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

A unidade de medida cavalo-vapor foi definida pelo engenheiro escocês James
Watt (1736 – 1819), considerado o inventor da máquina a vapor. Para demonstrar a quantos
cavalos correspondia a máquina a vapor, Watt observou que um cavalo bem forte podia erguer
uma determinada carga a um metro de altura, no intervalo de um segundo, em um local onde
2
a intensidade da aceleração gravitacional era de 9,8m/s , definindo, assim, um cavalo-vapor
(1,0cv) igual a 735,0watts.
Com base nessas informações, conclui-se que o cavalo considerado por Watt na definição de
um cavalo-vapor possuía massa, no SI, igual a
A)
B)

75,0
74,5

Questão

C) 74,0
D) 73,5

E) 73,0

2
3

A medida do volume de um reservatório foi determinada como sendo 2,5m .
Considerando-se os algarismos significativos da medida, a alternativa que tem a representação
correta desse volume, em litros, é a
A)
B)

3

0,25.10
2
25,0.10

Questões de

C) 2,50.10
3
D) 2,5.10

3

E) 2,5.10

4

3a5
O austríaco Félix Baumgartner realizou a primeira queda livre supersônica e sem
veículo motorizado da história, saltando de uma cápsula levada por um balão à
estratosfera, no dia 14/10/2012. Com o salto, o piloto se tornou o primeiro ser humano
a superar a velocidade do som em queda livre da estratosfera. As agências de
notícia afirmam que ele chegou a pular de 39 mil metros. O tecido sintético do balão
é muito delicado, de apenas 0,002 centímetros de espessura. Quando inflado, o
balão chega a 213 metros de altura, e, para lançá-lo, é preciso que a velocidade do
vento no topo do balão não passe de 3,3 km/h. A queda livre durou quatro minutos e
20 segundos. Depois disso, ele abriu o paraquedas e pousou com segurança.
O visor do capacete do piloto tem uma película que protege da luz, porque Félix
estava acima da camada de ozônio, sem proteção natural contra os raios ultravioleta.
Também há um circuito de aquecimento, para evitar que o visor embace ou congele.
(O AUSTRÍACO..., 2012).

Questão

3

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos de Física, marque com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A espessura do tecido sintético do balão que conduziu o piloto até a estratosfera é da ordem
-5
de 10 metros.
( ) No instante do lançamento, a velocidade do vento, no topo do balão, deve ser inferior
−1
a 9,20.10 m/s.
( ) A velocidade de propagação do som na estratosfera, a 36,5km da superfície terrestre, é
maior do que na troposfera.
( ) O ponto de ebulição da água do corpo do piloto, na estratosfera, é maior do que na superfície
terrestre.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

FVFF
FVVV

C) V V F F
D) V F F V

1
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4

Questão

No lançamento de um balão estratosférico semelhante àquele utilizado pelo piloto austríaco,
o invólucro impermeável do balão é preenchido parcialmente, prevendo-se a expansão do gás
a elevadas altitudes. Sabendo-se que um balão foi preenchido inicialmente com 300 mil litros
de gás hélio, medidos no nível do mar, a temperatura de 27°C, quando o balão estiver a uma
determinada altura, sob pressão de 1% da pressão no nível do mar e temperatura de −53°C,
o volume ocupado pelo gás, em milhões de litros, será, aproximadamente, igual a
A)

25

C) 18

B)

22

D) 15

E) 10

5

Questão

Os raios ultravioleta, presentes acima da camada de ozônio de onde saltou o piloto austríaco,
têm frequência
A)

maior do que a dos raios infravermelho.

B)

menor do que a das micro-ondas.

C)

maior do que a dos raios gama.

D)

maior do que a dos raios X.

E)

igual à das ondas de rádio.
6

Questão

O esquema do circuito elétrico utilizado para desembaçar o visor do capacete de um piloto,
instalado na face interna do visor, para transformar a energia elétrica de uma associação de
resistores ôhmicos em energia térmica, está representado na figura.
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, a potência dissipada na associação
é determinada pela relação
A)
B)

2

2

U /6R

E) 3U /2R

2

U /3R

Questão

2

C) U /2R

2

D) 2U /3R

7

O gráfico mostra, aproximadamente, as
velocidades do centro de massa de um
paraquedista que salta, caindo
inicialmente em queda livre e, em
seguida, aciona o paraquedas até
pousar no solo.
A velocidade média do centro de
massa do paraquedista, em m/s, é
aproximadamente, igual a
A)
B)
C)
D)
E)

29
27
25
22
20

2
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Questão

Um pequeno corpo foi lançado, horizontalmente, da janela de um apartamento a 20,0m do solo,
caindo em um ponto situado a 12,0m da base da parede onde se encontra a janela.
Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se o módulo da aceleração da gravidade
2
igual a 10,0m/s , a velocidade do corpo, no instante do lançamento, em m/s, era igual a
A)
B)

4,0
6,0

Questão

C) 8,0
D) 12,0

E) 20,0

9

A figura mostra uma bola com massa de 400,0g, que caiu a partir do repouso no ponto A, deslizou
percorrendo o caminho ABC até chocar-se contra uma parede fixa e voltar.
Desprezando-se as forças dissipativas, considerando-se o módulo da aceleração da
2
gravidade, 10,0m/s , admitindo-se o choque da bola com a parede como perfeitamente elástico
−2
e sabendo-se que a duração do choque foi de 1,0.10 s, conclui-se que a intensidade da força
que a parede aplicou na bola, em N, foi de
A)
B)

180
240

Questão

C) 320
D) 430

E) 510

10

Um corpo com massa de 30,0g é preso na extremidade livre de uma mola comprimida, cuja
constante elástica é igual a 0,27N/m. Depois de abandonado na posição x = −A, oscila,
periodicamente, em torno da posição de equilíbrio, conforme a figura.
Sabendo-se que a mola foi comprimida de modo a armazenar no sistema massa-mola energia
−3
de 1,35.10 J e desprezando-se as forças dissipativas, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O período do movimento é de (3π/2)s.
A pulsação da oscilação é de 2,0rad/s.
A energia mecânica do corpo na posição x = A/2 é 50% potencial e 50% cinética.
A energia cinética do corpo, ao passar pela posição de equilíbrio, tem valor igual a zero.
O corpo ocupa a posição x = 10,0cm à direita da posição de equilíbrio, no instante t = (π/3)s.

Questão

11

Um perito criminal observou que um projétil com massa de 10,0g atingiu perpendicularmente
uma parede, penetrando nela 20,0cm, na direção do movimento.
Admitindo-se que a força de resistência da parede à penetração do projétil seja constante e
tenha intensidade de 6250N, nessas condições, o módulo da velocidade que o projétil atingiu
a parede, em m/s, foi de
A)
B)
C)
D)
E)

400
450
500
550
600

3
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Questão

Em um posto de serviços automotivos, para fazer a troca do óleo do motor de um automóvel
com massa de 2,0 toneladas, utilizou-se um elevador hidráulico, que é acionado aplicando-se
−5 2
uma força em um cilindro com área de 4,0.10 m . Inicialmente o automóvel foi colocado sobre
−3 2
o êmbolo do outro cilindro de área 8,0.10 m , que se comunica com o cilindro menor através
de um fluído.
2

Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10,0m/s , a intensidade
mínima da força aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel é equivalente ao peso de
um corpo com massa, em kg, igual a
A)
B)

10
12

Questão

C) 15
D) 18

E) 20

13

Um barco navega equilibrando-se com uma fração do seu volume externo mergulhado na água
de um rio.
Nessas condições, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A
A
A
O
O

densidade do barco é igual à da água do rio.
densidade da água do rio é menor do que a do barco.
densidade do barco é menor do que a da água do rio.
empuxo aplicado no barco é maior do que o seu peso.
peso do barco é maior do que o empuxo aplicado nele.

Questões

14 e 15

Tão condenada durante a Idade Média, a curiosidade, sede do saber, estimulou a exploração
do mundo desde a Renascença. Nesse processo, o cientista precisava contar com forças e
mecanismos que estavam além dos recursos de que dispunham os seus meros sentidos.
Promoveu-se assim o desenvolvimento de métodos empíricos de pesquisa, que por, si só, já
possuíam o encanto do que era novo, assim como a observação minuciosa dos objetos,
geralmente com o auxílio de novos instrumentos, como a lupa, o microscópio e o telescópio.
Questão

14

A imagem de um objeto real que se encontra situado entre o foco objeto e o centro óptico de
uma lupa é vista por um observador como sendo
A)
B)
C)
D)
E)

real, direita e maior.
real, invertida e menor.
real, invertida e maior.
virtual, direita e maior.
virtual, invertida e menor.

Questão

15

Um telescópio refletor utiliza um espelho esférico côncavo como objetiva.
A imagem de uma estrela distante, conjugada pela objetiva do telescópio, é formada
A)
B)
C)
D)
E)

entre o foco da objetiva e o centro de curvatura.
entre o foco da objetiva e o vértice do espelho.
além do centro de curvatura.
no centro de curvatura.
no foco da objetiva.

Questão

16

Um calorímetro com capacidade térmica de 5,0cal/°C contém, no seu interior, 130,0g de um líquido
à temperatura de 20,6°C. Para determinar o calor específico do líquido, foram introduzidos, no
calorímetro, 100,0g de cobre aquecido a uma temperatura de 95,0°C.
Considerando-se o calor específico do cobre como sendo 0,09cal/g°C e sabendo-se que o
equilíbrio térmico se estabeleceu a 35,0°C, o calor específico do líquido, em cal/g°C, é igual a
A)
B)

0,20
0,25

C) 0,30
D) 0,35

4
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Questão

17

Aplicando a primeira lei da termodinâmica às transformações de um gás ideal, analise
as afirmativas, marcando com V as verdadeiras e com F, as falsas.
( ) O calor trocado em uma transformação isobárica é igual a zero.
( ) A variação da energia interna em uma transformação isocórica é igual ao calor trocado.
( ) O trabalho realizado em uma transformação isotérmica é igual à variação da energia
interna.
( ) O calor trocado em uma transformação cíclica é igual ao trabalho realizado.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

FVFV
FFVF

Questão

C) F V V V
D) V V F F

E) V F F V

18

Um vibrador com frequência, f, constante, produz ondas planas na superfície da água
contida em uma cuba de ondas que possui duas regiões com profundidades diferentes.
Observa-se que a distância entre duas cristas consecutivas das ondas na região mais
rasa da cuba é 2/3 da distância entre dois vales consecutivos das ondas na região mais
profunda.
Sabendo-se que a velocidade de propagação das ondas na região mais rasa é
de 140,0m/s, conclui-se que a velocidade de propagação das ondas na região mais
profunda, em m/s, deve ser igual a
A)
B)

70,0
140,0

Questão

C) 210,0
D) 360,0

E) 405,0

19

A figura mostra algumas das linhas de força de um campo elétrico uniforme com
4
intensidade de 1,0.10 N/C. Uma partícula com carga elétrica de 1,0µC, abandonada em
−4
repouso no ponto A, passa pelo ponto B com energia potencial elétrica de 1,0.10 J.
Admitindo-se que a partícula se encontra sob ação exclusiva do campo elétrico, o potencial
elétrico do ponto A, em kV, é igual a
A)
B)

1,1
1,4

Questão

C) 1,8
D) 2,0

E) 2,4

20

Realizando experiências para observar o movimento
de partículas lançadas na região de um campo
magnético, um estudante lançou, inicialmente, um
feixe de elétrons com velocidade

na região de um

campo de indução magnética uniforme,

, e, em

e
, repetiu a
seguida, mantendo os vetores
experiência, lançando, sequencialmente, um feixe de
prótons, um feixe de átomos neutros de sódio e um
feixe de íons negativos de flúor que tem, em relação ao elétron, a mesma carga e a massa
maior. Com o auxílio de uma câmara de bolhas, observou as trajetórias das partículas,
representando-as na figura.
Uma análise da figura permite afirmar corretamente que I, II, III e IV são as trajetórias
descritas, respectivamente, pelas partículas
A)
B)
C)
D)
E)

elétrons, prótons, íons negativos de flúor e átomos neutros de sódio.
elétrons, átomos neutros de sódio, íons negativos de flúor e prótons.
prótons, átomos neutros de sódio, elétrons e íons negativos de flúor.
prótons, átomos neutros de sódio, íons negativos de flúor e elétrons.
íons negativos de flúor, elétrons, átomos neutros de sódio e prótons.

5
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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

O estudo das reações de decomposição foi importante para que o francês Joseph-Louis Proust (1754-1826) descobrisse que
as substâncias compostas têm uma composição fixa. Essa descoberta importante para a Química foi antecedida pelos trabalhos
de Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), com a Lei de Conservação da Massa. Com esses estudos, foram lançadas as bases
da Química como Ciência Experimental.
A análise dos dados da tabela sobre a decomposição do dióxido de carbono permite corretamente concluir:
A) A composição do gás carbônico, em massa, é sempre de 12 partes de carbono para 16 partes de oxigênio.
B) As informações da tabela não estão de acordo com a Lei de Conservação da Massa, porque se referem à decomposição
de um gás.
C) A composição química do dióxido de carbono é sempre constante, porque a origem desse gás é a mesma, o ar atmosférico.
D) A Lei de J. L. Proust é aplicada à mistura de gases, desde que estejam em recipientes fechados e nas mesmas condições
de temperatura e de pressão.
E) A composição química centesimal do dióxido de carbono evidencia que a relação entre os átomos dos elementos químicos
carbono e oxigênio é de 1:2.
Questão

22

As curvas de aquecimento I e II de duas amostras de líquidos incolores foram determinadas e analisadas em um laboratório
de química. Uma delas é uma solução de fenol, a 10%(v/v), em hexano, e a outra é de hexano puro.
Considerando-se as propriedades da matéria e a partir da analise das curvas de aquecimento I e II, é correto afirmar:
A) A solução de fenol a 10% apresenta temperatura de ebulição menor que a do hexano.
B) A temperatura de vaporização durante o aquecimento, mostrada na curva II, é constante.
C) A curva I representa o processo de aquecimento de uma mistura azeotrópica.
D) A curva de aquecimento I representa o comportamento da amostra de hexano puro.
E) O resultado na determinação da temperatura de ebulição dos líquidos depende das quantidades de amostra utilizada na
análise.
Questão 23
O ato de medir afeta a grandeza medida, e isso se torna tanto acentuado quanto menor é o objeto da medida observado. Algo
semelhante ocorre ao se observarem os elétrons em um átomo. A própria luz interage com eles e afeta a posição e a energia
dessa partícula-onda. É, portanto, impossível ter certeza absoluta da posição de um elétron em um átomo, de acordo com o princípio
de incerteza de Werner Heisemberg, (1901-1976).
A partir dessas considerações sobre o princípio de incerteza associado aos modelos atuais de estrutura atômica da matéria,
é correto afirmar:
A) O raio atômico é uma medida precisa de localização de um elétron no átomo.
B) O lugar mais preciso para encontrar um elétron é nas proximidades do núcleo atômico.
C) O elétron é melhor caracterizado pela quantidade de energia do que pela posição, velocidade ou trajetória.
D) As concepções do modelo atômico de N. Böhr sobre as trajetórias circulares bem definidas dos elétrons em um átomo
foram comprovadas experimentalmente.
E) O movimento do elétron não é alterado quando fótons de grande quantidade de energia colidem com ele, entretanto possibilita
a determinação precisa da velocidade e da posição dessa partícula.
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Questão

24

A Tabela Periódica pode ser usada para organizar e lembrar propriedades com base nos números atômicos e nas configurações
eletrônicas, como o tamanho do átomo, a energia de ionização e a densidade, entre outras. Os elementos químicos em um
grupo apresentam similaridades, de modo geral, mas apresentam também tendências à medida que se observam suas
propriedades em um grupo ou de um grupo para outro. Algumas das propriedades físicas dos metais alcalinos são apresentadas
na tabela e, a partir da análise delas, é possível verificar algumas tendências que ocorrem com os elementos químicos desse
grupo da Tabela Periódica.
Uma análise dessa tabela e da Tabela Periódica dos elementos químicos permite concluir:
A)
B)
C)
D)
E)

1

A configuração eletrônica do frâncio é representada por [Rn]7s .
O frâncio é um metal alcalino gasoso, de núcleo estável, raio iônico menor que o do césio e menos reativo que o lítio.
A densidade desses elementos químicos mostra que seus átomos são os menores dos átomos dos metais correspondentes
de cada período.
+
O tamanho do íon Li é muito menor que o dos demais íons dos metais alcalinos, porque, com a remoção de um elétron,
a carga positiva nuclear do lítio diminui.
Os metais alcalinos possuem as maiores primeiras energias de ionização de cada período da Tabela Periódica e, por essa
razão, são os elementos mais reativos da Tabela Periódica.

Questão

25

2H3PO4(aq) + 3Ca(OH)2(s)
Ca3(PO4)2(s) + 6H2O(l)
3
-1
Em um acidente, um caminhão-tanque derramou, na rodovia, 6,0m de solução de ácido fosfórico, H3PO4(aq), a 15,0molL . Os
técnicos da defesa civil transportaram para o local uma grande quantidade de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2(s), para neutralizar
completamente o ácido e transformá-lo em fosfato de cálcio, um sal praticamente insolúvel, de acordo com a equação química.
A partir dessas informações sobre o derramamento da carga de ácido fosfórico, na rodovia, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O fosfato de cálcio é um sal classificado como duplo em relação ao ânion.
A base conjugada do ácido fosfórico é o hidróxido de cálcio, de acordo com os conceitos de ácido e de base de Brönsted-Lowry.
O fosfato de cálcio é removido do local por meio de jatos de água, para retirá-lo do leito da rodovia sem causar impacto
ambiental.
A massa de hidróxido de cálcio suficiente para neutralização total do ácido fosfórico derramado é de, aproximadamente,
10 toneladas.
3
A adição imediata de 4,0m de água à carga derramada é o procedimento utilizado para diminuir os efeitos corrosivos do
ácido fosfórico na rodovia.

Questão

26

As mudanças climáticas afetam, de forma direta, a disposição de água doce no Planeta. Diretamente relacionadas ao regime
de chuvas, à evaporação e à transpiração das águas do solo e das plantas, os níveis de água presentes nos rios, lagos e
reservatórios abastecidos por regime pluvial serão impactados pelas alterações resultantes das mudanças do clima. Enquanto
os rios foram esculpidos durante milhares de anos e são fixos, as precipitações que os abastecem estão diretamente ligadas
à questão climática. A chuva muda de lugar, os rios não mudam.
Uma análise dos fenômenos e consequências das mudanças climáticas sobre a disposição de água doce no Planeta permite
corretamente afirmar:
A) As regiões do semiárido baiano serão afetadas com a escassez de água, tornando-se mais secas.
B) O processo de evaporação da água de rios e de lagos contribui para elevar a temperatura do ambiente e aumentar a precipitação
de chuvas.
C) O regime de chuvas se deslocará da região Sudeste para as regiões mais quentes, onde a evaporação é mínima.
D) A quantidade de água doce disponível para o consumo humano não se altera com o aumento da temperatura do Planeta,
em regiões banhadas por rios.
E) As alterações do ciclo de água na natureza com o aquecimento global não só afeta a qualidade da água de chuva, como
a quantidade de água total disponível no Planeta.
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Considerando-se o sistema em equilíbrio químico
representado pela equação química no processo de produção
do carbeto de silício, é correto afirmar:

Nordeste, nos estados de Pernambuco e da Bahia. O açúcar
fez desaparecer a Mata Atlântica nas áreas colonizadas. Mesmo
ao sustentar a relação do Brasil com Portugal e com a
Holanda, o comércio do açúcar não era o elemento vital da
disputa entre Nações pelo controle e acumulação de colônias,
a prata era fundamental para os exércitos. Mesmo assim, o
açúcar se manteve como principal produto. Outro aspecto da
obra diz respeito às consequências do consumo exagerado
da especiaria ao causar cáries e diabetes, doença pouco
conhecida na época. Contraditoriamente, muita gente
recomendava mascar cana-de-açúcar para limpar os dentes.
Considerando-se os fatos históricos mencionados no texto
sobre a importância da comercialização da prata e do açúcar,
no período de 1595-1630, e com base nas informações da
tabela e nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A)

A)

Questão

27

O carbeto de silício é infusível e possui dureza de 9,5 na escala
de Mohs. É empregado como abrasivo e como material
refratário em fornos que suportam temperaturas elevadas.
Essa substância química pode ser produzida, de forma
resumida, a partir da reação química entre areia e excesso de
coque, de acordo com a equação química que representa o
sistema em equilíbrio químico.

B)

C)
D)
E)

A diminuição da temperatura e o uso de coque em
excesso não causam interferências sobre o rendimento
do processo de produção do carbeto de silício.
A adição de CO(g) ao sistema representado pela equação
química não causa alteração nas quantidades de
reagentes envolvidos na reação química.
As alterações de pressão sobre o sistema em equilíbrio
químico não influem sobre a pressão de CO(g).
O carbeto de silício é um composto iônico de retículo
cristalino de forma geométrica piramidal.
A constante de equilíbrio químico, Kp, desse sistema é
igual à expressão

Questão

B)

C)

D)

E)

.

28

Questão

Cr2O3(s) + 2Al(s) → 2Cr(s) + Al2O3(s)
O cromo é um metal empregado na produção de aço inox e
na cromagem de peças metálicas. O metal pode ser produzido
a partir da reação química entre óxido de cromo (III) e alumínio
com 75% de rendimento em cromo.
A partir dessas informações sobre o processo de produção
representado resumidamente pela equação química, é correto
afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A massa de cromo obtida a partir de 1520,0kg de óxido
de cromo (III) é 780,0kg.
O óxido de alumínio é classificado como óxido básico
porque reage apenas com ácidos.
A quantidade de matéria de alumínio utilizada na produção
de 20,0mol de cromo é 40,0mol.
O óxido de cromo (III) reage com água e forma o ânion
cromito,
, cujo estado de oxidação do cromo é +IV.
O retículo cristalino em lâminas de cromo e de alumínio
evidencia a presença de ânions imersos em um mar de
elétrons na estrutura metálica.

Questão

29

De passagem pela Bahia, para lançar a obra O Comércio do
Açúcar-Brasil, Portugal e Países Baixos, 1595-1630, o
historiador visita o engenho Freguesia, em Candeias,
Recôncavo Baiano, e destaca os impactos provocados pelos
processos de comercialização no Brasil, sobretudo no
Processo Seletivo 2013.1 - UEFS 3

UEFS 3_2012_1.p65

O açúcar era separado da solução extraída de cana-deaçúcar no período de 1595-1630, por destilação simples.
O surgimento de cáries dentárias é atribuído à produção
−
de íons OH (aq) durante a fermentação do açúcar pela
saliva.
A prata metálica era obtida diretamente pelo aquecimento
do sulfeto desse metal, Ag2S, na presença de oxigênio
atmosférico.
A prata era utilizada na fabricação de armamentos e de
munições em substituição ao ferro porque ela se oxida
mais facilmente do que este metal.
A limpeza dos dentes atribuída ao hábito de mascar bagaço
de cana-de-açúcar fundamenta-se na maior dureza da fibra
em relação à bioapatita formadora dos dentes.

8

30

Um dos principais fatores na absorção de água pelas raízes
das plantas é a pressão osmótica. A seiva é essencial na
absorção de água e, caso isso não ocorra, a planta não obtém
a água de que tanto necessita e pode secar e morrer. Quando
as plantações são muito irrigadas, mas pouco drenadas, pode
haver um acúmulo de sais minerais no solo, tornando-o
impróprio para o plantio com o passar do tempo.
Cerca de ¼ da terra no Iraque era considerada fértil, com
potencial para irrigação, mas, atualmente, contém sais em
demasia para que as sementes possam desenvolver.
Alguns historiadores acreditam que o colapso da civilização
sumeriana, no sul do Iraque, pode ter ocorrido não apenas
pelos ataques de outros povos, mas também pelo excesso
de salinização do solo.
Considerando-se essas informações, associadas ao
fenômeno de osmose, é correto afirmar:
A) A seiva absorve água do solo quando é menos
concentrada em minerais, em relação à concentração de
solutos na água de que se alimenta.
B) A aplicação excessiva de fertilizantes, a exemplo
de NH4NO3(s), no solo, que produz concentração de íons,
na água, maior que a da seiva, impede que a planta
obtenha a água de que precisa para se desenvolver.
C) A pressão osmótica exercida pela seiva, no processo de
absorção de água pelas plantas, é maior que a de água
pobre em minerais dissolvidos.
D) As sementes de plantas se desenvolvem na presença de
água de irrigação de pressão osmótica menor do que a
pressão osmótica da solução no seu interior.
E) O acúmulo de sais minerais nos solos pouco drenados
torna-os impróprios para o plantio porque a pressão
osmótica exercida pela solução aquosa, formada na
dissolução desses sais, é maior que a da seiva das
plantas.

Química

8

17/1/2013, 17:11

Questão

31

O equilíbrio dinâmico de fases líquida e de vapor não é o único entre
os estados da matéria, pois, sob condições apropriadas de
temperatura e de pressão, um sólido pode estar em equilíbrio com
a fase liquida e até mesmo com a de vapor.
O diagrama de fases é um gráfico que mostra essas condições
dinâmicas de equilíbrio entre os estados da matéria, como as
apresentadas para o dióxido de carbono, CO2, na figura.
A análise desse diagrama permite concluir:
A)
B)
C)
D)
E)

À medida que a pressão aumenta, o ponto de fusão do
CO 2(s) diminui.
o
O gelo seco, CO2(s), sublima à temperatura ambiente de 25 C,
ao nível do mar.
o
À temperatura de −56,4 C, apenas as fases solida e líquida do
dióxido de carbono estão em equilíbrio dinâmico.
o
A fase líquida não existe acima de temperatura crítica, de 31,1 C,
por maior que seja a pressão sobre o dióxido de carbono.
o
À temperatura de − 40 C e à pressão de 50,0atm, as fases solida
e de vapor do dióxido de carbono estão em equilíbrio dinâmico.

Questão

32

A maior importância da utilização do conceito de variação de entalpia é de permitir
expressar as variações de energia de reações químicas. O gráfico representa a variação
de entalpia na decomposição do óxido de mercúrio (II).
Uma análise desse gráfico permite corretamente concluir:
−1

A)

A entalpia de formação do óxido de mercúrio (II) é −90kJmol .

B)

As entalpias de Hg(l) e de O2(g) são diferentes de zero na formação de 1,0mol de
HgO(s).

C)

A diferença de entalpia dos produtos e do reagente na decomposição do óxido de
mercúrio (II) é igual à entalpia de formação dessa substância.

D)

A quantidade de energia absorvida na decomposição do óxido de mercúrio (II) é
diferente da quantidade de energia liberada na formação desse óxido.

E)

A mudança nos estados físicos de produtos e de reagentes em uma reação química
não altera o valor da variação de entalpia da reação.

Questão

33

As curvas de solubilidade são muito úteis na comparação da solubilidade de vários
compostos e para analisar o comportamento dessa propriedade com a variação
de temperatura. O gráfico mostra a variação da solubilidade do cloreto de sódio
em função da temperatura.
Uma análise da curva de solubilidade desse sal permite corretamente concluir:
A)

A massa de cloreto de sódio existente em 405,0g de solução saturada, a
o
35 C, é igual a 100,0g.

B)

O processo de dissolução do cloreto de sódio em água ocorre com liberação
de calor.

C)

A mistura de 40,0g de cloreto de sódio com 200,0g de água seguida de
o
agitação, a 50 C, produz uma solução supersaturada.

D)

A solução saturada de cloreto de sódio, a 25 C, sem corpo de fundo, ao ser
o
resfriada a 10 C, apresenta formação de um precipitado cristalino.

E)

À temperatura de 20 C, uma solução de cloreto do sódio que contém 125,0g
desse sal dissolvido em 1000,0g de solução é uma solução saturada.

o

o

9
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Questão

34

Questão
−

−

I.

H2O2(aq) + I (aq) → H2O(l) + IO (aq)

II.

H2O2(aq) + IO (aq) → H2O(l) + O2(g) + I (aq)

−

FeS(s) + H2O(l) + O2(g) → Fe(OH)3 + S8(s)
No laboratório, às vezes ocorrem acidentes por conta da falta
de atenção em determinados procedimentos, a exemplo do
descarte em cesta de lixo comum, de sulfeto de ferro (II) úmido,
recém-produzido em uma reação. Na presença de ar, a reação
entre essa substância e a água, de acordo com a equação
química representada não balanceada, produz calor que pode
inflamar o enxofre elementar e causar incêndio.

−

A velocidade de uma reação química pode ser acelerada pela
ação de pequenas quantidades de catalisador sem que sejam
consumidas, tornando assim os processos industriais
econômicos. Os catalisadores são largamente empregados
nos diversos segmentos da indústria química.

A partir dessas informações e da equação química balanceada
com os menores coeficientes estequiométricos inteiros, é
correto afirmar:

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio,
H 2O 2(aq), em meio aquoso, que ocorre em duas etapas,
representadas pelas equações I e II, constitui um dos
exemplos de reações que podem ser aceleradas pela
presença de catalisadores.

A)
B)
C)

Levando-se em considerações essas informações sobre os
efeitos dos catalisadores sobre a velocidade das reações
químicas, é correto afirmar:

D)

−

A)

O íon iodeto, Ι (aq), é o intermediário da reação de
decomposição do peróxido de hidrogênio.

B)

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio é
−
catalisada pelo íon hipoiodito, IO (aq).

C)

O catalisador aumenta a quantidade de matéria dos
produtos na reação de decomposição de H2O2(aq).

D)

A variação de entalpia de decomposição do peróxido de
hidrogênio é alterada pela ação do catalisador.

E)

A velocidade da reação aumenta porque a energia de
ativação de decomposição do peróxido de hidrogênio
diminui sob ação do catalisador.

Questão

E)

A reação de decomposição do óxido de nitrogênio (IV) é
representada pelo sistema fechado em equilíbrio químico, em
um recipiente de 1,0L, onde inicialmente estavam
presentes 5,0mol desse óxido. Uma vez estabelecido o
equilíbrio, restou 1,3mol do reagente.

Considerando-se essas informações sobre as aplicações do
ácido tricloro-acético, é correto afirmar:
A)
B)

De acordo com essas informações sobre o sistema em
equilíbrio químico dinâmico, representado pela equação
química, é correto afirmar:

C)

−1

A concentração de NO2(g) no equilíbrio químico é 3,7molL .

B)

O valor numérico da constante de equilíbrio, Keq, é igual
−1
a 42molL .

C)

O estado de equilíbrio dinâmico é atingido ao
reagir 1,3mol de N2O4(g).

D)

O grau de equilíbrio para a reação de decomposição
de N2O4(g) é 70%.

E)

A pressão parcial de N2O4(g) no equilíbrio químico não é
alterada com o aumento de pressão sobre o sistema.

37

Os ácidos orgânicos são, na grande maioria, fracos.
Entretanto, existem exceções, como a do ácido tricloro-acético
que é um ácido forte, utilizado em solução aquosa a 50%(v/v)
por dentistas para cauterizar ferimentos na gengiva. Como é
um ácido forte, destrói o tecido lesado e estimula o
crescimento de uma nova porção sadia da gengiva. É também
empregado por dermatologistas para extrair pequenos focos
potenciais de câncer de pele e de manchas escuras
decorrentes de idade avançada.

Equilíbrio químico é a situação na qual as concentrações de
participantes de uma reação não se alteram em razão de as
reações direta e inversa se processarem à mesma velocidade.

A)

A água é o agente oxidante na equação química.
A reação representada é classificada como de decomposição.
O total de elétrons transferidos durante a reação química
representada é 24.
O enxofre no sulfeto de ferro (II) é reduzido a zero durante
a reação química.
O oxigênio é o agente redutor na reação química, e a soma
do coeficiente estequiométrico dessa substância com o
de Fe(OH)3 é 5.

Questão

35

D)

E)

O ácido acético é dez vezes mais fraco que o ácido tricloroacético.
A destruição do tecido lesado da gengiva é atribuída à
−
ação de íons Cl (aq) presentes na solução de ácido
tricloro-acético.
A solução aquosa a 50% de ácido tricloro-acético possui
concentração hidrogeniônica e pH menores que da
solução a 80% desse ácido, nas mesmas condições.
A constante de hidrólise do ânion tricloro-acetato,
−
CCl 3 COO (aq) é maior do que a do ânion acetato,
−
CH 3 COO (aq), quando comparadas nas mesmas
condições.
A substituição de três átomos de hidrogênio do carbono
alfa da cadeia carbônica do ácido acético por átomos de
cloro torna o hidrogênio da carboxila do ácido tricloroacético mais facilmente ionizável.

10
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Questão

38

Os bombardeios no Oriente Médio deverão ser um fator de pressão sobre o preço internacional do petróleo. No Brasil, o conflito
entre o Hamas e Israel, que já atinge Tel-Aviv e Jerusalém, deverá pesar no caixa da Estatal Brasileira de Petróleo. A empresa
recorrerá à compra de petróleo com predominância de hidrocarbonetos aromáticos com objetivo de suprir a necessidade crescente
de gasolina para o consumo. Já o petróleo leve, parafínico, produzido no Nordeste brasileiro, fornece gasolina de baixa octanagem
o
o
o
o
de faixa de ebulição entre 35 C a 140 C, e de óleo diesel, na faixa de ebulição entre 250 C a 360 C. O petróleo naftênico, produzido
o
o
na Bacia de Campos produz nafta, matéria-prima para a petroquímica, na faixa de ebulição entre 147 C a 187 C. Entretanto,
o óleo aromático tem preço maior que o nacional.
De acordo com essas considerações, é correto afirmar:
A) O craqueamento pirolítico transforma frações mais pesadas de gasolina em gás natural.
B) O petróleo do Brasil possui menor densidade do que o do Oriente Médio e é pobre em hidrocarbonetos aromáticos
condensados.
C) A nafta, produto usado pela petroquímica para produção de eteno e outros hidrocarbonetos, é separada do petróleo por
destilação fracionada a vácuo.
D) O petróleo leve apresenta frações com menor percentagem em alcanos de massas molares menores, quando comparado
ao petróleo aromático.
E) A reforma catalítica utilizada para melhorar octanagem de gasolina transforma hidrocarbonetos de cadeias carbônicas
ramificadas cíclicas e aromáticas em hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas e abertas.
Questão

39

Empresa, líder na fabricação de pneus na América do Sul, tem o Brasil como o maior mercado, com fabricas em São Paulo
e na Bahia, em Feira de Santana, destina 3% de seu faturamento de 15 bilhões à pesquisa e ao desenvolvimento, e dá apoio
ao Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus inservíveis para reciclagem. A borracha natural, utilizada na fabricação
de pneus é um polímero linear de isopreno, que, após vulcanização na presença de compostos de enxofre, se transforma em
estrutura tridimensional de grande resistência.
Considerando-se essas informações e com base nos conhecimentos sobre polímeros, é correto afirmar.
3
5
−1
A) A massa molecular média de borracha natural com n = 5,0.10 é 3,0.10 gmol .
B) A vulcanização, embora aumente a resistência da borracha natural, diminui a dureza para melhor moldar os pneus.
C) A borracha natural e a sintética fabricada a partir de derivados de isopreno pertence à classe de polímeros do grupo dos
elastômeros.
D) Os pneus inservíveis, antes de ser utilizados juntamente com petróleo, no asfaltamento de ruas, são destilados para ser
separados de fios de aço.
E) As ligações de enxofre entre as cadeias carbônicas de poliisopreno evidenciam que esse elemento químico, nessas condições,
possui estado de oxidação igual a zero.
Questão

40

Com a inauguração da nova planta de produção de PVC, policloreto de vinil, empresa petroquímica busca atender à demanda
crescente do polímero no ramo da construção civil de casas para as classes sociais C, D e E. As novas casas têm paredes
de PVC e o interior preenchido por concreto, não têm risco de ser alvo de cupins e de mofo e podem ser lavadas com água
e sabão.
Considerando-se essas informações e sobre as casas de PVC, é correto afirmar:
A) O monômero de PVC é representado pela fórmula química CH3CH2Cl.
B) As casas de PVC não são alvo de cupins porque esse material é mais duro que a madeira.
C) A mistura de água e de sabão produz emulsão do PVC durante a lavagem das paredes da construção.
D) O produto da degradação do PVC, sob a ação da radiação UV, é um copolímero facilmente oxidado pelo oxigênio do ar
atmosférico.
o
E) O PVC, quando aquecido a 400 C, produz cloreto de vinil juntamente com cloreto de hidrogênio, que são reaproveitados
para a fabricação do polímero.
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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.
Questões de

Questão

41 a 44

41

Considerando-se a organização estrutural da membrana plasmática, parcialmente esquematizada na figura, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A bicamada de fosfolipídios em arranjo regular estático confere à membrana a rigidez necessária para a proteção do conteúdo
celular.
+
+
A proteína G, localizada na face citoplasmática da membrana, funciona como uma Na − K ATPase.
A ausência de glicídios na superfície externa dessa membrana indica que o receptor substitui o glicocálix nas células animais.
Proteínas receptoras, como a ilustrada, mergulham na dupla camada lipídica e desencadeiam respostas a estímulos
específicos.
As cabeças hidrofílicas dos fosfolipídios, estando em estreita adesão entre si, impedem o intercâmbio de substâncias célulameio.

Questão

42

A permeabilidade seletiva da membrana plasmática se expressa quando
A)
B)
C)
D)
E)

íons, em função de sua carga elétrica, não transitam pela membrana, ficando retidos nas faces interna e externa da célula,
gerando potencial elétrico.
moléculas de água difundem-se do meio hipertônico para o hipotônico até alcançar o equilíbrio osmótico.
gases, como CO2 e O2, consomem moléculas de ATP para efetivar seu fluxo entre as células e o plasma sanguíneo.
proteínas e outras macromoléculas entram na célula por meio de canais específicos para a efetivação de transporte ativo.
certas substâncias associam-se a permeases e atravessam a membrana a favor do gradiente de concentração, caracterizando
a difusão facilitada.
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Questão

C)

43

A existência de receptores de membrana, como GPCR em
células humanas, indica que o genoma da espécie possui
informação para a síntese dessa proteína, processo que
envolve
A)

B)
C)
D)
E)

D)
E)

o crescimento de uma cadeia polipeptídica, à medida que
RNAt específicos carregados identificam códons no
RNAm.
a ocorrência de transcrição e tradução em um mesmo
compartimento celular.
a compactação crescente do DNA codificante, criando a
estrutura espacial exigida à síntese do RNAm.
a decodificação da mensagem genética em ribossomos
livres e posterior liberação da proteína no hialoplasma.
a replicação semiconservativa do segmento de DNA
específico, exigência para que ocorra a expressão gênica.

Questão

Os ectotérmicos desenvolveram mecanismos de
liberação de calor pela pele, aclimatando-se a
temperaturas mais baixas.
Mamíferos apresentam menor dependência da
temperatura ambiente do que os répteis.
Animais endotérmicos expressam maior temperatura
corporal quando estão em intensa atividade.

Questões

A popularização da tatuagem nas últimas duas
décadas, principalmente entre os jovens, provoca
agora uma corrida dos arrependidos aos
consultórios dos dermatologistas para apagar os
desenhos na pele. [...] O grau de sucesso da
remoção depende das cores da tatuagem. Tons
escuros, como preto e azul-marinho, são mais
fáceis de remover, mas é quase impossível apagar
totalmente as cores claras. Mesmo quando o
desenho é eliminado por completo, é comum a
região da pele onde repousava a tatuagem ficar
manchada, com um tom esbranquiçado. A ação
do laser é agressiva. Uma vez que o raio atinge a
tatuagem, ele explode os pigmentos em partículas
ainda menores, que são absorvidas pelos
macrófagos. Essas células são eliminadas pelo
sistema linfático, levando consigo os micropigmentos.
(MELO, 2012. p. 110-112).

44

Em situação de perigo, como sugere a ilustração, há uma
descarga de adrenalina que quase imediatamente atinge as
células-alvo.
A reação do organismo frente ao perigo inclui
A)
B)
C)
D)
E)

redução dos batimentos cardíacos, economizando energia
para uma possível fuga.
liberação adicional de insulina pelo córtex adrenal,
reduzindo drasticamente a glicemia.
degradação do glicogênio hepático, liberando glicose na
corrente sanguínea.
estimulação de todas as células do corpo que respondem
simultaneamente e de modo uniforme ao hormônio.
aumento do fluxo sanguíneo para o sistema digestório,
facilitando a absorção de nutrientes.

Questão

46 e 47

Questão

46

Considerando-se a estrutura da pele humana, tatuagens são
desenhos permanentes porque
A)

B)

45

C)

D)
E)

as agulhas que riscam o desenho atingem a tela
subcutânea, camada destituída de adipócitos e que
oferece suporte e nutrição à pele.
a proliferação de melanócitos é estimulada, favorecendo
a incorporação dos pigmentos de diferentes cores, dando
destaque aos desenhos.
a perfuração da pele desestrutura os desmossomos,
possibilitando a fixação das tintas nas placas proteicas
que constituíam essas junções celulares.
os pigmentos das tintas utilizadas são depositados na
derme — camada constituída por tecido conjuntivo.
a queratina, ao impermeabilizar a superfície corporal,
impede a perda da pigmentação artificial da tatuagem.

Questão

47

No procedimento para remoção das tatuagens, o raio laser
explode os pigmentos em pequenas partículas, que são
absorvidas pelos macrófagos, células que se caracterizam por
apresentar
A)
O gráfico registra a temperatura corpórea de dois animais em
função da temperatura ambiente.

B)

A análise das informações permite considerar corretamente:

C)

A)
B)

Répteis, como as cobras,
corpo a partir da energia
A uma temperatura de
apresentam elevação
correspondente.
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mantêm constante o calor do
obtida dos alimentos.
o
30 C, mamíferos e répteis
de temperatura corpórea

D)
E)

13

capacidade de produção de anticorpos em resposta à
presença de agentes estranhos ao organismo.
intensa atividade fagocitária, participando da defesa
orgânica.
membrana celular pobre em moléculas de colesterol, que
lhe confere a rigidez essencial às suas funções.
elevada taxa de síntese, necessária ao seu papel no
processo de cicatrização de ferimentos.
função anticoagulante associada à heparina acumulada
em seus vacúolos.
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Questões

48 e 49

A figura representa a constituição cromossômica de um indivíduo, destacando os cromossomos de origem materna e paterna
e algumas das possíveis combinações cromossômicas presentes em espermatozoides que ele pode produzir.

Questão

48

A constituição cromossômica representada nesses espermatozoides decorre de um fenômeno característico da divisão celular,
identificado como
A)

crossing-over, específico da prófase I.

B)

replicação do DNA, ocorrida na curta interfase entre meiose I e II.

C)

condensação da cromatina, gerando 23 cromossomos homólogos na anáfase II.

D)

recombinação genética, resultante de alterações cromossômicas típicas do processo meiótico.

E)

segregação independente, definida desde a metáfase I.

Questão

49

A análise das informações sob uma abordagem reprodutiva permite afirmar:
A)

O conjunto gênico contido em cada uma das células haploides representa, em si, a constituição genética desse indivíduo.

B)

A célula contendo um conjunto cromossômico materno e outro paterno apresenta completa identidade entre os alelos em
cada locus gênico.

C)

A singularidade de um indivíduo é consequência da variabilidade genética associada a eventos da meiose e da fecundação.

D)

O espermatozoide indicado em B, fecundando um ovócito II, originará uma célula ovo 22,XX.

E)

Em relação aos cromossomos sexuais, os espermatozoides formados se resumem a quatro tipos.

Questão

50

Sabendo-se que a fenilcetonúria – erro inato do metabolismo – decorre de homozigose de um alelo recessivo localizado no cromossomo
12, a probabilidade de um casal normal que já teve um filho com essa condição vir a ter outra criança afetada é
A)

nula

B)
C)
D)
E)

1
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Questão

51
Remédios são uma adição relativamente recente ao
arsenal antiviral dos seres humanos. Antes,
mutações específicas no genoma humano eram
selecionadas pelas proteções que elas ofereciam.
Algumas pessoas têm resistência ao vírus HIV, por
exemplo, embora pareça que isso seja mais por conta
de mutações históricas que ajudaram a proteger
contra outras doenças, como varíola ou disenteria.
Nós vamos algum dia evoluir e vencer os vírus? A
erradicação da varíola poderia nos dar esperanças.
Ela, porém, era uma presa fácil. Se a varíola passasse
por mutações na mesma velocidade que a gripe ou o
vírus do HIV, seria improvável que cientistas fossem
capazes de desenvolver uma vacina tão efetiva contra
ela.
Também tornamos muito mais fácil para os patógenos nos infectarem, pois vivemos em locais com alta
densidade populacional e temos tendência a viajar. (ROBERTS, 2012. p. 28-32).

Os conceitos biológicos expressos no texto podem ser corretamente explicados em
A)
B)
C)
D)
E)

O vírus da varíola é mais estável do que o HIV porque tem o RNA como material genético, enquanto o HIV é um adenovírus.
O desenvolvimento de uma vacina implica a sensibilização do organismo por anticorpos de atuação pouco específica.
A associação homem-vírus ao longo da história da humanidade configura a ocorrência de coevolução.
As mutações constituem alterações no DNA dirigidas para proteger o ser humano contra patógenos.
O genoma humano deve ser entendido como o conjunto de genes específicos na codificação de proteínas.

Questões

52 e 53
Uma nova fábrica, inaugurada em Juazeiro (BA), vai ampliar em oito vezes a produção nacional do mosquito transgênico
da dengue.
Esse pode ser mais um passo para expandir, no país, uma tecnologia que reduz a circulação do Aedes aegypti.
Os machos do mosquito são modificados para transmitir genes letais à sua prole. O Aedes acaba morrendo ainda na
fase de larva, diminuindo a população do mosquito, que é vetor da dengue. (NUBLAT, 2012. C.7).
Parte do procedimento experimental envolvido nessa tecnologia está esquematizada na ilustração.
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Questão

52

Uma análise do experimento em uma abordagem sobre a biologia de mosquitos permite afirmar:
A)

O experimento se fundamenta na ausência de um sistema genético de determinação do sexo em insetos.

B)

As fêmeas dos mosquitos, usualmente partenogenéticas, continuam produzindo descendência fértil.

C)

Indivíduos contendo a proteína codificada pelo gene recém-introduzido têm a sua metamorfose interrompida.

D)

A natureza cosmopolita dos mosquitos contribuirá para a extinção rápida da espécie pelo uso dessa tecnologia nas regiões
atingidas pela dengue.

E)

A modificação genética, ao evitar a alimentação sanguínea dos machos, impede a transmissão do vírus da dengue.

Questão

53

A relação ecológica agora estabelecida entre mosquitos machos selvagens e machos transgênicos de A. aegypti deve ser entendida como
A)

antibiose, em que os transgênicos causam a morte de seus descendentes.

B)

competição intraespecífica pelas fêmeas para reprodução, relação que resulta em prejuízo para as formas selvagens.

C)

predação dos indivíduos selvagens pelos transgênicos que atuam como espécie exótica.

D)

comensalismo, em que a alimentação dos selvagens se restringe às sobras alimentares dos transgênicos.

E)

redução na disputa pelos recursos alimentares utilizados pela espécie.

Questão

54

A relação entre doenças transmitidas por insetos, como a malária e
doenças hereditárias, como a falcemia, está, simbolicamente, representada
na figura, cuja análise e o conhecimento a elas associado permite afirmar:
A)

A permanência do gene HbS na população em regiões malarígenas
decorre de seleção expressa no equilíbrio de forças antagônicas.

B)

A erradicação da malária terá como repercussão o rápido aumento
da frequência do alelo HbS.

C)

O nível dos pratos da balança representa uma equivalência entre o
número de mortes por falcemia e por malária onde esta é endêmica.

D)

Os mosquitos vetores funcionam como agente seletivo ao picarem
preferencialmente indivíduos com genótipo HbS/HbS.

E)

O plasmódio – agente etiológico da malária – induz mutações
específicas que aumentam a frequência de heterozigotos HbA/HbS
na população.

Questão

55

As angiospermas são as plantas com maior número de espécies e de indivíduos e que ocupam o maior número de habitats.
A polinização nessas plantas pode ser realizada por diversos agentes, sendo este um dos fatores que explica a maior abundância
das angiospermas, em relação às demais plantas. Suas flores variam muito em características, podendo ser unissexuadas ou
hermafroditas.
As informações do texto referem-se a aspectos da reprodução das angiospermas sobre os quais é correto afirmar:
A)

A formação de um fruto, constituindo fator de dispersão das sementes, possibilitou a colonização de novos ambientes.

B)

Em plantas hermafroditas, a ocorrência de autofecundação está garantida, considerando a existência de androceu e gineceu
na mesma flor.

C)

A possibilidade de polinização por agentes biológicos diversos reflete a independência nas histórias evolutivas de plantas
e animais.

D)

O maior número de indivíduos decorre da existência de múltiplas oosferas – gameta feminino – no interior de cada óvulo.

E)

Os grãos de pólen, formando o tubo polínico e, assim, tornando a fecundação independente da água, representa uma
aquisição evolutiva das angiospermas.
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Questões

56 e 57
Existem espécies de plantas, que sobrevivem em solos pobres em nitrogênio. Entre elas, estão as plantas carnívoras.
A Austrália e o Brasil são os países que abrigam maior número de espécies dessas plantas, especialmente em
ambientes de solos pobres das chapadas e campos rupestres. Algumas delas chegam a morrer se forem colocadas
em solos ricos em nitrogênio. As plantas carnívoras possuem folhas modificadas capazes de atrair, capturar e digerir
animais. Na maioria dos casos, capturam insetos, mas podem também capturar pequenos vertebrados, como
pererecas e largatos, que são digeridos no interior das folhas modificadas. (MENDONÇA; LAURENCE, 2010. p. 70).

Questão

56

A adaptação expressa pelas plantas carnívoras revela a
A)

impossibilidade de realizar fotossíntese para a nutrição devido à modificação de suas folhas em um tipo de armadilha.

B)

obtenção de micronutrientes a partir de fertilizantes que estimulam o seu crescimento e produtividade.

C)

necessidade de criação de novas informações genéticas que codificam proteínas específicas para sobreviver nesses
ambientes.

D)

capacidade de produzir enzimas digestivas que atuam sobre as “presas”, complementando, desse modo, a sua nutrição
mineral.

E)

sua posição como decompositores nas cadeias tróficas das chapadas e campos rupestres.

Questão

57

Em relação ao papel do nitrogênio na química da vida, é correto afirmar:
A)

Participa nas reações que mantêm o pH ótimo para a atividade da pepsina no processo digestório.

B)

Forma ligações que mantêm as unidades glicídicas nos polissacarídeos vegetais, como celulose e amido.

C)

Integra a estrutura molecular dos diferentes monômeros que compõem proteínas e ácidos nucleicos.

D)

É constituinte essencial dos esteroides precursores do colesterol.

E)

Funciona como cofator de inúmeras enzimas essenciais ao metabolismo energético.

Questões

58 e 59

Os biocombustíveis não são novidade. Os homens usam micro-organismos para obter etanol desde que, na Idade da
Pedra, por volta de 10.000 a.C. começaram a produzir cerveja.
Atualmente, biocombustíveis de terceira geração são produzidos por um processo que, em parte, também ocorre na
natureza. (WENNER, 2012. p. 62-67).
Questão

58

Sobre os aspectos biológicos envolvidos na produção de biodiesel, é correto afirmar:
A)

A utilização de algas e bactérias tem como vantagem o aproveitamento total da energia solar incidente.

B)

O processo apresentado em 1 foi fator decisivo para a formação da atmosfera terrestre oxidante, com repercussões na
colonização da terra firme.

C)

Algas e cianobactérias são organismos fotoautótrofos em que a quebra do CO2 resulta na liberação de O2 para o meio.

D)

A produção de gorduras por algas e bactérias impede a síntese de carboidratos como um dos produtos da fotossíntese.

E)

A energia radiante do Sol absorvida substitui a participação de catalisadores biológicos no processo bioenergético em microorganismos.
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Questão

59

Os processos bioenergéticos que produzem etanol e biodiesel compartilham
A)

as mesmas moléculas que constituem a matéria-prima.

B)

um pigmento que, ao ser excitado por fótons de luz, libera elétrons.

C)

a localização em organelas membranosas no citoplasma celular.

D)

a transformação de ADP em trifosfato de adenosina ao nível da ATPsintetase.

E)

a necessidade de enzimas específicas em suas etapas.

Questão

60
Em relatório divulgado recentemente é apresentada uma lista de 25 espécies de primatas mais ameaçadas de
extinção no mundo e que precisam de uma ação global de proteção.
Seis das 25 espécies são de Madagáscar, cinco são de outros países da África, nove da Ásia e outras cinco da América
do Sul, incluindo as duas do Brasil — o bugio-marrom (Alouatta guariba guariba), primata da Mata Atlântica, e o
macaco-caiarara (Cebus kaapori). (EM RELATÓRIO..., 2012, C7).

Nesse contexto, uma abordagem taxonômica permite inferir corretamente:
A)

As vinte e cinco espécies integram uma mesma família.

B)

O bugio-marrom e o macaco-caiarara compartilham semelhanças em nível de espécie.

C)

Alouatta guariba guariba designa uma subespécie do gênero Alouatta.

D)

A extinção de C. kaapori implicaria desaparecimento do gênero Cebus.

E)

Os indivíduos referidos devem ser incluídos em distintos domínios na classificação de Woese.

* * * * * *
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