasil e China, e à embaixada do governo chinês, em Brasília.
o

Considerando-se essas informações, admitindo-se que a capacidade de um tambor é de 160,0L, a densidade da água, a 25 C,
−3
igual a 1,0gcm e, com base nos conhecimentos sobre compostos orgânicos e suas propriedades, é correto afirmar:
A)

O poliuretano de TDI é utilizado na fabricação de isolantes térmicos e acústicos.

B)

A massa de TDI existente em um tambor cheio é 160,0kg.

C)

O TDI é uma substância química aromática, sólida à temperatura de 25 C.

D)

Os tambores com água foram confundidos com os de TDI porque ambos possuem a mesma massa, quando cheios.

E)

Os blocos de espuma de poliuretano de iguais dimensões, um contendo 20% de ar e outro 30%, possuem densidades
iguais.

o
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Questão

38

Uma série de iniciativas aponta para investimentos em novas tecnologias de transformação de resíduos, de modo que sejam
criados novos produtos com grande valor de mercado e aplicação nobre. O papel de plástico, produzido pela maior processadora
de polipropileno da América Latina, é 100% feito com material reciclável, como aparas plásticas de filmes para embalagem de
alimentos. Não rasga, não molha, não desbota e absorve 20% menos tinta na impressão.
A concepção de novas tecnologias de transformação de resíduos, como a de desenvolvimento do papel de plástico, aponta para
A)
B)
C)
D)
E)

a sustentabilidade do processo de aproveitamento de resíduos de polipropileno, porque diminui o envio desse material aos
aterros e aos lixões.
a formação de ligação de hidrogênio da água com as cadeias carbônicas de polipropileno, o que aumenta a durabilidade
do material.
a reciclagem por tempo indeterminado do papel de plástico, mais resistente que o de polpa de madeira.
o desbotamento como forma de oxidação completa de cadeias de polipropileno do papel de plástico.
a redução da exploração de recursos materiais de origem fóssil não renovável, como o petróleo.

Questão

39

Estearato de etil
(um componente de biodiesel)

O biodiesel é um combustível derivado de oleaginosas, a exemplo da soja, da mamona, do algodão e do dendê, e de restos
de óleos utilizados em frituras. A adição ou substituição do biodiesel ao óleo diesel, de origem fóssil, é alternativa de combustível
para o transporte e a geração de energia elétrica de fonte renovável.
Levando-se em consideração essas informações e com base nos conhecimentos de química orgânica, é correto afirmar:
A)

O óleo diesel é um recurso natural renovável que tem na composição uma variedade muito grande de alcanos com cadeias
carbônicas de mais de 30 átomos de carbono.

B)

O dióxido de carbono, CO2(g), proveniente de combustão de biodiesel é absorvido durante a fotossíntese, o que não ocorre
com o proveniente da combustão do óleo diesel de petróleo.

C)

O biodiesel é uma mistura de hidrocarbonetos obtidos na esterificação de lipídios de origem vegetal e animal.

D)

A composição do biodiesel é variável porque depende do tipo de óleo extraído de cada oleaginosa.

E)

O biodiesel é uma alternativa ao óleo diesel porque tem octanagem inferior ao desse combustível.

Questão

40

Bixina

A bixina é um pigmento extraído da semente do urucum, planta usada pelos índios tamoios para pintar a pele e protegê-la de
picadas de insetos.
Em relação à bixina, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Tem fórmula mínima representada por CHO.
Forma um sal, ao reagir com solução diluída de NaOH(aq).
Possui os grupos funcionais da classe dos éteres e das cetonas.
Apresenta teste negativo, ao ser agitada e misturada à solução de cor alaranjada de Br2(aq).
É extraída das sementes de urucum com maior facilidade pela água do que pelo clorofórmio, CHCl3(l).

* * *
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Biologia
Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

C)

41

É extraordinário como a Biologia mudou nos
últimos duzentos anos: primeiro, seu
estabelecimento como ciência válida entre os
anos 1828-66, depois a revolução darwiniana,
em seguida a genética e a nova sistemática e,
por fim, a revolução da biologia molecular.
(MAYR, 2013).

D)

E)

identificou a importância do ambiente como um decisivo
fator evolutivo através dos clássicos experimentos com as
ervilhas-de-cheiro.
revelou a existência da seleção natural que produz
modificações nos seres vivos para que se tornem mais
aptos ao ambiente em que vivem.
utilizou conceitos deterministas para explicar a preservação
dos organismos mais fortes em detrimentos daqueles que,
por mutação, nasceram menos aptos à sobrevivência.

Questão

43

O estabelecimento da Biologia como uma ciência ocorreu em
um período posterior se comparado à Física e à Química —
suas irmãs das ciências Naturais — nos séculos XVII e XVIII,
respectivamente.
Um dos motivos apontados como responsável por esse atraso
era a
A)

influência da igreja católica nesse período que não
permitia o estabelecimento e a utilização de nenhum tipo
de conhecimento científico.

B)

invenção do microscópio, que ocorreu no século XIX, e
impulsionou os estudos na área biológica.

C)

dificuldade dos pesquisadores da época em reconhecer
o conjunto de propriedades inerentes dos seres vivos que
caracterizam a unidade da vida.

D)

força da hipótese da continuidade vital que pregava que a
física e a química eram suficientes para explicar os diversos
mecanismos biológicos que caracterizavam os seres vivos.

E)

ausência de reuniões científicas e de comunicação entre
os pesquisadores da época, que dificultavam as trocas
de informações essenciais no estabelecimento de uma
nova ciência.

Questão

A imagem apresentada ilustra parte da estrutura de uma
importante molécula orgânica presente na composição química
de todos os seres celulares.

42

Considerando-se a estrutura química e a importância dessa
molécula na manutenção da vida, é correto afirmar:

Charles Darwin contribuiu com muitos dos
conceitos sobre os quais se apoia o paradigma
da biologia moderna. Alguns permaneceram
controversos por um longo período e ainda
sofrem oposição de certos evolucionistas. Um
entendimento completo da autonomia da
biologia, portanto, não é possível sem uma
análise do darwinismo. Com efeito, a biologia
moderna é, em larga medida, conceitualmente
darwiniana. (MAYR, 2013).

A)

B)

C)

A revolução darwiniana influenciou decisivamente em uma nova
compreensão da biologia, dentre outros motivos, porque
A)
B)

D)

mostrou a importância do DNA como molécula responsável
pela hereditariedade presente nos seres vivos.
reconheceu uma historicidade nas ciências biológicas ao
considerar a importância do processo evolutivo, através
da ação da seleção natural, nas modificações dos seres
vivos ao longo do tempo.
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A forma helicoidal apresentada por essa molécula é uma
consequência da disposição antiparalela que as duas
cadeias polinucleotídicas apresentam entre si.
As ligações de hidrogênio presentes na molécula
representada mantêm os nucleotídeos unidos na
formação de uma mesma cadeia polinucleotídica.
O pareamento específico entre as bases nitrogenadas se
expressa na interação existente entre as bases púricas
ou entre as bases pirimídicas entre si.
A expressão da informação genética contida no núcleo
envolve diretamente a completa separação das cadeias
polinucleotídicas e posterior formação de outras cadeias
em novas moléculas de DNA.
Alterações na sequência dos nucleotídeos de uma
mesma molécula de DNA configura uma mudança na
forma dessa molécula sem, contudo, alterar a informação
nela contida.

Questão

D)

44

Até a metade do século XX, uma importante
crença filosófica dos fisicalistas era que um
fenômeno tinha de ser reduzido aos seus menores
componentes para que se alcançasse sua
completa explicação. Isso era interpretado, em
geral, como uma afirmação de que a explicação
só poderia ser alcançada no mais baixo nível de
organização. Tal conclusão era particularmente
perturbadora para biólogos, porque nos níveis mais
baixos de organização tal redução abandonava a
biologia e lidava apenas com fenômenos físicos.
(MAYR, 2013).

E)

A formação dos cloroplastos precedeu a formação das
mitocôndrias na história da vida, já que, para ocorrer a
respiração celular, é necessária a presença do O 2
produzido pela fotossíntese.
Englobamentos primitivos entre seres unicelulares
distintos geraram relações parasitárias que interferiram
de forma significativa na história da vida no planeta.

Questão

46

Em todas as células vivas atuais, os genes são
compostos de DNA. Todas as células precisam
do RNA, que é muito semelhante ao DNA, para
sintetizar proteínas. A sequência exata de
aminoácidos fornece a uma proteína grande parte
de sua estrutura, determinando assim o que ela
fará, da mesma forma como uma sequência de
letras dá significado à palavra escrita.
(MARGULIS, 2001, p. 80).

Um dos motivos que justificam a dificuldade dos biólogos em
aceitar os conceitos difundidos pelos fisicalistas é de que
A)

B)

C)

D)

E)

as propriedades biológicas emergentes resultam da
interação das partes componentes dos níveis de
organização inferiores na formação do nível superior acima.
a explicação dos fenômenos biológicos só pode ser
alcançada apenas nos níveis elementares de sua
estrutura organizacional.
a soma das partes componentes expressam as
características que estarão presentes no todo
organizacional.
os seres vivos não apresentam, na sua estrutura, níveis
considerados básicos na formação de seus padrões
organizacionais mais complexos, como queriam fazer
acreditar os fisicalistas.
os fenômenos físicos são capazes de explicar apenas os
processos biológicos mais complexos dentro da
organização dos seres vivos.

Questão

Em relação aos processos metabólicos que ocorrem
associados à presença dos ácidos nucléicos, é correto afirmar
que a
A)

B)

C)

45

D)

A noção de que as células de animais e plantas
tiveram origem por meio da simbiose não é mais
motivo de controvérsia. A biologia molecular,
incluindo o sequenciamento gênico, reivindicou
esse aspecto de minha teoria da simbiose
celular. Mas o verdadeiro impacto da visão
simbiótica da evolução ainda está para ser
sentido. E a ideia de que novas espécies surgem
de fusões entre membros de espécies antigas
ainda não é sequer debatida na sociedade
científica respeitável. (MARGULIS, 2001, p. 14).

E)

replicação garante a expressão da informação genética
a partir do sequenciamento preciso de aminoácidos na
formação de moléculas proteicas.
conservação da informação genética contida nas
moléculas de DNA é realizada com a produção de cópias
fidedignas dessas moléculas, a partir da tradução
semiconservativa, durante a divisão celular.
estrutura tridimensional de uma proteína é dependente da
sequência de nucleotídeos do DNA utilizado no processo
de transcrição que antecedeu a tradução da informação
genética.
síntese de RNA, a partir do segmento de um DNA
codificante, ocorre principalmente na etapa S, durante
a interfase do ciclo celular.
sequência precisa entre os aminoácidos, durante a
formação de uma molécula de DNA, é essencial na
capacidade dessa molécula de exercer a sua função.

Questões

Todas as células vivas, mesmo em princípio,
são muito mais complexas do que qualquer
gene ou vírus. As células intercambiam suas
partes; elas se mantêm continuamente por
meio de nutrientes e energia retirados do
ambiente. Até uma minúscula esfera fechada
por membrana, uma célula bacteriana sem
paredes, precisa de uma equipe de interações
moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA,
cerca de quinhentos e, mais geralmente, até
quase cinco mil tipos diferentes de proteínas.
(MARGULIS, 2001, p. 82).

A respeito dos processos endossimbióticos propostos pela
pesquisadora Lynn Margulis, que atualmente são amplamente
aceitos pela ciência, é possível afirmar:
A)

B)

C)

Relações de fusões citoplasmáticas entre seres eucariontes
ancestrais teriam aperfeiçoado a capacidade dos
organismos atuais na realização de suas funções
metabólicas.
A capacidade fotoautótrofa presente em alguns
eucariontes atuais é necessariamente dependente de
uma relação simbiótica anterior, que englobou, a esse
padrão de organização, determinadas cianobactérias
ancestrais.
A presença da mitocôndria no padrão eucarionte é
considerada como resultado de uma relação
endossimbiótica por apresentar, no seu interior, todas as
informações genéticas presentes no DNA das atuais
bactérias anaeróbias.
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Questão

47

Em relação às características da organização celular presente
das células bacterianas citadas no texto, é correto afirmar que
A)
B)
C)
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a diversidade de endomembranas permite uma maior eficiência
das funções metabólicas realizadas por esses seres vivos.
a ausência de material genético é consequência da inexistência
de uma membrana delimitando um material nuclear.
a formação de agregados coloniais desses organismos favorece
a diferenciação celular com posterior formação de tecidos.

D)

E)

as células bacterianas sem paredes precisam de uma equipe
de interações moleculares para suprir a ausência de uma
membrana plasmática delimitando o seu ambiente intracelular.
os ribossomos aderidos ao RNA mensageiro na forma
de polissomos livres garantem a capacidade desse tipo
celular de expressar as informações genéticas contidas
primariamente no seu DNA.

Questão

Questão

O reconhecimento de que os genes ocupam posições
características no cromossomo e de que essas são
segregadas pela meiose possibilitou aos sucessores de
Mendel fornecer uma explicação física para o seu modelo de
herança. Logo tornou-se evidente que a associação de genes
com cromossomos também possui outras consequências
genéticas.

48

A presença de nutrientes e energia retirados do ambiente é
fundamental para a manutenção dessa complexidade celular,
como citado no texto.

Pesquisas, no início do século XX, demonstraram que nem
sempre os padrões de herança genética refletem o que foi
enunciado por Mendel a partir de suas conclusões.

É possível afirmar a respeito desse fluxo de alimento que
A)

os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à
energia e à matéria que se obtém do ambiente para a
manutenção das suas funções metabólicas.

B)

a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a energia
do ambiente de forma bidirecional, sua complexidade ao
gerar mais de si mesma indefinidamente.

C)

Das heranças listadas nas alternativas, a que apresenta um
padrão que não está de acordo especificamente com a lei da
segregação independente dos caracteres é a
A)

os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem
gerada pelo metabolismo durante a utilização dos
nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do ambiente.

D)

o uso de forma unidirecional da energia captada do
ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar
uma ordem interna responsável em desenvolver os
diferentes níveis de complexidade celular.

E)

relações alimentares como o predatismo favorecem a
disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os
diversos níveis tróficos das cadeias alimentares presentes
nos ecossistemas naturais.

Questão

C)
D)

E)

B)

por epistasia.

C)

ligada ao sexo.

D)

por ligação fatorial.

E)

por alelos múltiplos.

49

Considerando-se os conhecimentos atualizados a respeito do
controle do ciclo celular e do desenvolvimento de células
neoplásicas, é correto afirmar que

Cada caráter genético é determinado por um par de
fatores que se combinam na formação dos gametas e
se fundem na fecundação.
Os fatores não alelos interagem de forma aditiva durante
a formação genotípica dos novos indivíduos.
A herança ligada ao sexo é determinada por genes
posicionados na porção não homóloga do cromossomo X.
A presença de três ou mais alelos na determinação de
um único caráter é denominada de pleiotropia, cuja
herança é fiel à lei da segregação, independente dos
gametas.
O cruzamento entre híbridos na F1 permite a formação de
uma descendência que apresenta os fenótipos dos tipos
parentais em uma proporção de 3:1.
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51
As células normais apresentam uma regulação
muito precisa do seu crescimento. Durante o
desenvolvimento, os órgãos aumentam até o seu
tamanho adequado e então param de crescer. Às
vezes, algumas células escapam desse processo
regulatório e passam a crescer e a se dividir
descontroladamente. A passagem para esse
crescimento desregulado chama-se neoplasia e
o conjunto de células resultantes, que não
segue a taxa normal de divisão celular do
t e c i d o originário, nem possui função
determinada, é denominado neoplasma ou tumor.
(BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001, p. 278).

Os experimentos realizados por Mendel, que permitiram as
conclusões expostas nesse texto, podem ser caracterizados
conforme expresso em

B)

quantitativa.

Questão

Mendel propôs que as unidades responsáveis pela
hereditariedade de características específicas estão presentes
como discretas partículas que ocorrem em pares e se
segregam uma da outra durante a formação dos gametas. De
acordo com essa teoria da individualidade, as unidades da
herança mantêm sua integridade na presença de outras
unidades.

A)

50

A)

o câncer se caracteriza pela perda do controle de divisão
especificamente em células de pouca diferenciação
celular ou de grande poder mitótico.

B)

em condições normais, a entrada da célula na etapa S
da interfase se dá sob controle gênico e sinaliza a
“tendência” desta célula em realizar divisão celular após o
período G2.

C)

fatores ambientais interferem na capacidade da célula de
controlar sua divisão celular, ao impedir que ocorra
duplicação do material genético durante o período de
interfase em células neoplásicas.

D)

as células que passam pelo processo de neoplasia
ampliam a sua capacidade funcional como consequência
do aumento do volume tecidual.

E)

o tumor é considerado benigno quando, através da
metástase, limita a sua ocorrência apenas às células de
um mesmo tecido existente no organismo.
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Questão

C)

52
Atualmente são registrados no mundo cerca de
300-500 milhões de casos de malária a cada ano.
Na América Latina, o maior número de casos é
verificado na Amazônia brasileira, com registro de
cerca de 500 mil casos/ano. O desenvolvimento
intensificado da Amazônia, nas décadas de 70 e
80, acelerou o processo migratório, atraindo
moradores de outras regiões do país, devido aos
projetos de colonizações e a expansão da fronteira
agrícola. Nessa região, as precárias condições
socioeconômicas da população migrante
determinaram a rápida expansão da doença.
(NEVES, 2002, p. 137-8).

D)

E)

Edward Jenner foi o responsável pelo programa das
Nações Unidas, que permitiu, através de uma intensa
campanha de vacinação, erradicar a varíola na espécie
humana.
A inoculação no indivíduo do próprio antígeno atenuado
responsável pela varíola é capaz de gerar uma imunidade
ativa com produção de anticorpos e principalmente da
criação de uma memória imunológica.
A vacinação é responsável por ativar a capacidade do
organismo de produzir anticorpos contra a bactéria
causadora da varíola.

Questões

Pacientes diabéticos podem controlar sua doença
seguindo consistentemente a dieta prescrita,
tomando medicação como ordenado, comendo
em horários regulares e seguindo um programa
regular de exercícios. [...]
A chegada do medidor de bolso de teste de
glicose no sangue permitiu ao paciente diabético
realizar um controle mais rigoroso da doença. As
pessoas que tomam injeções de insulina estão
sujeitas a episódios de hipoglicemia, ou seja, de
taxa baixa de açúcar no sangue. [...] A maioria da
insulina em uso atualmente é um tipo “humano”
produzida por bactérias por meio da engenharia
genética. (COHEN; WOOD, 2002, p. 216-7).

A respeito da biologia dos organismos envolvidos e do controle
epidemiológico da malária, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

O processo migratório aumentou a exposição do homem
ao inseto hematófago do tipo barbeiro, que é o agente
transmissor da malária.
O protozoário causador da malária se instala nos vasos
linfáticos humanos, provocando um intenso edema
localizado principalmente nos membros inferiores, como
é característico dessa doença.
O mosquito Aedes aegpti utiliza ambientes com água
limpa e parada para depositar os ovos, que eclodirão em
larvas já contaminadas pelo vírus da malária.
A exposição cada vez maior do homem ao mosquito
Anopheles — vetor da malária —, a partir dos projetos de
colonização e expansão agrícola, aumentou a incidência
dessa doença, já que esse mosquito apresenta hábitos
silvestres.
A ampliação do saneamento básico nas grandes cidades
se mostrou bastante eficiente em relação às medidas
preventivas de controle da malária.

Questão

Questão

A)

B)

53

C)

D)

E)

55

A engenharia genética está produzindo uma revolução na
capacidade médica de tratamento das mais diversas doenças
humanas.

Ao longo dos séculos, a espécie humana desenvolveu
uma resistência imunológica, que garantiu a erradicação
da varíola no final do século XX.
As condições precárias de saneamento básico, nas quais
vivia a humanidade no passado, favorecia o
desenvolvimento das populações de ratos, que serviam
de agentes transmissores do flagelo da varíola.
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Pacientes diabéticos apresentam um quadro clínico que
favorece a ocorrência de episódios hipoglicêmicos com
uma relativa frequência.
A insulina apresenta um poder hiperglicemiante, ao
favorecer a entrada de glicose nas células para serem
utilizadas nos processos biológicos de transformação de
energia.
A atividade física estimula a um maior consumo glicêmico,
principalmente em células musculares, colaborando com
a manutenção de níveis considerados aceitáveis de
glicemia no corpo de indivíduos portadores de diabetes.
Os populares medidores de bolso testam a quantidade
de insulina presente no sangue, o que permite ter um
controle mais eficiente do diabetes.
Como o diabetes não possui cura, qualquer tratamento
realizado apresenta um efeito limitado na capacidade
desse tipo de paciente de manter a sua taxa glicêmica
em níveis considerados normais.

Questão

Considerando-se a importância que a varíola teve ao longo da
história da humanidade e a capacidade desenvolvida pelo
homem para erradicá-la, é correto afirmar:

B)

54

A partir das informações do texto e do conhecimento pertinente
ao quadro clínico de um paciente diabético, é correto afirmar:

As epidemias de varíola matavam de 20% a 40%
das pessoas que desenvolviam a doença, e quem
sobrevivia ficava terrivelmente desfigurado ou
mesmo cego. Durante os séculos XVII e XVIII, um
terço de toda a população de Londres
apresentava horríveis cicatrizes de varíola, e dois
terços dos cegos tinham perdido a visão por
causa da varíola.
Em 1980, porém, esse flagelo havia desaparecido
para sempre. O número de pessoas infectadas
por varíola gradualmente declinou ao longo de
um período de dois séculos, depois que Edward
Jenner introduziu a vacinação, uma das dez
supremas descobertas da medicina ocidental.
(FRIEDMAN; FRIEDLAND, 2000, p. 103).

A)

54 e 55

A respeito desse tema, é correto afirmar:
A)

17
Biologia

Os organismos transgênicos representam a capacidade
do ser humano de mesclar características genéticas de
espécies distintas em um só indivíduo, gerando produtos
que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

B)

A insulina de origem transgênica utilizada com sucesso
nos pacientes diabéticos é produzida por bactérias que
apresentam um gene modificado de origem suína.

C)

Os alimentos transgênicos se caracterizam por
apresentarem invariavelmente um valor nutricional maior
do que se comparado ao alimento original
correspondente.

D)

A terapia com células-tronco representa um avanço das
pesquisas médicas, ao induzir a regeneração de
qualquer tipo de órgão humano lesado com a aplicação
de células-tronco retiradas do tecido mamário de ovelhas.

E)

A clonagem terapêutica é considerada pelos
pesquisadores como uma técnica promissora, ao propor
gerar cópias de indivíduos humanos para serem utilizados
na reposição de tecidos e órgãos dos indivíduos originais.

Questão

( ) Os músculos são especialmente importantes na
regulação da temperatura, porque as variações na
quantidade de atividade muscular podem prontamente
aumentar ou diminuir a quantidade total de calor
produzida.
( ) A atuação da porção endócrina do hipotálamo favorece a
termorregulação corpórea, ao desenvolver estratégias
fisiológicas que mantém a temperatura do corpo na faixa
o
dos 37 C.
( ) A vasodilatação periférica provoca um resfriamento do
corpo em uma ação característica de ambientes onde a
perda de calor seja maior que a produção, a partir do
metabolismo energético celular.
( ) O perigo de um superaquecimento corpóreo se configura
na perda progressiva da ação enzimática, que interfere na
capacidade da célula de manter as suas taxas
metabólicas dentro de um padrão de normalidade.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

56
Quando substâncias passam de um sistema para
outro, precisam viajar através da membrana da
célula. Um fator importante no volume de
transporte que pode ocorrer por unidade de tempo
é a área da superfície total da membrana. O
problema de colocar uma grande quantidade de
superfície dentro de um espaço pequeno é
resolvido no corpo pelo pregueamento das
membranas. No intestino delgado, onde o
alimento digerido precisa ser movido para a
corrente sanguínea, há um pregueamento da
membrana para baixo até o nível das células
isoladas. (COHEN; WOOD, 2002, p. 354).

A)
B)
C)

VVVV
FFFV
VFVF

Questão

D) V F F V
E) F V F F

58

A membrana plasmática pode apresentar, para determinado
tipos de tecidos, especializações que aumentam a capacidade
da célula de realizar a sua função.
Considerando-se as características do tipo de especialização
de membrana apresentada no texto, pode-se reconhecer essa
especialização como
A)
B)
C)
D)
E)

O esquema representa, de forma simplificada, uma variedade
de cadeias alimentares integradas, constituindo uma teia
alimentar em que o homem participa como um dos seus
componentes.

invaginações de base.
desmossomos.
microvilosidades.
interdigitações.
junções “gap”.

Questão

Com base na imagem e nos conhecimentos a respeito do fluxo
de alimento em ecossistemas naturais, é correto afirmar:
A)

57
Se há perigo de superaquecimento [do corpo], o
hipotálamo transmite impulsos que estimulam
as glândulas sudoríparas a aumentar sua
atividade e dilatar os vasos sanguíneos na pele,
de modo que um aumento no fluxo sanguíneo
resulta em uma perda maior de calor. O
hipotálamo também pode estimular o relaxamento
dos músculos e assim minimizar a produção de
calor nesses órgãos. (COHEN; WOOD, 2002,
p. 378).

B)

C)

D)

Com base nas informações a respeito da termorregulação
corpórea, marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para
as falsas.
Processo Seletivo 2013.2 - UEFS 3
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As relações alimentares do tipo competição e
amensalismo são as principais responsáveis pela
manutenção de um fluxo de energia que se propaga ao
longo das teias alimentares.
O mesmo organismo poderá ocupar dois ou mais níveis
tróficos ao mesmo tempo, contanto que se alimentem
diretamente dos produtores.
O fluxo de energia aumenta a cada nível trófico como
resultado da acumulação da biomassa, à medida que se
afasta do nível dos produtores.
A onça, a cobra e o jacaré fazem parte do nível trófico dos
decompositores por estarem posicionados no ápice da
teia alimentar representada.
Os pássaros, nessa teia, representam os consumidores
primários, secundários e terciários, simultaneamente.

Questão

59

A chave dicotômica ilustra, de forma simplificada, uma possível classificação dos grupos animais de vertebrados representados
pelas letras A, B, C, D, E, F e G.
A característica comum existente nos grupos F e G e que está ausente nos outros grupos representados é a
A)

fecundação interna acompanhada de cópula.

B)

presença de pelos que favorecem proteção contra o frio.

C)

manutenção da temperatura corpórea caracterizada pela homeotermia.

D)

presença de quatro patas, favorecendo o deslocamento no ambiente terrestre.

E)

existência de mandíbula, que aumentou a disponibilidade de alimento na dieta alimentar desses organismos.

Questão

60

Existe um perigo iminente na possibilidade de o Brasil se tornar, em um curto período de tempo, “um paraíso pronto a ser
desbravado pela humanidade”, em relação à sua biodiversidade.
Um dos cuidados que deve ser considerado essencial na utilização sustentável desses recursos é
A)
B)
C)
D)
E)

a proibição de qualquer tipo de pesquisa científica que pudesse desvendar alguma propriedade medicamentosa de princípio
ativo natural na busca da preservação total desses recursos.
a criação de uma reserva natural da humanidade em toda a região da Amazônia, expulsando da região todos aqueles que
se utilizam de seus recursos.
a criação de leis que delimitem o uso dos recursos naturais brasileiros apenas para uso não comercial.
a ampla utilização dos recursos existentes nas florestas brasileiras pelas multinacionais, contanto que garantam a
transferência de tecnologia externa para o desenvolvimento do parque tecnológico nacional.
o uso controlado dos recursos naturais de uma forma que possa agregar benefícios na qualidade de vida da população
e, ao mesmo tempo, que permita a sua plena utilização pelas gerações futuras.

* * *
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Tabela Periódica
CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS
(com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono)

28

29

30

S

64

65

70

47

48

49

GÁLIO

105

106

107

192

108

109

Xe

HÉLIO

128

127

131

83

84

85

86

Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
195

110

197

ROENTGÊNIO

104

190

DARMSTÁCIO

103

184

MEITNÉRIO

181

I

84

54

122

RADÔNIO

82

ASTATO

119

81

POLÔNIO

115

80

BISMUTO

112

79

TÁLIO

108

78

MERCÚRIO

106

77

OURO

103

76

PLATINA

101

75

XENÔNIO

80

53
IODO

79

52

TELÚRIO

75

51

ANTIMÔNIO

ESTANHO

ÍNDIO

CÁDMIO

PRATA

PALÁDIO

73

50

(98)

IRÍDIO

96

74

HASSIO

179

NEÔNIO

40

36

59

BÓHRIO

175

88

DÚBNIO

137

87

FLÚOR

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO

CARBONO

36

35

46

Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir
133

Cl Ar

32

34

59

ZINCO

P
31

45

COBRE

18

33

56

NÍQUEL

17

28

44

COBALTO

16

32

55

FERRO

20

15

27

43

ÓSMIO

93

73

TANTÁLIO

91

72
HÁFNIO

89

71

LUTÉCIO

19

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te

88

56
BÁRIO

52

42

RÊNIO

Rb Sr Y

Ne

16

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
RÓDIO

51

41
NIÓBIO

48

40

F

14

31

25

RUTÊNIO

V

45

39
ÍTRIO

40

SEABÓRGIO TUNGSTÊNIO MOLIBDÊNIO

Ca Sc Ti

Al Si

O

4

ARGÔNIO

27

N

He
10

CRIPTÔNIO

26

9

CLORO

24

17
7A

8

BROMO

23

16
6A

7

ENXOFRE

22

14

15
5A

SELÊNIO

21

12

FÓSFORO

20

C

11
13

ARSÊNIO

12
2B

B

SILÍCIO

11
1B

6

GERMÂNIO

BORO

10

14
4A

5

MANGANÊS

9
8B

13
3A

TECNÉCIO

8

CROMO

7
7B

VANÁDIO

6
6B

ESCÂNDIO

5
5B

RÁDIO

CÉSIO
FRÂNCIO

7

4
4B

38

86

6

3
3B

39

55

Massa atômica

24

37

ESTRÔNCIO

POTÁSSIO
RUBÍDIO

5

K

Símbolo

CHUMBO

Na Mg
19

2

Elementos de transição

TITÂNIO

MAGNÉSIO

9

12

23

4

Be

7

11

ZIRCÔNIO

Li

BERÍLIO

4

Número atômico

ALUMÍNIO

2
2A

1

CÁLCIO

LÍTIO
SÓDIO

3

Nome do elemento químico

H
3

2

18
8A

1

LAWRÊNCIO

1

HIDROGÊNIO

1
1A

111

201

204

207

209

(209)

112

114

116

(272)

(277)

(285)

(289)

65

66

(210)

(222)

118

Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg
(223)

(226)

(262)

(261)

(262)

(266)

(264)

(277)

60

61

62

(268)

(271)

69
TÚLIO

ÉRBIO

68

70
ITÉRBIO

67
HÓLMIO

DISPRÓSIO

64
TÉRBIO

63

GADOLÍNIO

EURÓPIO

SAMÁRIO

59

PROMÉCIO

58

NEODÍMIO

57
CÉRIO

LANTÂNIO

Série dos lantanídeos

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
139

140

141

144

(145)

150

152

93

94

95

157

159

96

97

163

165

167

169

173

98

99

100

101

102

238

NOBÉLIO

FÉRMIO

BERKÉLIO

MENDELÉVIO

(231)

EINSTÊNIO

232

CALIFÓRNIO

(227)

CÚRIO

Ac Th Pa U

AMERÍCIO

92

PLUTÔNIO

91
URÂNIO

90
TÓRIO

ACTÍNIO

89

NEPTÚNIO

Série dos actinídeos

Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(251)

(252)

(257)

(258)

(259)

Outras informações importantes:
R = 0,082 atm.l.mol-1.K-1
F = 96500 C
23
Constante de Avogadro ≅ 6,02.10
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OBSERVAÇÕES:
Valores de massa atômica aproximados com a finalidade de serem utilizados em cálculos.
Os parênteses indicam a massa atômica do isótopo mais estável.
Fonte: IUPAC Periodic Table of the Elements (dezembro de 2006).
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