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INSTRUÇÕES – LEIA ANTES DE COMEÇAR A PROVA
1. Sobre a prova:
a. A prova é composta por 30 questões objetivas e 12 questões dissertativas,
igualmente distribuídas entre Física, Química e Biologia;
b. O caderno 1 contém 14 páginas e o caderno 2, 17 páginas. Se o material estiver
incompleto ou com problemas de impressão, comunique imediatamente o fiscal;
c. A compreensão das questões faz parte da prova. O fiscal não poderá ajudá-lo;
d. Lembre-se de colocar o seu Código OBC na Folha de Respostas dos testes e em
todas as folhas do Caderno 2;
2. Sobre o tempo de duração:
a. A prova tem duração de três horas e quarenta e cinco minutos;
b. O tempo mínimo de permanência na prova é de duas horas;
c. Terminada a prova, entregue o Caderno 2 e a Folha de Respostas dos testes;
3. Sobre os critérios de correção e pontuação:
a. As questões dissertativas podem ser resolvidas a lápis, mas a resposta final deve
estar a caneta.
b. A Folha de Respostas dos testes deve ser preenchida a caneta, sem rasuras; em
caso de problemas no preenchimento, comunique imediatamente o fiscal;
c. A correção da parte teste é automatizada, com a atribuição do seguinte critério:
i. Resposta correta
+ 1,00 ponto
ii. Resposta incorreta
− 0,25 ponto
iii. Sem resposta
0,00 ponto
d. O valor de cada questão dissertativa é indicado no início do enunciado, totalizando
10,0 pontos por disciplina;
e. A pontuação máxima é 30,0 (testes) + 30,0 (questões) = 60,0 pontos;
f. O gabarito preliminar será disponibilizado ao término das atividades; serão
considerados apenas os questionamentos enviados para o e-mail
info@obciencias.com.br até 26/09 (terça-feira).
4. Sobre os dados para as questões testes e dissertativas, considere quando necessário:
a. Massas molares (g/mol): H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Aℓ=27;
Si=28; P=31; S=32; Cℓ=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Zn=65; Ag=108, Cd=112
b. Aceleração da gravidade: ‖𝑔‖ = 10 𝑚/𝑠 2 .
c. Constante universal dos gases: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1.
d. Constante de Faraday: F = 96000 C.mol-1.
e. Aproximações matemáticas: log 2 ≈ 0,30; log 5 ≈ 0,70
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FÍSICA
Teste 01
Considere que 0,40 grama de água vaporize isobaricamente à pressão atmosférica. Sabendo que, nesse processo, o volume
ocupado pela água varia de 1,0 litro, pode-se afirmar que a variação da energia interna do sistema, em kJ, vale:
Dados: calor latente de vaporização da água = 2,3  106 J / kg; 1 atm  1,0  105 Pa.
a. –1,0

b. –0,92

c. 0,82

d. 0,92

e. 1,0

Teste 02
Uma partícula se desloca ao longo de um eixo x e sua velocidade escalar v varia com a abscissa x, conforme indica o diagrama
abaixo.

O gráfico que representa como a aceleração escalar varia em função da abscissa x é o indicado na alternativa:

Teste 03
Com duas molas idênticas prendem-se os blocos de massas 3,0kg, 2,0kg e 1,0kg,
conforme indica a figura. Considere fios e polias ideais e despreze o peso das
molas. Na primeira situação a intensidade da força de tração no fio é T 1 e a mola
sofre uma deformação x1 e, na segunda situação, T2 e x2. Admita que nas duas
situações o comprimento da mola se mantenha constante.
Podemos afirmar que:
a. T1 > T2
b. T1 < T2
c. T1 = T2
d. T1 > T2
e. T1 < T2

e
e
e
e
e

x1 > x2
x1 < x2
x1 = x2
x1 < x2
x1 > x2
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Teste 04
Dois blocos A e B de massas 2m e m, respectivamente, estão ligados por um fio ideal, a uma mola, também
ideal, conforme indica a figura. O sistema está em equilíbrio e a aceleração da gravidade é denotada por 𝑔⃗.
O fio que liga A com B se rompe. Imediatamente após a ruptura do fio as acelerações de A e B são,
respectivamente:
a.
𝑔⃗
b. −𝑔⃗/2
c. −𝑔⃗/3
d.
𝑔⃗
e. −𝑔⃗/2

e
e
e
e
e

𝑔⃗/2
𝑔⃗
𝑔⃗
−𝑔⃗
−𝑔⃗

Teste 05
Um pintor abre uma escada dupla, preparando o início de seu
trabalho. Cada trecho da escada (AC e BC) tem massa M,
comprimento L e forma com o solo horizontal um ângulo α.
O pintor pendura no extremo superior C uma lata de tinta de
massa m. Seja g o módulo da aceleração da gravidade. Pode-





se afirmar que as forças de atrito Fat A e Fat B que o solo
exerce em A e B têm intensidades:
a. FatA  FatB 

(M  m)  g
 cotgα
2

b. FatA  FatB 

(M  m)  g
 tgα
2

c. FatA 

1
(M  m)  g
FatB 
 cosα
2
2

d. FatA  2FatB 

e. FatA  FatB 

(M  m)  g
 cosα
2

(M  m)  g
 cosα
2
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Teste 06
Corpo flutuante é o corpo que se encontra em equilíbrio sob ação de seu peso 𝑃⃑ , aplicado no centro de gravidade G, e do
empuxo 𝐸⃑ , aplicado no ponto C, que é o centro de gravidade do líquido deslocado (centro de empuxo). Observe que, para um
corpo em equilíbrio, G e C encontram-se na mesma reta vertical r (figuras 1 e 3). Inclinando-se ligeiramente o corpo, o centro
do empuxo C se desloca e passa a ser C’. A reta vertical que passa por C’ intercepta a reta r num ponto M denominado
metacentro (figuras 2 e 4).

Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que indica as corretas.
I. o equilíbrio de um corpo flutuante é estável quando o metacentro M se situa acima do centro de gravidade G e instável
quando M se situa baixo de G.
II. o equilíbrio de um corpo flutuante é instável quando o metacentro M se situa acima do centro de gravidade G e estável
quando M se situa baixo de G.
III. no equilíbrio de um corpo flutuante as intensidades do peso P e do empuxo E são iguais.
a. somente I) é correta
b. somente II) é correta
c. somente I) e III) são corretas
d. somente II) e III) são corretas
e. somente III) é correta

Teste 07
Uma barra de aço de comprimento L0 está fixada entre duas paredes indeformáveis e que não se deslocam. A barra é aquecida
de 0°C a 20°C. Para que a barra não se dilate são aplicadas em seus extremos, pelas paredes, forças de compressão de

ΔL E
 A , onde E é o módulo de Young ou módulo de elasticidade do aço (E = 2,2.107 N/cm2),
L0
A é a área da seção reta da barra (A = 10 cm2) e ΔL E a deformação elástica que a barra sofreria se não tivesse sido aquecida.
intensidade dada por F 

E

Sendo α = 1,2.10–5 oC–1, o coeficiente de dilatação linear do aço, a intensidade da força de compressão F exercida pelas paredes
sobre a barra é, em kN, igual a:
a. 76,8
b. 63,6
c. 60,8
d. 52,8
e. 43,2
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Teste 08
A figura representa a seção reta de um quarto de um
cilindro transparente ABC de índice de refração absoluto
n1 = 1,5 e imerso no ar (n2 = 1,0). Seja R = 5,0.10-2 m o raio
indicado na figura. Adote √2 = 1,4; √3 = 1,7; √5 = 2,2.
Um feixe de raios de luz paralelos incide
perpendicularmente na face AB. Cada raio que sofre
refração em BC, atinge a reta AC num ponto situado a uma
distância x de C. O valor mínimo de x é mais próximo de:
a. 9,6.10-2 m
b. 7,6.10-2 m
c. 5,6.10-2 m
d. 3,6.10-2 m
e. 1,6.10-2 m

Teste 09
A figura ao lado mostra parte de uma onda que se propaga numa
corda. A curva cheia representa a onda num instante t1 e a curva
tracejada, num instante t2 = t1 + 0,20 s.
A velocidade escalar média do ponto A da corda, entre os instantes
t1 e t2 e a frequência da onda são, respectivamente, iguais a:
a. 50,0 cm/s e 3,25 Hz
b. 25,0 cm/s e 1,25 Hz
c. 25,0 cm/s e 2,25 Hz
d. 75,0 cm/s e 2,25 Hz
e. 75,0 cm/s e 1,25 Hz

Teste 10
Um próton, um dêuteron e uma partícula α de massas m, 2m e 4m e cargas elétricas q, q e 2q, respectivamente, são lançadas
perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade B, com mesma energia cinética.
Estas partículas próton, dêuteron e α descrevem no campo trajetórias circulares de raios R1, R2 e R3, respectivamente. As
relações R1/R2 e R2/R3 são, respectivamente, iguais a:
a. 1

e

√2/2

b. √2/2 e
c. 2
e

√2
1

d. √2/2 e

1

e. 2

√2

e
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Q UÍ M I C A
Teste 11
O gráfico ao lado representa a curva de solubilidade do nitrato de potássio
(KNO3) em água.
A 70oC foram preparadas duas soluções, cada uma contendo 70 g de nitrato de
potássio (KNO3) e 200 g de água. A primeira solução foi mantida a 70oC e,
após a evaporação de uma certa massa de água (m) houve início de
precipitação do sólido. A outra solução foi resfriada a uma temperatura (t) em
que se percebeu o início da precipitação do sal.
A análise do gráfico permite inferir que os valores aproximados da massa m e
da temperatura t são, respectivamente:
a. m = 50 g e t = 45oC
b. m = 150 g e t = 22oC
c. m = 100 g e t = 22oC
d. m = 150 g e t = 35oC
e. m = 100 g e t = 45oC

Teste 12
O gráfico apresenta as primeiras e segundas energias de ionização (1 EI e 2 EI) para os elementos sódio (Z = 11), magnésio
(Z = 12) e cálcio (Z = 20), indicados como I, II e III, não necessariamente nessa ordem. Dentre esses elementos, aqueles que
apresentam os maiores valores para a primeira e para a segunda energia de ionização são, respectivamente:
a. Cálcio e magnésio.
b. Cálcio e sódio.
c. Magnésio e cálcio.
d. Magnésio e sódio.
e. Sódio e magnésio.

Teste 13
A reação de cloração do metano, em presença de luz, é:
CH4CH
C
2CH
3CH
C 3CHC HC
4 2 C

1 1
H H
25kcal
 25kcal
 molmol

Considere os dados de energia das ligações:

C H

 105kcal  mol1

C  C  58kcal  mol1
HC

 103kcal  mol1

A energia da ligação C  C , no composto CH3 C , é:
a. 33 kcal/mol

b. 56 kcal/ mol

c. 60 kcal/ mol

d. 80 kcal/ mol

e. 85 kcal/mol
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Teste 14
A seguir são fornecidas as células unitárias de três sólidos, I, II e III.

A temperatura de fusão do sólido III é 1772oC e a do sólido II é bem superior à do sólido I. Quando dissolvido em água, o
sólido I apresenta condutividade. Pode-se concluir que os sólidos I, II e III são, respectivamente, sólidos:
a. covalente, iônico e metálico.
b. iônico, covalente e metálico.
c. iônico, molecular e metálico.
d. molecular, covalente e iônico.
e. molecular, iônico e covalente.

Teste 15
O gráfico apresenta a curva da decomposição térmica do oxalato de magnésio, MgC2O4. Nessa reação os produtos da
decomposição são CO, CO2 e MgO. Neste gráfico são apresentados os valores da massa da amostra em função da temperatura.
Se a diferença entre as massas X e Y no gráfico for 576 mg, o valor de Y
e a porcentagem de perda da massa da reação de decomposição térmica
do oxalato de magnésio são, respectivamente:
a. 352 e 51,2%.
b. 320 e 45,7%.
c. 320 e 64,3%.
d. 576 e 45,7%.
e. 576 e 64,3%.

Teste 16
Uma solução aquosa de carbonato de sódio 0,125 mol/L reage com quantidade rigorosamente estequiométrica de solução
aquosa de ácido clorídrico. O gás formado na reação foi totalmente recolhido em um recipiente de 250,0 mL de capacidade à
temperatura de 27oC. Sabe-se que a pressão que o gás exerce no recipiente é de 2,46 atm. O volume da solução de carbonato
de sódio, utilizado nessa reação é igual a:
a. 300,0 mL
b. 150,0 mL
c. 400,0 mL
d. 125,0 mL
e. 200,0 mL
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Teste 17
Nos motores dos automóveis, ocorre a reação entre o nitrogênio (N2) e o oxigênio (O2) formando o óxido nítrico (NO), um
importante poluente atmosférico. A equação que representa a reação é:
N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g)
O gráfico ao lado mostra a relação entre a constante de equilíbrio KC e
a temperatura do sistema. A respeito da reação de formação do óxido
nítrico, foram feitas as seguintes afirmações:
I. Trata-se de um processo exotérmico.
II. Em temperaturas inferiores a 500 K a utilização de um catalisador
proporciona um maior rendimento de formação de óxido nítrico (NO).
III. No equilíbrio, a 1000 K a concentração de NO é menor do que as
concentrações de N2 e O2.
IV. Aumentar a pressão deste sistema não causa deslocamento no respectivo equilíbrio.
Estão corretas as afirmações:
a. I e II.

b. I e III.

c. III e IV.

d. II e III.

e. I e IV.

Teste 18
O equipamento conhecido como bafômetro permite determinar a quantidade de álcool no sangue através do ar expirado por
uma pessoa. O ar é passado por uma solução de dicromato de potássio, de coloração amarela, acidulada com ácido sulfúrico.
Caso o etanol esteja presente no ar expirado, este reage com o dicromato em meio ácido produzindo Cr3+, de coloração verde,
conforme a reação indicada a seguir:
3CH3CH2OH(g) + 2K2Cr2O7(aq) + 8H2SO4(aq)

 3CH3COOH(aq) + 2Cr2(SO4)3(aq) + 2K2SO4(aq) + 11H2O(ℓ)

De acordo com as informações, é INCORRETO afirmar que:
a. na reação, K2Cr2O7 é o agente redutor.
b. o estado de oxidação do cromo no dicromato de potássio é 6+.
c. a mudança de coloração decorrente da reação de oxirredução, identifica a presença de etanol.
d. o SO42- originário do ácido sulfúrico, em solução aquosa, é um íon espectador, pois não sofre qualquer tipo de alteração na
reação.
e. no sulfato de potássio, o potássio tem número de oxidação 1+.
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Teste 19
A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo inerte. Também são fornecidos os potenciais
padrão de redução (EO) de algumas espécies. Analise as afirmações sobre essa célula e assinale a alternativa que indica todas
as que estão corretas.
Na(aq)  e  Na(s)


2H

(aq)

H2O(
C

)

2(g)

E  2,71 V



 2e  H2(g)


 1 2O2  2e 


 2e  2C


(aq)

E  0,00 V
2OH(aq)

E  0,40 V
E  1,36 V

I. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y.
II. O ânodo é o eletrodo do compartimento X.
III. A ddp para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCℓ(aq) é positiva.
IV. Na eletrólise de solução aquosa de NaCℓ(aq) há formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y.
V. Na eletrólise da solução aquosa de NaCℓ(aq) há formação de gás cloro no compartimento X.
a. I, II, III e IV.

b. I, III e V.

c. I, IV e V.

d. II, IV e V.

e. II, III e IV.

Teste 20
De um modo geral, a atividade humana sempre gerou alguma
forma de resíduo, alguns deles nocivos ao meio ambiente e, por
conseguinte, ao próprio homem. O íon cádmio gerado em aulas
experimentais é um exemplo. Um estudante de Química, a fim de
diminuir a quantidade de solução de cloreto de cádmio (CdCℓ2)
armazenada como resíduo de aula, realizou 5 experimentos.
Transferiu para 5 béqueres as quantidades, conforme indicadas na
tabela. Um precipitado amarelo é formado em cada béquer. Os
precipitados foram filtrados, secados e pesados.

Exp.
I
II
III
IV
V

Volume (mL) de
solução de cloreto de
cádmio 1,00 mol/L
100
100
100
100
100

Assinale a alternativa que representa a massa de precipitado nos béqueres I, II, III, IV e V no gráfico.

a)

b)

d)

e)

c)

Volume (mL) de
solução de sulfeto de
potássio 0,500 mol/L

50,0
100
150
200
250
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B I O L OGI A
Teste 21
“As formigas saúva do gênero 'Atta' alimentam-se de um FUNGO (1) cultivado no formigueiro, que tem como substrato
orgânico folhas e gravetos, coletados pelas operárias. Outro tipo de formiga, do gênero 'Pseudomyrmex', alimenta-se do
NÉCTAR (2) que certas acácias produzem nas suas folhas, bem como de OVOS E LARVAS (3) de insetos herbívoros que
fazem sua postura no tronco da árvore.”
O parágrafo acima apresenta, destacados e numerados, itens alimentares consumidos por formigas. Quando se alimentam de
1, 2 e 3, as formigas pertencem, respectivamente, aos níveis tróficos de:
a. consumidor primário - consumidor primário - consumidor terciário.
b. consumidor secundário - consumidor secundário - consumidor secundário.
c. decompositor - consumidor secundário - consumidor terciário.
d. consumidor secundário - consumidor primário - consumidor secundário.
e. decompositor - consumidor primário - consumidor secundário.

Teste 22
Considere o diagrama a seguir. As letras A, B e C
substituem, respectivamente:
a. o peroxissomo, os ribossomos e o retículo endoplasmático
não granuloso.
b. o citoesqueleto, os centríolos e o retículo endoplasmático
granuloso.
c. o complexo golgiense, os ribossomos e o retículo
endoplasmático granuloso.
d. o peroxissomo, os vacúolos e o retículo endoplasmático não granuloso.
e. o complexo golgiense, os vacúolos e o cloroplasto.

Teste 23
“O coração humano tem quatro valvas ou válvula (esquema), que devem abrir
ou fechar de acordo com as contrações e relaxamento do órgão, permitindo o
fluxo do sangue em apenas uma direção.”
(LOPES, S. BIO. Vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2003. [Adapt.])

Com base no texto e em seus conhecimentos, é INCORRETO afirma que:
a. as valvas tricúspide e mitral (4) impedem que o sangue, impulsionado com
força e pressão pelos ventrículos, retorne para os átrios.
b. pela valva tricúspide (2) passa sangue venoso, enquanto o sangue que passa
pela valva mitral (4) é rico em oxigênio.
c. o sangue que sai do ventrículo esquerdo, passa pela valva aórtica (3) e daí para a aorta, que distribui o sangue para o restante
do corpo.
d. no átrio direito chega o sangue proveniente do corpo, ele passa para o ventrículo direito através da valva tricúspide, daí o
sangue é bombeado para a artéria pulmonar.
e. as veias pulmonares carregam sangue venoso para o átrio esquerdo do coração, daí ele passa pela valva tricúspide (4) e vai
para o ventrículo esquerdo.
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Teste 24
Os hormônios vegetais são substâncias que estimulam, inibem ou modificam os processos fisiológicos da planta. Eles podem
agir à distância do seu local de síntese e são específicos.
Complete a segunda coluna com base na primeira e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
( 1 ) Citocinina
( 2 ) Auxina
( 3 ) Ácido abscísico
( 4 ) Etileno

(
(
(
(

) Envelhecimento vegetal, queda das folhas amadurecimento de frutos.
) Divisão celular e desenvolvimento de gemas laterais.
) Inibição da germinação de sementes e das gemas durante condições desfavoráveis.
) Alongamento de caule e participação em tropismos.

a. 4 – 3 – 2 – 1
b. 1 – 4 – 2 – 3
c. 1 – 4 – 3 – 2
d. 4 – 1 – 3 – 2
e. 2 – 1 – 4 – 3

Teste 25
Existem diversas doenças que afetam o homem e que são causadas por agentes patogênicos, tais como vírus, bactérias e
protozoários. Com relação a esses agentes, existem medidas profiláticas como, por exemplo, lavar bem alimentos que são
ingeridos crus, o combate a insetos transmissores e o uso de agulhas e seringas esterilizadas. Essas medidas profiláticas seriam
úteis, respectivamente, no combate da:
a. leishmaniose, dengue e tifo.
b. hepatite B, tifo e leishmaniose.
c. amebíase, febre amarela e hepatite B.
d. amebíase, sífilis e dengue.
e. leishmaniose, dengue e hepatite B.

Teste 26

Sabendo que o daltonismo é devido a um gene recessivo localizado no cromossomo X e que a polidactilia é uma herança
autossômica dominante, a probabilidade de o casal 3X4 ter um descendente do sexo feminino e normal para ambos os
caracteres é:
a. 1/8
b. 1/6
c. 3/4
d. 1/4
e. 1/2
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Teste 27
Os ciclos biogeoquímicos referem-se à movimentação dos elementos químicos no ecossistema entre os seres vivos e o meio
ambiente. Analise as afirmativas abaixo sobre os diversos ciclos e assinale a alternativa correta.
a. O fósforo é incorporado aos seres vivos através dos vegetais pela absorção de fosfatos dissolvidos na água e solo.
b. O carbono da atmosfera é incorporado aos seres vivos através da respiração.
c. Toda água absorvida por plantas e animais é utilizada na síntese de outras substâncias, retornando ao meio ambiente
exclusivamente através dos decompositores.
d. As bactérias fixam o nitrato atmosférico e o transferem para as plantas através de N2.
e. A utilização do etanol em substituição aos combustíveis fósseis acarretou um aumento na concentração de óxidos de enxofre
na atmosfera.

Teste 28
A meiose é um processo de divisão celular em que são formadas quatro células com o número de cromossomos reduzido à
metade (n cromossomos). Esse processo é dividido em duas etapas (Meiose I e Meiose II), e cada etapa é subdividida em
várias fases. Nessas fases, ocorrem vários eventos:
I. clivagem (quebra) das cromátides homólogas e troca de trechos entre elas.
II. deslocamento das cromátides irmãs para polos opostos da célula.
III. ocorrência da citocinese e formação das duas células, as quais possuirão n cromossomos cada uma.
IV. deslocamento dos cromossomos homólogos para polos opostos da célula.
V. emparelhamento dos cromossomos homólogos na placa metafásica (equatorial) da célula.
Os eventos I, II, III, IV e V correspondem, respectivamente, às seguintes fases:
a.
b.
c.
d.
e.

Interfase, Anáfase I, Telófase II, Anáfase II, Metáfase I.
Prófase I, Anáfase II, Telófase I, Anáfase I e Metáfase I.
Telófase I, Anáfase II, Interfase, Telófase II e Prófase I.
Prófase I, Telófase II, Telófase I, Prófase I, Anáfase II.
Interfase, Telófase II, Telófase II, Metáfase I, Anáfase II.

Teste 29
Um estudante recebeu nove cartões, cada um apresentando uma característica ou o nome de uma estrutura presente em
diferentes grupos de plantas (fig. 1).
Sua tarefa era formar dois grupos de três cartões, de modo que no grupo I fossem incluídos apenas cartões com características
ou estruturas encontradas em briófitas e, no grupo II, apenas cartões com características ou estruturas encontradas em
angiospermas.
Assinale a alternativa que, no quadro (fig. 2), apresenta possibilidades de formar corretamente os grupos I e II.
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Teste 30
O fígado é um órgão capaz de ajustar-se às necessidades do
organismo, por meio da variação, para mais (+) ou para menos
(-), da atividade de suas diversas etapas metabólicas.
Observe os gráficos ao lado, nos quais o eixo horizontal
representa a atividade média de seis etapas metabólicas
envolvendo carboidratos, aminoácidos e lipídios, no fígado de
uma pessoa em dieta alimentar normal.
ETAPAS METABÓLICAS
1 - degradação de glicogênio (glicogenólise)
2 - oxidação da glicose (glicólise)
3 - desaminação de aminoácidos
4 - síntese de glicogênio (glicogenogênese)
5 - oxidação dos ácidos graxos
6 - síntese de glicose (gliconeogênese)
O gráfico que apresenta as alterações metabólicas encontradas
no fígado de uma pessoa submetida a 24 horas de jejum é:
a. W
b. X
c. Y
d. Z

