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.

1

Questão

Em 1905, o físico alemão, Albert Einstein, explicou o efeito fotoelétrico, propondo que a energia
de um fóton (quantum) é dada por E = hf, em que h é a constante de Planck e f é a frequência
da radiação eletromagnética.
Com base nessa informação, a equação dimensional de h, em relação às grandezas
fundamentais massa (M), comprimento (L) e tempo (T), é
−1

2

A)

ML T

B)

MLT

−3

Questão

−1 −2

C) M L T
0 0

D) M L T

4

0 2

−2

E) M L T

0

2

Usain S. Leo Bolt é um atleta (corredor velocista) que participa das provas de 100,0m e 200,0m
rasos. É dele o recorde mundial das provas de 100,0m e 200,0m, com tempos respectivos
de 9,58s e 19,19s.
Considerando-se que, na prova de 200,0m rasos, Usain Bolt realizou um movimento
2

uniformemente acelerado durante toda a prova, a aceleração, em m/s , que ele imprimiu durante
a corrida, para atingir a marca do tempo do recorde mundial, foi, aproximadamente, igual a
A)

0,5

C) 4,3

B)

1,1

D) 5,8

Questão

E) 6,2

3

Na navegação marítima, a unidade de velocidade usada nos navios é o nó, e o seu valor equivale
a cerca de 1,8km/h. Um navio se movimenta a uma velocidade média de 20 nós, durante uma
viagem de 5h.
Considerando-se que uma milha náutica equivale, aproximadamente, a 1800,0m, durante toda
a viagem o navio terá percorrido, em milhas marítimas,
A)

5

C) 20

B)

10

D) 100

Questão

E) 140

4

Um carro de massa 10 toneladas parte do repouso e percorre, com aceleração constante, uma
distância de 40,0m, em 10 segundos.
Sua quantidade de movimento, em kg.m/s, no final do percurso, é de
A)
B)

4,0.10

4

6,4.10

5

Questão

C) 8,0.10

4

D) 8,0.10

3

E) 8,0.10

1

5

Quando um motorista vira o volante, ao entrar em uma curva, aparece como reação da estrada
sobre os pneus uma força de atrito F, dirigida para o centro da curva. Essa força de atrito é a
força centrípeta desse movimento. Um carro, de massa, uma tonelada, vai descrever uma curva,
cujo raio mede 30 metros, em uma estrada de coeficiente de atrito igual a 0,48.
2

Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10,0m/s , o valor máximo
da velocidade que o automóvel poderá desenvolver, nessa curva, em m/s, sem derrapar, é
igual a
A)

2,2

C) 8,4

B)

4,8

D) 12,0
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E) 14,4
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6

Sobre um corpo de massa m = 400 gramas agem duas forças F1 = 12 N e F2 = 16 N, formando
o
entre si um ângulo de 90 .
o

Sabendo-se que o cosseno e seno de 90 são iguais a, respectivamente, 0 e 1, a aceleração,
2
em m/s , a que o corpo fica submetido é de
A)

70

C) 30

B)

50

D) 40

Questão

E) 10

7

O odômetro é um aparelho utilizado para medir distância percorrida. Um automóvel que tem
rodas de diâmetro 0,5m percorre 15,0km viajando da cidade P para a cidade Q.
Admitindo-se π = 3, o número de voltas realizadas pelas rodas do automóvel no percurso entre
as duas cidades é de
A)
B)

1,0.10

4

2,0.10

3

Questão

C) 4,0.10

4

D) 9,0.10

4

E) 11,0.10

5

8

Um projétil é lançado obliquamente a partir do solo horizontal com velocidade V0, cujo módulo
é igual a 108,0km/h, segundo um ângulo θ, conforme a figura.
2

Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10,0m/s , senθ = 0,6,
cosθ = 0,8 e desprezando-se a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo projétil e o seu
alcance horizontal correspondem, respectivamente, a
A)
B)

11,3m e 72,0m
16,2m e 86,4m

Questão

C) 20,0m e 15,0m
D) 45,0m e 60,0m

E) 80,0m e 20,0m

9

Corpos imersos em fluidos líquidos ou gases estão sujeitos a pressões. Em relação aos
conceitos básicos de hidrostática, marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O empuxo que atua em uma esfera maciça, imersa em um fluido, é maior do que o empuxo
que atuaria sobre essa esfera, caso ela fosse oca e estivesse imersa no mesmo fluido.
( ) A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio é inversamente
proporcional à densidade do líquido e ao desnível entre eles.
( ) O funcionamento de um elevador hidráulico é uma aplicação prática do princípio de Pascal.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)

VFF

C) F V V

B)

VFV

D) F V F

Questão

E) F F V

10
o

Tomar chá preto, a 80 C, com uma quantidade de leite é hábito bastante comum entre os
londrinos.
o

O valor dessa temperatura em F (Fahrenheit), que é o sistema utilizado na Inglaterra, é,
aproximadamente,
A)

165

C) 172

B)

169

D) 176
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E) 180
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11

O calorímetro é um aparato utilizado nos laboratórios para determinação do calor específico das
substâncias. Um estudante em um laboratório didático utilizou um calorímetro ideal para
o
o
misturar 200,0g de um líquido de calor específico 0,79cal/g C a 35 C, com uma amostra de
o
metal desconhecido de massa 300,0g, a 150 C.
o

Considerando-se que a temperatura de equilíbrio térmico foi de 40 C, o calor específico,
o
em cal/g C da substância, é, aproximadamente, igual a
A)
B)

0,02
0,05

Questão

C) 0,8
D) 1,0

E) 1,5

12

De acordo com seus conhecimentos de termodinâmica, marque com V as verdadeiras e com
F, as falsas.
( ) A energia interna de uma dada massa de gás é função exclusiva da temperatura
termodinâmica.
( ) A área do diagrama pressão x volume representa, numericamente, o trabalho realizado por
um gás.
( ) O fenômeno de expansão adiabática, que exibe a variação da energia interna ΔU < zero,
pode ser percebido em uma bomba de ar manual quando enche uma bola de ar.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A) F F V
C) F V V
B) V V F
D) F V F
Questão

E) V V V

13

Espelhos esféricos podem ser utilizados para diversos fins: por exemplo, ampliar o campo visual
para facilitar a segurança dos estabelecimentos ou para ampliar as dimensões das imagens.
Diante de um espelho esférico, um homem fica situado a 2,0m do vértice e visa a sua imagem
direita e ampliada três vezes.
A distância focal do espelho, em metros, e a sua natureza correspondem, respectivamente, a
A) 3,0 e convexo.
C) 3,0 e côncavo.
E) 1,5 e côncavo.
B) 6,0 e côncavo.
D) 1,5 e convexo.
Questão

14

No campo elétrico criado por uma esfera eletrizada com carga Q, o potencial varia com a distância
ao centro dessa esfera, conforme o gráfico.
10

2

2

Considerando-se a constante eletrostática do meio igual a 1,0.10 N.m /C , a carga elétrica, em
Coulomb, existente na esfera é igual a
A)
B)

−6

4

6,0.10
−5
6,0.10

Questão

C) 6,0.10
−9
D) 6,7.10

E) 6,7.10

−16

15
8

Um determinado município do Estado da Bahia consome 1,0.10 W de potência e é alimentado
por uma linha de transmissão de 1.000km de extensão, cuja voltagem de entrada no município
é de 100.000 volts. Essa linha é construída de cabos de alumínio cuja área da seção transversal
3
2
é igual a 5,26.10 mm .
−8

Sabendo-se que a resistividade elétrica do alumínio é igual 2,6.10 Ω.m, a resistência, em ohm,
e a corrente elétrica total, em Ampère, que passam nessa linha de transmissão são,
respectivamente, de
A)
B)

5

2,0 e 1,0.10
6
2,0 e 1,0.10
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C) 5,0 e 5,0.10
2
D) 5,0 e 5,0.10

E) 5,0 e 1,0.10

3
Fís

3

Questão

16

Por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20,0A quando ele é ligado a uma tensão
de 220V.
Considerando-se que pelo chuveiro passa água com uma vazão de 50 gramas de água por
o
segundo, que o calor específico da água é igual 4,0J/g C, e que ela absorve toda a energia
dissipada, a elevação de temperatura da água, em grau Celsius, é de
A)
B)

11
20

Questão

C) 22
D) 55

E) 80

17

O campo elétrico entre as placas mostradas na figura
4
é E = 2,0.10 N/C e a distância entre elas é d = 7,0mm.
Considere que um elétron seja liberado, a partir do
repouso, nas proximidades da placa negativa, a carga do
−19
elétron em módulo igual a 1,6.10 C e a sua massa
−31
igual 9,1.10 kg.
Nessas condições, o módulo da velocidade do elétron,
em m/s, ao chegar à placa positiva, é de
A)
B)
C)
D)
E)

3

3,6.10
6
3,6.10
6
5,0.10
6
7,0.10
−6
12,6.10

Questão

18

Uma corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor,
produzido pela ação de uma força elétrica. A passagem da corrente elétrica, através dos
condutores, acarreta diferentes efeitos, dependendo da natureza do condutor e da intensidade
da corrente.
De acordo com essa informação, cargas elétricas em movimento necessariamente produzem
efeito
A)
B)

joule.
químico.

Questão

C) luminoso.
D) magnético.

E) fisiológico.

19

Em nossas residências, tem-se, muitas vezes, necessidade de aumentar ou diminuir a voltagem
que é fornecida pelas companhias de energia elétrica. O dispositivo que nos permite resolver
esse problema é denominado transformador. Considere que um transformador foi construído
com um primário constituído por uma bobina de 400 espiras e um secundário com 2000 espiras.
Ao se aplicar no primário uma voltagem de 120 volts, surge no primário uma corrente de 1,5
Ampères.
Assim, a corrente em Ampères que aparece no secundário é de
A)

0,3

C) 1,5

B)

0,5

D) 2,4

Questão

E) 4,5

20

Sabe-se que os raios-X são ondas eletromagnéticas com frequência maiores do que as da
radiação ultravioleta.
Sobre os raios-X, marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) Os raios-X constituem uma radiação ionizante.
( ) Os raios-X têm frequências maiores que do que à da luz visível.
( ) A velocidade de propagação dos raios-X é igual à velocidade de propagação da luz, no vácuo.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VFV
FVF
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C) F F V
D) V V F

E) V V V
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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

Um dos desafios da Química tem sido a obtenção de substâncias químicas puras a partir de misturas. Para esse fim, os químicos
desenvolveram técnicas de separação e de purificação de componentes dessas misturas até transformá-los em substâncias puras.
Assim, considerando-se uma mistura em pó dos materiais representados na tabela I, é possível separar inicialmente os seus
componentes, utilizando-se da ajuda de líquidos inertes nos quais são insolúveis, como os representados na tabela II.
A partir dessas informações, dos dados das tabelas I e II e da mistura formada pelos materiais da tabela I, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O processo de separação inicial dos componentes da mistura em pó tem como base a diferença de densidade e a
miscibilidade entre eles.
A adição inicial de tetracloreto de carbono à mistura em pó permite a separação imediata dos polímeros.
O processo de separação consiste na adição de água à mistura em pó, seguida de filtração e de adição de etanol à fase
líquida filtrada.
A técnica utilizada nas etapas iniciais de separação dos componentes da mistura em pó é a flotação.
A dissolução fracionada permite a separação dos componentes da mistura sólida, após a adição incial de etanol.

Questão

22

Alguns seres vivos possuem um interessante mecanismo, a exemplo das reações que utilizam a energia proveniente dos alimentos
para excitar elétrons de átomos em determinadas moléculas. Esse fenômeno é conhecido como bioluminescência e ocorre nos
vagalumes, em algumas espécies de fungos e de cogumelos, e de cnidários.
Os fenômenos da bioluminescência, da emissão de luz dos lasers e dos luminosos de neônio têm como fundamento os postulados
do modelo atômico proposto por N.Böhr, e ocorre quando o elétron, no átomo,
A)
B)
C)
D)
E)

se desloca de um nível de menor energia para outro de maior energia e libera radiação na região do infravermelho.
libera energia na forma de ondas eletromagnéticas, ao retornar de uma órbita estacionária para outra interna.
permanece entre níveis de energia e passa a emitir energia luminosa, quando excitado.
se movimenta em órbitas estacionárias e emite luz ultravioleta.
se move livremente ao redor do núcleo em trajetórias elípticas.

Questão

23

Os primeiros átomos do elemento químico seabórgio, nome dado em homenagem a Glenn T. Seaborg, ao elemento 106 da
Tabela Periódica, foram identificados em 1974, em Berkeley, Califórnia. O isótopo de seabórgio mais estável, meia-vida
de 21 segundos, tem massa atômica [266]u. Como os átomos desse isótopo se desintegram rapidamente, torna-se difícil o
estudo das propriedades do seabórgio. Por outro lado, os demais elementos químicos do grupo 6 da Tabela Periódica apresentam
algumas propriedades físicas regulares, mostradas na tabela, além de formarem os óxidos CrO 3, MoO 3 e WO 3 , e os
haletos MoF6 e WF6 e MoCl6 e WCl6.
A regularidade nas tendências das propriedades periódicas dos elementos químicos do grupo 6 permite corretamente estabelecer
previsões sobre propriedades do elemento químico seabórgio, tais como
A)

o elemento químico seabórgio forma óxido e haletos representados por fórmulas semelhantes às dos óxidos e haletos
dos elementos químicos molibdênio e tungstênio.
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5
Quí

B)

C)

D)

E)

B)

os pontos de fusão e de ebulição e a densidade do
seabórgio são menores que os do tungstênio em razão
da instabilidade do isótopo de massa atômica [266]u.
o seabórgio é um metal que se presta à fabricação de
filamentos de lâmpadas incandescentes mais resistentes
que os de tungstênio.

C)
D)

o átomo do elemento químico
possui mais
de 6 elétrons na camada de valência e raio covalente
menor que o do cromo.
o número de prótons existentes no núcleo do radioisótopo

E)

é igual ao dos elementos químicos do seu grupo
periódico.
Questão

Questão

A partir dessas informações, é correto afirmar:
A)
B)

Levando-se em consideração essas informações e os
modelos de ligações químicas, é correto afirmar:

B)
C)

D)

E)

C)

A molécula de CCl4 possui ligações C—Cl de comprimentos
diferentes porque tem forma geométrica piramidal.
O íon
possui forma geométrica tetraédrica porque
o
os ângulos entre as ligações Cl—Sn—Cl são iguais a 90 .
Os ângulos formados entre as ligações Cl—C O e
entre as ligações Cl—C—Cl, na molécula de
o
C l 2 C O, são iguais a 120 C.
A forma geométrica angular da molécula de SO2 permite
a menor repulsão entre os pares de elétrons ligantes com
o não ligante do átomo central de enxofre.
A molécula de ozônio, O3, possui três ligações sigma, σ,
entre átomos de oxigênio e tem forma cíclica de acordo
com o modelo de ligação de Lewis.

Questão

26

O carbonato de sódio hidratado, representado pela fórmula
química Na 2CO 3 . xH2O, é usado na produção de vidro e na
alcalinização no tratamento de água de piscinas. Quando uma
amostra desse sal, de massa 2,558g, é aquecida em um forno
o
a 125 C, perde toda água de hidratação e deixa um resíduo
de 0,948g de carbonato de sódio anidro.

24

As estruturas de Lewis não definem as formas espaciais de
espécies químicas, entretanto mostram apenas o número e
os tipos de ligações entre átomos. A forma espacial é
determinada pelos ângulos formados entre as linhas
imaginárias que unem os núcleos desses átomos. Os ângulos
de ligação juntamente com o comprimento de ligações
definem, de maneira exata, a forma espacial e o tamanho de
uma molécula.

A)

O momento dipolar da forma geométrica I do
quimioterápico tem intensidade igual ao da forma
geométrica II.
2+
A configuração eletrônica do íon Pt , em ordem crescente
14
9
1
de energia, é representada por [Xe] 4f 5d 6s .
As formas geométricas I e II reagem do mesmo modo
frente às células cancerígenas porque são estruturas
quadrado planar.
A configuração eletrônica da platina, no estado
fundamental, indica que esse elemento químico
apresenta mais de um estado de oxidação.

D)
E)

A massa molar do carbonato de sódio hidratado
é 2 6 6 , 0 g / mol.
A água de hidratação não faz parte do retículo cristalino
do sal.
O carbonato de sódio da amostra analisada é um sal
decaidratado.
O processo de alcalinização consiste na redução de pH
pela adição de solução de íons
(aq) à água de piscina.
Os valores numéricos de pH são diferentes, nas mesmas
condições, quando se adiciona, ao mesmo volume de
água de piscina, 1,0mol de carbonato de sódio hidratado
ou 1,0mol desse mesmo sal anidro.

Questão

27

O hidrogeno-fosfato de sódio e alumínio, NaAl(HPO4)2 , é um
aditivo de alimentos, usado especialmente em massas prontas
de bolos, biscoitos e pães com o objetivo de deixá-los com
textura esponjosa macia, sem se deformarem. Embora o
acúmulo de alumínio no organismo esteja correlacionado à
demência senil, Alzheimer, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, ANVISA, não deixa claro os teores de alumínio
permitidos em alguns alimentos, mas fixa o teor máximo de
alumínio na água potável, que é de 0,2mgL−1.

25

A partir dessas informações e admitindo-se que o teor de
alumínio por quilograma de massa pronta de alguns alimentos
é igual a 0,2mg, é correto afirmar:
A)

Uma das características do câncer é a rápida reprodução
celular. A quimioterapia é uma forma de tratamento que tem
como objetivo impedir a reprodução descontrolada de células
anormais no organismo e, com esse fim, utiliza o composto
[Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 ], representado pelos isômeros de forma
geométrica quadrado planar I e II. Todavia, somente o de forma
geométrica I é eficaz no tratamento da doença.

B)
C)
D)

A partir dessas considerações, é correto afirmar:
A)

2+

2+

E)

O raio iônico de Pt é igual ao raio iônico de Pd porque
pertencem a elementos químicos do mesmo grupo
periódico.
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A massa de hidrogeno-fosfato de sódio e alumínio,
adicionado a um quilograma de massa pronta de bolos
é igual a 1,42mg.
O hidrogeno-fosfato de sódio e alumínio é um sal
classificado como duplo quanto ao ânion.
A porcentagem, em massa, de sódio é igual à de alumínio
no hidrogeno-fosfato de sódio e alumínio.
A concentração de a 0,2mgL−1 de alumínio na água potável
corresponde a 0,2ppm (m/v).
Os bolos e os pães não deformam depois de prontos
porque, durante o processo de aquecimento, o CO 2(g)
produzido se desprende da massa.

Questão

Questão

28

H+(aq) + OH−(aq) → H2O(l)

ΔHo = −58kJ/mol

O calor de neutralização é a variação de entalpia verificada na
+
neutralização de um mol de H (aq), de um ácido, por um mol
−
de OH (aq), de uma base, supondo-se todas as substâncias
o
em diluição total ou infinita, a 25 C e 1,0atm. Assim, ao se
misturarem 250,0g de uma solução de hidróxido de sódio
com 250,0g de uma solução de ácido perclórico, em um
recipiente, a liberação de 14,5kJ com a neutralização completa
das soluções permite o cálculo da concentração dessas
substâncias nas soluções mencionadas.

Tendo-se em vista essas informações, é correto afirmar:
A)
B)
C)

A partir dessas informações, dos conhecimentos de
termoquímica e admitindo-se que as soluções estão
totalmente diluídas e que as suas densidades são iguais
3
a 1,0g/cm , é correto afirmar:
A)

D)
E)

A massa de hidróxido de sódio existente na solução inicial
é de 10,0g.

B)

A concentração do sal formado na solução final é igual
a 1,0.10−1molL−1.

C)

A concentração de ácido perclórico na solução inicial é
igual a 2,5.10−1molL−1.

D)

O calor liberado na reação de 1,0mol de ácido fraco
com 1,0mol de uma base fraca diluídos é 58kJ/mol.

E)

O sal formado durante a reação de neutralização é
representado pela fórmula química NaClO3.

Questão

30

O cloreto de vinil, CH2 CHCl, é uma substância tóxica utilizada
na fabricação de policloreto de vinil, PVC, um polímero
empregado na produção de tubulações e conexões na
construção civil. A concentração máxima de cloreto de vinil
na atmosfera, permitida nas proximidades de uma fábrica,
–6
–1
é 2,0.10 g.L .
–6

O volume ocupado por 2,0.10 g de cloreto de vinil é,
–7
aproximadamente, 7,1.10 L, nas CNTP.
A fórmula química que representa o policloreto de vinil é
(CH2 CHCl)n.
A concentração de cloreto de vinil nas proximidades da
–8
–1
fábrica é igual a 1,6.10 molL .
O número de moléculas de cloreto de vinil presente em
um litro de ar é, aproximadamente, 2.
O cloreto de vinil é um composto iônico gasoso e
insaturado.

Questão

31

O processo de conservação da carne bovina, que usa
salmoura, uma solução de cloreto de sódio, NaCl(aq), é
conhecido desde a Idade Média e consiste em colocar o
alimento em contato com o líquido, por tempo determinado,
e, em seguida, deixá-lo secar em locais cobertos e arejados.
Após a secagem, a carne endurece e pode ser armazenada.
Considerando-se esse processo, é correto afirmar:
A)
B)

29

C)
D)
E)

O contato da carne com a salmoura hidrata o alimento.
As células da carne perdem água quando em contato com
a salmoura porque essa solução é hipertônica.
A conservação da carne é um processo que envolve
apenas transformações químicas.
As bactérias decompositoras sobrevivem em meio
+
−
desidratado e rico em íons Na (aq) e Cl (aq).
A secagem do alimento é feita em locais cobertos e
arejados porque, durante a operação, há liberação de calor.

Questão

32

O conhecimento da entalpia padrão de formação de uma
substância química é muito importante, pois possibilita calcular
a variação de entalpia de reações químicas, a exemplo da
reação de combustão completa dos hidrocarbonetos da tabela.
Considerando-se essas informações, admitindo-se que o
poder calorífico de um combustível é expresso por kJ/g e com
base nos conhecimentos de termoquímica, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O poder calorífico do n–butano é 47,13kJ/g.
A entalpia molar de combustão do buta–1,3–dieno é igual
a −2445kJ.
A porcentagem, em massa, de hidrogênio no but–1–eno,
é igual a 15%.
O n–butano libera menor quantidade de calor durante a
combustão quando comparado aos demais hidrocarbonetos.
Ao se comparar o poder calorífico de cada hidrocarboneto
com as respectivas percentagens, em massa, de
hidrogênio, verifica-se que ele cresce à medida que
aumenta o conteúdo de hidrogênio.
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O aumento do ponto de ebulição é uma propriedade física das
soluções aquosas, que depende da concentração do soluto,
mas não da natureza das suas partículas. A figura mostra
como a concentração de soluto afeta a pressão de vapor de
um solvente puro.
Assim, de acordo com essas informações e considerando-se
que 60,0mL de glicerol, C 3H 8O3(l) — uma substância não
o
eletrolítica e não volátil, de densidade 1,26g/mL, a 25 C —
foi adicionado a 500,0mL de água pura, densidade 1,0g/mL,
o
para formar uma solução, a 25 C, e que a pressão de vapor
da água pura é igual a 23,8mmHg, a essa temperatura, é
correto afirmar que a
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A)
B)
C)
D)
E)

pressão de vapor da solução de glicerol é maior que a
da água pura.
temperatura de ebulição da solução de glicerol é menor
que a da água pura.
presença do soluto não volátil reduz a pressão de vapor
da solução em, aproximadamente, 0,7mmHg.
quantidade de matéria de glicerol e de água na solução
é, respectivamente, 27,8mol e 0,822mol.
relação matemática entre a pressão de vapor exercida
pelo solvente quando em solução, a fração em
quantidade de matéria da água na solução e a pressão
do solvente puro, é representada pela expressão:
PH O(solução) = XH O(solução) / PH O(pura)
2

Questão

2

Questão

Levando-se em consideração essas informações e o sistema
em equilíbrio químico formado pela solução de ácido acético,
−1
−1
1% ionizado, cuja concentração inicial é 1,0.10 molL ,
representado pela equação química, é correto concluir:

2

33

B)

C)
D)

A)
B)

E)

O material cerâmico é um sólido covalente.
O nitreto de silício tem dureza menor que a dos metais
substituídos por esse material na fabricação de motores.
Os átomos no reticulo cristalino do nitreto de silício estão
unidos por forças intramoleculares de natureza dipolo-dipolo.
A substituição de partes metálicas em motores tem como
fundamento a maior densidade e a maior resistência
mecânica do nitreto de silício em relação às propriedades
dos metais utilizados.
Os componentes cerâmicos de nitreto de silício se
deformam e resistem à tração como os metais porque
seus átomos, unidos em grandes redes, se deslocam
facilmente uns sobre os outros.

Questão

O valor numérico do pOH da solução de ácido acético
−
indica que a concentração de íons OH (aq) é muito maior
+
que a de H3O (aq).
A água é base conjugada do ácido acético e a
concentração hidrogeniônica, na solução, é igual
−1
−1
a 1,0.10 molL .
A concentração de ácido acético no equilíbrio químico é
−3
−1
igual a 1,0.10 molL .
A concentração de íons acetato no sistema é igual a
−1
0,1molL .
O pH da solução de ácido acético é igual a 3.

Questão

36

PbCl2(s)

2 +

−

Pb (aq) + 2Cl (aq)

−5

3

Kps = 1,6.10 mol L

−3

A dissolução de sólidos em líquidos é de grande interesse nos
laboratórios e nas indústrias químicas porque as reações
químicas ocorrem mais facilmente quando os reagentes
sólidos estão em solução. Embora existam substâncias pouco
solúveis, essas características não impedem que reajam. O
equilíbrio químico representado obedece à lei da ação das
massas aplicada à fase aquosa, porque a concentração de
cloreto de chumbo, PbCl 2(aq), pouco solúvel nessa fase, é
pequena e constante, e a solução é saturada. Assim, a partir
das aplicações dessas informações, é possível resolver a
situação-problema apresentada por um rio do Recôncavo
Baiano que lança nas águas da Baía de Todos-os-Santos grande
quantidade de resíduos de compostos de chumbo, cuja amostra
o
−1
−1
coletada na foz desse rio, a 25 C, apresentou 4,0.10 molL de
−
íons cloreto, Cl (aq).

34
CO(g) + H2O(g)

−

+

Associando-se as aplicações desse material cerâmico a algumas
propriedades físicas e à equação química, é correto afirmar:

E)

+

CH3COO (aq) + H3O (aq)

Os valores das concentrações de H (aq) e de OH (aq), que
indicam a acidez ou basicidade das soluções são expressos
por números com expoentes negativos. Entretanto, para
transformá-los em números positivos, mais fáceis de trabalhar,
Soren Sörensen (1868-1939) propôs, em 1909, o uso de
logaritmos, o que o levou às definições de pH e pOH e às
escalas de acidez e de basicidade de soluções. Assim, o
cálculo de pH e de pOH facilitou o trabalho dos químicos.

Componentes cerâmicos de nitreto de silício, Si3N4(s), podem
substituir partes metálicas de motores ou ser utilizados em
outras aplicações em que altas temperaturas e desgaste estão
envolvidos. O material cerâmico pode ser fabricado a partir
da reação entre silano e amônia, na faixa de temperatura
o
o
de 900 C a 1100 C, representada pela equação química.

D)

−

CH3COOH(aq) + H2O(l)

A)

C)

35

CO2(g) + H2(g)

Um recipiente fechado, à temperatura constante, contém
inicialmente monóxido de carbono, CO(g), e vapor de
á g u a , H 2O ( g ) , a m b o s c o m p r e s s õ e s p a r c i a i s i g u a i s
a 0,750atm. Após ter sido estabelecido o equilíbrio químico do
sistema representado pela equação química, no interior do
recipiente, verificou-se que a pressão do monóxido de carbono
atingiu 0,480atm.

De acordo com essas informações e considerando-se
= 1,6, é correto afirmar que a

A partir dessas informações e considerando-se o sistema em
equilíbrio químico, é correto afirmar:

A)

A)
B)

concentração máxima de íons Pb (aq) na amostra de
−4
−1
água do rio é 1,0.10 molL .

B)

adição de 0,40mol de cloreto de sódio à amostra de água
do rio não causa precipitação de PbCl2(s).

C)

solubilidade de PbCl 2(s) na água é igual a 5,25gL

D)

constante do produto de solubilidade, Kps, é representada
2+
−
pela expressão [Pb ] [Cl ].

E)

solubilidade de PbCl 2 (s) na água do rio permanece
inalterada com a variação de temperatura.

C)
D)
E)

A pressão total do sistema em equilíbrio é 1,23atm.
As pressões parciais da água e do hidrogênio no sistema
são iguais.
O valor da constante de equilíbrio, Kp, do sistema é igual
a 0,300atm.
A pressão parcial do CO 2 (g) na mistura gasosa em
equilíbrio é igual a 0,270atm.
A adição de vapor de água ao sistema aumenta a pressão
parcial do CO(g) no equilíbrio químico.

Processo Seletivo 2012.2 - UEFS 3
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2+

−1
.

Questão

37

PbO2(s) + Pb(s) +

Questão

(aq) + H (aq) → PbSO4(s) + H2O(l)
+

A equação química, não balanceada, representa a reação
global da pilha de chumbo e ácido que produz energia utilizada
em veículos automotivos.

A substância, representada pela fórmula estrutural, é um
flavorizante usado para imitar o aroma de damasco.

A partir dessa equação química balanceada com os menores
coeficientes estequiométricos inteiros, é correto afirmar:
A)

O Pb(s) é oxidado pelo hidrogeno-sulfato.

B)

O PbO2(s) é o agente redutor na equação química.

C)

A soma dos elétrons recebidos e doados durante a reação
química representada é igual a zero.

D)

A soma das cargas elétricas no primeiro membro é
diferente daquela no segundo membro da equação
química.

E)

A quantidade de matéria de átomos, no primeiro e no
segundo membros da equação química, é igual, de acordo
com o princípio de conservação de massa.

II.

Em relação a essa substância, é correto afirmar que
A)

B)
C)
D)
E)

o

evapora lentamente a 25 C porque possui pressão de
vapor de valor numérico próximo de 1,0atm, ao nível do
mar.
apresenta sete carbonos primários na cadeia principal.
pertence à classe funcional das cetonas e dos éteres.
possui fórmula molecular representada por C6H12O2.
é denominada de butanoato de n-butil.

Questão

40

2ZnS(s) + 3O2(g) → 2ZnO(s) + 2SO2(g)

Uma empresa petrolífera brasileira, em Candeias-BA, tem
grande importância para a agricultura familiar baiana, em razão
da contratação de mais de 25 mil famílias como fornecedoras
de insumo, para a produção de 217 milhões de litros, ao ano,
de biodiesel, derivado de óleos de soja e de algodão.

ZnO(s) + CO(g)

A partir dessas informações e com base nos conhecimentos
da indústria química e do petróleo, é correto afirmar:

Questão

I.

39

38

Zn(g) + CO2(g)

A)

B)

C)
O zinco é extraído comercialmente da esfarelita, ZnS(s), um minério
que apresenta traços de cádmio e teve origem na formação do
Planeta. Durante o processo metalúrgico de produção, o sulfeto
de zinco é convertido em óxido de zinco, ZnO(s), por aquecimento
na presença de ar, de acordo com a equação química I, e, em
seguida, pode ser reduzido por monóxido de carbono, CO(g),
o
com excesso de carbono, em um forno de fusão a 1200 C,
como representa, resumidamente, a equação química II
reversível. O cádmio é separado do zinco no final do processo.

D)

E)

A partir dessas informações, considerando-se as equações
químicas I e II e os dados da tabela, é correto afirmar:
A)

O excesso de carbono no forno transforma CO 2 (g)
em CO(g) e, consequentemente, aumenta a pressão
parcial do Zn(g) durante o processo.

B)

O resfriamento brusco da mistura gasosa, formada na
presença de excesso de carbono quando retirada do forno,
produz zinco metálico com alto teor de óxido de zinco.

C)

O cádmio sólido formado durante o resfriamento dos
gases do forno é separado antes de o zinco se solidificar.

D)

A equação química I representa a reação de redução do
sulfeto de zinco a óxido de zinco.

E)

O resfriamento lento dos gases Zn(g) e CO2(g), formados
na ausência de carbono, tem como objetivo a formação
de zinco puro.
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O biodiesel derivado de óleos de soja e de algodão possui
composição química igual ao do obtido a partir dos óleos
de mamona e de babaçu.
A produção de biodiesel é promissora do ponto de vista
ambiental, porque substitui o diesel de petróleo, por um
recurso natural renovável.
O interesse da indústria petrolífera pela produção de
biodiesel se deve à presença de grande teor de
hidrocarbonetos no biocombustível derivado de óleos de
soja e de algodão.
O processo de obtenção de biodiesel envolve uma
transeterificação entre um éter e um álcool para produzir
outro éter e outro álcool de massas molares menores.
As novas tecnologias de produção são bastante
auspiciosas porque disponibilizam, no mercado
internacional, biodiesel de baixos teores de compostos
de enxofre, cada vez menos poluentes.

* * *
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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

41

Questão

O que caracteriza o ser vivo é sua organização
autopoiética. Seres vivos diferentes se distinguem
porque têm estruturas distintas, mas são iguais
em organização.
Somente quando, na história da Terra, ocorreram
as condições para a formação de moléculas
orgânicas, como as proteínas — cuja flexibilidade
e possibilidade de complexificação é
praticamente ilimitada —, foi que aconteceram as
circunstâncias que tornaram possível a formação
de unidades autopoiéticas — os sistemas vivos.
(MATURANA; VARELA, 2001. p. 57-59).

43

A figura representa, de forma esquemática, processos
coevolutivos existentes entre diferentes seres ao longo da
evolução da célula eucariótica.

A partir das informações do texto em relação às propriedades
inerentes aos seres vivos, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

Os níveis crescentes de organização caracterizados pelo
advento de propriedades emergentes são características
específicas dos eucariontes fotoautótrofos.
Apesar de os sistemas vivos apresentarem um código
genético diferenciado, a sua organização interna é única
e derivada da sua capacidade autopoiética.
O fluxo de matéria e energia mantenedores das cadeias
tróficas dos ecossistemas favoreceu o desenvolvimento
e a manutenção de uma organização autopoiética, que é
própria dos seres vivos.
A organização autopoiética estabeleceu uma importante
compartimentação citoplasmática associada à presença
de endomembranas, que é inerente a todos os sistemas
vivos.
Os sistemas vivos desenvolveram níveis diferenciados de
complexidade estrutural a partir do aumento de entropia
decorrente da atividade metabólica gerada pela
capacidade autopoiética.

Questão

A respeito desse tema, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

Questão

42

44
Não faz sentido falar sobre “populações” de
brasileiros brancos ou de brasileiros negros por
causa da pobre correlação entre cor e
ancestralidade. Também não faz sentido falar em
afrodescendentes, eurodescendentes ou
ameríndio-descendentes, porque a maioria dos
brasileiros tem simultaneamente uma proporção
significativa de ancestralidade africana e europeia
e ameríndia. A única maneira possível de
conceitualizar cada brasileiro é no âmbito de sua
individualidade, como um ser humano único em
seu genoma singular genealogicamente mosaico
e em sua história de vida. (DANILO PENA, 2007,
p. 65-6).

A hipótese heterotrófica proposta pelos pesquisadores Oparin
e Haldane defende a importância de uma evolução química
que teria antecedido a formação do primeiro protobionte.
A respeito desse tema, pode-se afirmar:
A) A formação de moléculas orgânicas — como as
proteínas — nas condições existentes na Terra primitiva
prescindiu de uma composição química peculiar presente
na atmosfera existente à época.
B) O acúmulo gradual dos diversos tipos de proteínas nos
oceanos primitivos foi suficiente para a construção das
estruturas celulares presentes nos primeiros seres vivos.
C) A presença de uma atmosfera oxidante favoreceu o
acúmulo de componente orgânico nos oceanos da Terra
primitiva, dando origem ao que se convencionou chamar
de ‘sopa primordial’.
D) A camada de ozônio presente na atmosfera primitiva foi
fundamental para que gases, como H2O, N2, CH4 e NH3
interregissem na formação das primeiras moléculas
orgânicas.
E) A interação de uma membrana lipoproteica com a
estrutura dos coacervados permitiu um maior controle no
transito de substâncias, o que favoreceu uma estabilidade
química essencial ao metabolismo da célula primordial.
Processo Seletivo 2012.2 - UEFS 3

Relações de endossimbiose deram origem a toda
diversidade de organelas existente no ambiente
citoplasmático da célula eucariótica.
A primeira endossimbiose representada foi responsável
pelo aumento da eficiência da célula de padrão
eucarionte, na obtenção de energia, a partir da oxidação
de compostos orgânicos.
As relações de endossimbiose aumentaram o nível de
dependência parasitária dos seres fagocitados e não
digeridos pelos seres de padrão eucarionte.
O advento da fotossíntese no mundo vivo ocorreu a partir
da união de uma cianobactéria ancestral com uma célula
eucariótica aeróbia primitiva.
Fragmentos de membrana presentes no citoplasma
estabeleceram as condições adequadas para a formação
dos primeiros cloroplastos e mitocôndrias.

Em relação ao que foi exposto no texto e considerando-se os
padrões genéticos de miscigenação presentes na população
brasileira, é correto afirmar que
A)

B)
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a única raça biológica aceita para a população brasileira
é a ameríndia devido à sua origem dos ancestrais já
existentes no continente americano.
o conceito étnico de raça negra não se sustenta devido
à forte miscigenação existente na população brasileira.

C)

D)

E)

o isolamento geográfico da população brasileira favorece
a formação de uma única raça biológica com
características tanto do grupo europeu, quanto do negro
e do ameríndio.
a forte miscigenação historicamente presente na
população do Brasil levou à perda da individualidade
genética entre os indivíduos brasileiros.
é praticamente impossível inferir, em um nível individual
a ancestralidade genômica de um brasileiro típico a partir
de sua cor.

Questão

Questão

Os fungos produzem enzimas que decompõem o
solo, permitindo que eles suguem o fósforo e
outros compostos químicos. Eles injetam esses
nutrientes nas plantas e, em troca, retiram parte
do carbono orgânico que as plantas criam com a
fotossíntese. O fungo cobra um preço alto por seus
serviços: cerca de 15% do carbono orgânico que
a planta cria durante um ano.[...] Florestas,
pradarias e campos de soja não são uma coleção
de indivíduos solitários: eles são apenas as
pontas visíveis de uma imensa matriz coevolutiva.
(ZIMMER, 2003, p. 310-311).

45
Quando vejo estas ilhas à vista uma das outras, e
possuindo apenas um escasso sortimento de
animais, habitadas por essas aves, apenas
ligeiramente diferentes em estrutura, e ocupando
o mesmo lugar na natureza, devo suspeitar que
são apenas variedades. ... se essas observações
tiverem o menor fundamento que seja, a zoologia
dos arquipélagos será muito merecedora de um
exame; pois tais fatos abalariam a estabilidade
das espécies. (DARWIN, 2007. p. 34).

Considerando as características coevolutivas das relações
ecológicas existentes entre os fungos e os vegetais citados
no texto, é correto afirmar:
A) A relação estabelecida é dita desarmônica, já que os
fungos cobram um preço muito alto pelos seus serviços
às plantas.
B) As florestas, pradarias e campos de soja, associados aos
fungos, são considerados biomas em estágio de clímax
por apresentarem alta produção primária e baixo
consumo com alta produtividade total.
C) Há, entre esses seres autótrofos: fungos e plantas, uma
relação de simbiose que aumenta o potencial adaptativo
dessas espécies ao ambiente em que vivem.
D) O caráter fotoautótrofo das plantas favorece a manutenção
dos fungos que, por sua vez, fornecem os nutrientes
inorgânicos necessários para que os vegetais
mantenham essas relações harmônicas simbióticas.
E) O tipo de predatismo apresentado pelos fungos sobre os
vegetais, apesar de apresentar um alto custo, é
compensado pelo fornecimento de nutrientes que são
injetados no interior das plantas.

No texto, o naturalista Charles Darwin faz algumas
observações sobre o arquipélago Galápagos, que visitou
durante a sua viagem ao redor do mundo a bordo do HMS
Beagle, entre 1831 a 1836. A respeito dessas observações e
das conclusões obtidas em relação ao que ele encontrou
nessas ilhas, pode-se afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

O conceito de seleção natural surgiu ao observar, durante
a sua estada nas ilhas, como as populações de
tentilhões se alimentavam de forma específica para cada
ambiente do arquipélago.
A compreensão ao longo da viagem por parte de Darwin
de um padrão evolutivo geológico da Terra favoreceu a
percepção de um processo evolutivo lento e gradual entre
os seres vivos.
Ancestrais dos tentilhões de Galápagos teriam colonizado
o continente americano, dando origem à diversidade de
tipos desses pássaros hoje existentes.
O tipo diferenciado de alimento em cada ilha teria gerado
modificações nos bicos dos tentilhões, produzindo
isolamento reprodutivo nos diversos grupos.
A seleção natural preservou os pássaros mais fortes que
competiam pelo alimento entre ilhas diferentes e eliminou
os que apresentavam o bico mais fraco.

Questão

Questão

46

seleção natural e hereditariedade.
ancestralidade comum e importância do DNA.
mutações e recombinação gênica.
ancestralidade comum e seleção natural.
seleção natural e uso e desuso.
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48
As extinções em massa anulam por algum tempo
as regras da evolução. Uma vez que a extinção
em massa termina, a evolução retoma suas
regras normais. A competição entre os indivíduos
e entre as espécies começa de novo, e a seleção
natural inventa novos tipos de especialização. Mas
uma linhagem que poderia se sair bem jogando
com essas regras normais não pode vencer se
for exterminada por uma catástrofe. (ZIMMER,
2003, p. 251-252).

A partir da publicação de “A Origem das Espécies”, Darwin
transformou a forma como a Biologia e a própria Ciência eram
compreendidas pela humanidade. Os dois conceitos
desenvolvidos por Darwin ao longo do seu estudo sobre
evolução, que hoje são considerados como a grande
contribuição do darwinismo ao conhecimento científico, são
A)
B)
C)
D)
E)

47

11
Bio

A partir das informações contidas no texto e nos conhecimentos
sobre os fatores evolutivos que interferem na diversidade dos
seres vivos, é correto afirmar:
A) As extinções, ao longo do tempo geológico, foram
predominantes em relação ao processo evolutivo de
especiação.
B) As extinções reforçam o papel evolutivo da seleção natural
como o fator determinante na sobrevivência dos seres
mais aptos em relação aos que apresentam um menor
potencial de sobrevivência.
C) Em determinadas condições, como nas extinções em
massa, o processo evolutivo pode ocorrer sem a ação da
seleção natural como principal fator direcional na
preservação de um conjunto gênico preferencial.
D) Durante as extinções em massa, apenas os indivíduos
mais competitivos devem sobreviver e repassar os seus
genes mais ajustados à próxima geração.
E) A seleção natural inventa novos tipos de especialização,
ao desenvolver estruturas nos organismos que permitem
melhor adaptá-los às condições do ambiente.

Questão

C)

49

O esquema representa, de forma simplificada, o processo de
expressão da informação genética contida nos seres vivos de
padrão eucarionte.

D)

E)

A molécula de DNA carrega em seu interior as informações
necessárias para a geração e a manutenção da vida
contidas em sequências lineares, que se repetem
regularmente de T com A e G com C.
Watson e Crick demonstraram, durante os seus clássicos
experimentos, que as propriedades presentes na
molécula de DNA são capazes de controlar plenamente
as funções biológicas, inerentes à vida.
Na busca pelo conceito do fenômeno vida, o
desenvolvimento da Biologia molecular conseguiu
desvendar as diversas possibilidades de ação do DNA
submetido às diferentes interações com o ambiente.

Questão

As pesquisas com a molécula de DNA desenvolvidas e
publicadas pelos cientistas Watson e Crick, em 1953, e
reconhecidas pela Academia de Ciência, com a premiação do
Nobel de Medicina, em 1962, são consideradas como um
marco histórico no desenvolvimento da Biologia Molecular. É
correto afirmar que essas pesquisas permitiram

A respeito dos mecanismos de ação e da importância desse
processo biológico, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

A transcrição e a tradução gênica são processos
biológicos exclusivos dos seres que apresentam material
genético delimitado pela carioteca.
O “splicing” permite, durante a formação do RNA
mensageiro, eliminar as porções inativas presentes no
gene, unindo, em uma única cadeia, apenas as porções
ativas.
Cada gene é capaz de codificar, a partir da sequência de
suas bases nitrogenadas, apenas um único tipo de
proteína final.
Durante a transcrição, o DNA produz uma cópia da sua
própria molécula para que possa, dessa forma,
sequenciar uma nova molécula de RNA.
Os éxons presentes na sequência gênica são
descartados durante a tradução gênica por apresentarem
apenas porções não codificantes do código genético.

Questão

A)
B)

C)

D)

E)

50

Considerando-se as informações do gráfico e conhecimento
sobre ciclo celular, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

A vida emerge a partir da interação de diversas moléculas
— como o DNA — que estabelecem um padrão metabólico
de autopreservação característico dos sistemas vivos.
Durante a cópia da molécula de DNA, ocorre a expressão
da informação genética contida na sequência linear de
suas bases nitrogenadas.
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O gráfico representa a variação da quantidade de DNA
identificada em cinco pontos específicos (1, 2, 3,4 e 5), ao
longo de um ciclo de uma célula eucariótica.

Com base nas informações do texto e no conhecimento atual
associado ao funcionamento do DNA, é correto afirmar:

B)

identificar a composição química do DNA como
biopolímeros de quatro tipos diferentes de nucleotídeos.
associar a capacidade dos cromossomos de determinar
geneticamente os indivíduos com a presença do DNA em
sua estrutura.
determinar a forma tridimensional do DNA, inferindo onde
e como a informação genética deveria estar presente
nessa molécula.
reconhecer a replicação do DNA como um processo
semiconservativo e assincrônico na geração de novas
cópias das informações genéticas.
identificar e utilizar as enzimas de restrição como
ferramentas moleculares durante a produção do DNA
recombinante.

Questão

Erwin Schrodinger tinha razão ao defender a
busca dos fundamentos físico-químicos da vida.
Certos também estão Watson, Crick e outros
físicos e biólogos moleculares que aclamam a
estrutura do DNA como a chave dos segredos
biológicos. Como o desenrolar de uma mola que
impele as engrenagens delicadas da vida, o DNA
se copia, orientando a produção de proteínas que
formam, em conjunto, as manchas do leopardo,
o cone do abeto e os corpos vivos em geral.
Compreender como o DNA funciona pode ser o
maior avanço científico da história. No entanto,
nem o DNA nem qualquer outro tipo de molécula,
por si só, é capaz de explicar a vida. (MARGULIS;
SAGAN, 2002, p. 23).

A)

51
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O ponto 1 representa a etapa G2 da interfase.
A divisão representada no ciclo é a da meiose.
No ponto 2, ocorre a separação das cromátides irmãs.
A divisão celular é do tipo mitose e está sendo
representada pelos pontos 4 e 5.
Apenas a etapa S da interfase representada pelo ponto
1 é que se repete ao longo dos sucessivos ciclos
celulares.

Questão

diurno do Sol e migraram para o norte e para o
sul. À medida que se afastavam do calor e dos
répteis dos trópicos equatoriais, desenvolviam
mecanismos de isolamento mais eficazes para
manter a temperatura interna. (MARGULIS;
SAGAN, 2002. p.179).

53
A mais importante inovação metabólica da história
do planeta foi a evolução da fotossíntese. Através
dela, a vida se libertou da escassez deste ou
daquele componente material. A fotossíntese
anaeróbia surgiu nas bactérias. Garimpando a
energia da luz solar, esses primeiros produtores
de víveres (provavelmente, coletores de sulfeto de
coloração verde, como o moderno Chlorobium)
geraram alimento e energia utilizável para o resto
da biosfera. Foram os primeiros autotrófitos.
(MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 113).

Pode-se considerar como uma das vantagens dos mamíferos,
em relação aos répteis a respeito do controle da temperatura
corpórea, a

O padrão de organização celular presente nos organismos
mencionados no texto apresenta determinadas características
que permitem diferenciá-la do outro padrão de organização.
Pode-se afirmar como uma dessas características a
A)

ocorrência simultânea dos processos de transcrição e
tradução da informação genética para uma mesma
molécula de RNA.

B)

presença de endomembranas que compartimentam o
ambiente citossólico celular.

C)

especialização celular estabelecida pela diversificação
das organelas e essenciais na formação dos tecidos
presentes nesses organismos.

D)

produção de cadeias polipeptídicas a partir de
polissomos livres que são exportadas por vesículas
geradas pelas membranas achatadas do complexo
golgiense.

E)

produção de novas células clones a partir de sucessivas
divisões mitóticas precedidas pela duplicação do material
genético presente no cromossomo circular bacteriano.

Questão

A)

capacidade de gerar descendentes a partir de uma
fecundação interna acompanhada de cópula.

B)

um maior grau de dispersão territorial, o que favoreceu
na ocupação de uma diversidade maior de nichos
ecológicos pelo grupo.

C)

obtenção do calor necessário para manutenção da
temperatura corpórea a partir de um mecanismo eficiente
de absorção da luz solar incidente.

D)

uma adaptação plena ao ambiente terrestre a partir de
mecanismos de preservação da água do corpo.

E)

ampla variação da temperatura do corpo apenas como
adequação a mudanças da temperatura do ambiente.

Questão

56
O cérebro é um órgão elétrico e químico
extremamente complexo. Nos últimos cem anos,
cientistas vêm estudando meios para alterar suas
funções e compensar, geralmente, por meios
farmacológicos, disfunções, danos e patologias.
Pesquisadores da Universidade de Oxford
descobriram que a aplicação de pequenas
correntes elétricas no cérebro humano pode tornar
indivíduos normais mais capazes. As pessoas
passam a ler com mais fluência, resolvem melhor
problemas matemáticos e adquirem melhor
memória. (ENERGIA..., 2012, p.16).

54

O processo metabólico mencionado no texto apresenta
algumas particularidades bioquímicas que permitem
diferenciá-lo de outros processos fotoautótrofos.

Esse tipo de pesquisa mencionada no texto pode trazer uma
nova luz ao conhecimento a respeito da fisiologia cerebral e
das possibilidades de aplicação dos seus resultados.

Pode-se considerar como uma dessas particularidades a
A)

redução das moléculas de CO2 em moléculas orgânicas
carregadas de energia química.

Pode-se considerar como uma das vantagens desse tipo de
pesquisa

B)

utilização do H2S como doador de hidrogênio na redução
das moléculas de CO 2 em glicose.

A)

C)

liberação de oxigênio como principal resíduo dessa
reação.

B)

D)

utilização da clorofila como principal pigmento fixador de
energia solar.

C)

E)

produção de biomassa mantenedora das cadeias
alimentares dos ecossistemas naturais.

Questão

D)

55
Embora talvez existissem répteis com capacidade
de manter estável a temperatura corporal, a
atividade contínua no clima frio sempre foi uma
característica dos mamíferos. Despertos e alertas
durante a noite, com olhos dilatados e visão
acurada, os mamíferos não dependiam do calor
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a sua utilização como uma ferramenta valiosa por auxiliar
os neurocientistas a descobrirem como cada parte do
cérebro contribui para o funcionamento geral do órgão.
a descoberta da região cerebral responsável pelo controle
voluntário da musculatura estriada cardíaca.
o aumento da capacidade cerebral de processamento da
rede neural através da inibição da ação das sinapses
nervosas.
a utilização de medicamentos para aumentar a
capacidade mitótica e consequente poder de regeneração
tecidual ao impedir a duplicação do material genético
presente nas células nervosas.
o desenvolvimento de novas aptidões mentais, através da
aplicação das correntes elétricas, que seriam capazes de
ser transferidas aos descendentes, produzindo um
potente fator de melhoramento genético da espécie
humana.

Questão

57

A ilustração representa, de forma simplificada, o ciclo de vida de
uma planta do tipo samambaia.
A respeito das características que identificam o ciclo reprodutivo
presente nos vegetais, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A etapa esporofítica é uma etapa haploide geradora de
esporos através da mitose.
Os esporos fecundados dão origem a uma etapa gametofítica
duradoura nas pteridófitas.
A meiose é espórica e ocorre no indivíduo diploide
característico da etapa esporofítica.
A metagênese alterna uma etapa sexuada (esporofítica) com
uma etapa assexuada (gametofítica).
O prótalo produz gametas por meiose que, ao serem
fecundados, dão origem ao esporófito

Questão

58
A médica infectologista brasileira Mirian Tendler sempre viu o desafio de vencer a esquistossomose, doença que
atinge 200 milhões de pessoas no mundo, como uma missão. “Estava convencida de que, se a gente não fizesse
essa vacina, dificilmente o mundo desenvolvido faria”, afirma. [...] a eficácia de sua vacina em seres humanos foi
comprovada. A missão estava cumprida. (Isabel Clemente, 2012, p. 31-32).

A esquistossomose é uma endemia parasitária típica das Américas, Ásia e África. No Brasil, acredita-se que são cerca de seis
milhões de infectados, encontrados, principalmente nos estados do Nordeste e em Minas Gerais.
A respeito dessa parasitose, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

É causada pelo plasmodiun, que infecta o homem, seu hospedeiro definitivo, a partir da picada do mosquito Aedes eghypti.
Apresenta um estágio larval no porco e, através da ingestão de sua carne mal cozida, pode dar origem ao verme adulto
já no trato digestivo humano.
É transmitida pela picada do barbeiro contaminado e desenvolve-se na musculatura cardíaca, provocando alterações no
funcionamento do coração.
Apresenta uma larva aquática denominada de miracídio, que, ao infectar o caramujo, desenvolve a fase larval das cercáarias,
que penetram ativamente pela pele humana.
As larvas do Schistosoma comprometem a circulação dos vasos linfáticos, produzindo os inchaços dos membros inferiores,
que são característicos dessa verminose.

Questão

59

A figura ilustra, de forma simplificada, a incidência de radiação solar sobre o planeta Terra e a consequente emissão de radiação
térmica do planeta para o ambiente.
O excesso da ação do efeito estufa sobre o aumento da
temperatura global tem produzido consequências danosas
ao meio ambiente. É correto considerar como uma das
principais causas desse fenômeno
A)

B)
C)

D)

E)

o aumento lento e gradual do buraco da camada de
ozônio, que favorece uma maior penetração da luz solar
nas zonas polares.
a aproximação cada vez maior do planeta Terra em
relação ao Sol, ao longo de sua órbita elíptica.
o aumento da concentração de gases estufas, a
exemplo do CO2, que é lançado na atmosfera também
pela crescente queima de combustíveis fósseis.
a tendência natural de verões mais quentes e invernos
mais frios como consequência da diminuição da rotação
do planeta sobre o seu próprio eixo.
a grande produção e liberação para a atmosfera de gás
carbônico pela ação digestiva dos rebanhos bovinos
espalhados pelo mundo.
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Questão

60
A conferência Rio+20 não poderia ocorrer num momento mais oportuno — a ao mesmo tempo mais inoportuno.
Oportuno porque, nos 20 anos que se passaram desde o Rio 92, a última conferência das Nações Unidas sobre meio
ambiente e desenvolvimento, duas certezas se sedimentaram. A primeira: é necessário fazer algo urgente em relação
aos recursos planetários para que a atividade econômica do futuro não fique comprometida. A segunda: nos últimos
anos, criou-se tecnologia suficiente para evitar uma catástrofe ambiental.[...] Mas tudo isso custa dinheiro. Surge, ai, a
pergunta: quem pagará a conta? É por isso que a Rio+20 não poderia ocorrer num momento mais inoportuno. Estados
Unidos e Europa estão mergulhados na maior crise econômica desde os anos 1930. (MANSUR, 2012, p. 72).

A respeito da atual crise ambiental decorrente do mau uso pela humanidade dos recursos da natureza e as perspectivas de
um futuro ecologicamente difícil, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A boa notícia é que a tecnologia hoje desenvolvida já é capaz de anular qualquer impacto que a humanidade possa causar
ao ambiente.
Apesar da crise econômica que assola atualmente os países desenvolvidos, a conferência da Rio+20 logrou êxito ao garantir
os recursos financeiros necessários para se criar uma economia sustentável.
A Rio+20 foi considerada bastante oportuna por reconhecer o atual estágio de degradação ambiental do planeta e por ter
produzido um relatório final reconhecido como promissor, até mesmo pelas organizações não governamentais.
Ao longo dos últimos 20 anos, o planeta sofreu um nível de degradação ambiental tão intenso, que aumentou as incertezas
a respeito da qualidade de vida das futuras gerações.
A atividade econômica do futuro e, consequentemente, a capacidade de consumo das próximas gerações precisam ser
preservada, a qualquer custo, mesmo que isso signifique utilizar, de forma desmedida, os recursos planetários.
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