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A. (0,8)

B. (0,6)

C. (0,6)

D. (0,6)

E. (0,6)

NOTA 1 (3,2)

NOTA 2 (3,2)

FÍSICA
Questão 01 (3,2 pontos)
Três móveis A, B e C percorrem a mesma reta. Suas funções horárias são, respectivamente:
sA = 10 - 2,0t (SI)

sB = 6,0 + 3,0t - 1,0t2 (SI)

sC = 2.cos((π/2)t) (SI)

a. (0,8) Construa no diagrama abaixo os gráficos dos espaços de A, B e C em função do tempo.
Cálculos:

b. (0,6) Determine o instante t1 para o qual a velocidade escalar de B é nula e mostre a expressão da velocidade de B em
função do ESPAÇO de B, válida para t > t1.

c. (0,6) Os móveis A e B se cruzam duas vezes. Calcule a máxima distância entre A e B no intervalo entre esses 2 cruzamentos.
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d. (0,6) Calcule o máximo módulo da velocidade e da aceleração do móvel C.

Um outro móvel D está executando um movimento circular uniforme em trajetória que tangencia a reta percorrida pelos
móveis A e B no ponto P. Em um determinado instante, o móvel D cruza simultaneamente com os móveis A e B ao tangenciar
a reta. A ocorrência imediatamente seguinte em que o móvel D passa por este ponto P ocorre justamente de modo que ele
cruze novamente com o móvel B.
e. (0,6) Determine o espaço do ponto P e a velocidade angular do móvel D.

Questão 02 (3,0 pontos)
Uma esfera A de massa m desloca-se com velocidade escalar v e colide com outra esfera B de massa M, inicialmente em
repouso, num choque unidimensional.
Seja e o coeficiente de restituição. Considere que a colisão se processa em um plano horizontal, que a aceleração da gravidade
é g e que inexistem forças dissipativas.
Especificamente para resolver os itens a, b e c, considere o caso simplificado de que a colisão entre A e B seja perfeitamente
elástica.
a. (0,6) Considerando M = m, calcule as velocidades escalares v1 e v2 das esferas A e B imediatamente depois da colisão, em
função de M e v.

A. (0,6)

B. (0,6)

C. (0,6)

D. (0,6)

E. (0,6)

NOTA 1 (3,0)

NOTA 2 (3,0)
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b. (0,6) Ainda considerando M = m, suponha que a esfera B esteja inicialmente na borda de uma mesa de altura H em relação
ao solo. Desse modo, logo após a colisão, a esfera B sofre um lançamento horizontal. Calcule o alcance horizontal deste
lançamento e o módulo da velocidade da esfera B logo antes da colisão com o solo, em função de M, v, H e g.

c. (0,6) Agora considere que M seja muito maior que m (M >>> m). Se a colisão entre as esferas A e B dura um intervalo de
tempo Δt, determine o módulo do impulso e da força média exercidos sobre a esfera A nesta colisão, em função de m, v e Δt.

d. (0,6) Neste item, considere que a colisão entre A e B seja perfeitamente INELÁSTICA e que M = m. Calcule a razão entre
as energias cinéticas do sistema de esferas após a colisão e antes da colisão (isto é, calcule E cin,depois / Ecin,antes).

e. (0,6) Finalmente, considere um caso genérico em que se desconhece a relação entre as massas das esferas (m e M) e o
coeficiente de restituição da colisão (e). Calcule as velocidades escalares v1 e v2 das esferas A e B imediatamente depois da
colisão, em função de e, M, m, e v.

A. (0,6)

B. (0,4)

C. (0,5)

D. (0,4)

NOTA 1 (1,9)

NOTA 2 (1,9)
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Questão 03 (1,9 ponto)
O desvio mínimo sofrido por um raio de luz monocromática que atravessa um prisma é de 30°. O prisma tem ângulo de
refringência de 90°. Considere um raio nas condições de desvio mínimo para responder os itens a seguir.
a. (0,6) Determine o ângulo de incidência e o ângulo de refração na primeira face do prisma.

b. (0,4) Determine o índice de refração absoluto do prisma suposto no ar. (dados: nar = 1,0; sen 45° = √2⁄2; sen 60° = √3⁄2)

c. (0,5) Considere um espelho plano que pode girar em torno de um eixo perpendicular ao plano da secção do prisma e que
passa pelo ponto B. Determine o ângulo α que um espelho plano faz com a horizontal, de modo que o raio de luz que atravessa
o prisma, nas condições de desvio mínimo, e incide no espelho, volte sobre si mesmo.

d. (0,4) Se o ângulo α for igual a 0° (espelho na horizontal), demonstre que o raio refletido no espelho é paralelo ao raio que
incide no prisma, nas condições de desvio mínimo.

A. (0,4)

B. (0,2)

C. (0,6)

D. (0,7)

NOTA 1 (1,9)

NOTA 2 (1,9)
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Questão 04 (1,9 ponto)
Um terreno plano de área A = 2,0 m2 é coberto por neve a 0°C. A massa de neve depositada é de 7,5 kg, enquanto que a
espessura da neve depositada é constante e igual a h = 5,0 cm. Sob ação do calor solar, a neve derreteu e conseguiu se converter
integralmente em vapor de água a uma temperatura de 12°C.
Dados:
1 cal = 4 J
Calor específico latente de fusão da neve a 0°C: LF = 80 kcal/kg
Calor específico latente de vaporização da água a 12°C: LV = 600 kcal/kg
Calor específico sensível da água: c = 1,0 kcal/(kg.°C)
a. (0,4) Expresse o calor específico sensível da água usando °F como unidade de temperatura, ao invés de °C.

b. (0,2) Calcule a densidade da neve.

c. (0,6) Calcule a quantidade de calor solar absorvida ao longo do processo completo.

d. (0,7) Sabendo que este processo completo durou 173 minutos, determine a intensidade média da radiação recebida,
apresentando-a conforme o Sistema Internacional de Unidades. Considere que o terreno é tal que a área da superfície envolvida
se mantém constante ao longo do processo.

A. (0,5)

B. (0,4)

C. (0,2)

D. (0,6)

E. (0,6)

NOTA 1 (2,3)

NOTA 2 (2,3)
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QUÍMICA
Questão 05 (2,3 pontos)
Denúncias apuradas pela Polícia Federal nos últimos anos contra as fraudes em frigoríficos reacenderam os debates sobre o
uso de aditivos alimentares e segurança alimentar. Dentre os diversos grupos de aditivos alimentares, estão os acidulantes,
definidos pela ANVISA como “substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido aos alimentos” (ANVISA, Portaria
540/1997). São exemplos de acidulantes o ácido fosfórico, o ácido cítrico e o ácido acético.
Tratando-se o fósforo branco (P4) com solução aquosa de ácido nítrico (HNO3) obtém-se ácido fosfórico e monóxido de
nitrogênio, segundo a equação química balanceada a seguir:
3 P4 + 20 HNO3 + 8 H2O → 12 H3PO4 + 20 NO
a. (0,5) Identifique os agentes oxidante e redutor desta reação. Indique também o número de oxidação do elemento fósforo no
composto do ácido fosfórico.
Agente oxidante:

Agente redutor:

Nox do P em H3PO4:

b. (0,4) O ácido fosfórico, usado em refrigerante tipo “coca-cola” e possível causador da osteoporose, pode ser formado a
partir da reação entre fosfato de cálcio e ácido sulfúrico. Escreva a equação balanceada desta reação.

A figura apresenta o diagrama de
distribuição de espécies para o ácido
fosfórico em função do pH. Seja 𝐾𝑎1 a
primeira constante de dissociação do
ácido fosfórico. Também é fornecido o
gráfico da função f(x) = log(x).
c. (0,2) Escreva a expressão de 𝐾𝑎1 em
função da concentração das espécies
químicas envolvidas na primeira etapa de
ionização do ácido fosfórico.

d. (0,6) Mostre que o valor numérico de 𝑝𝐾𝑎1 é de aproximadamente 2,1 e calcule o valor numérico de 𝐾𝑎1 .
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A. (0,4)

B. (0,5)

C. (0,5)

D. (0,5)

E. (0,5)

F. (0,6)

NOTA 1 (3,0)

NOTA 2 (3,0)

e. (0,6) Pode-se realizar um processo de titulação do ácido fosfórico utilizando uma solução de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2).
Sabendo disso, um técnico químico dissolveu 37 mg de hidróxido de cálcio (α = 100%) em água, a 25oC, obtendo 100 mL de
uma solução desta base. Calcule o pH desta solução de hidróxido de cálcio.

Questão 06 (3,0 pontos)
Atualmente, os smartphones tipicamente contam com baterias recarregáveis de íons de lítio, que armazenam três vezes mais
que uma bateria de níquel cádmio, além de não apresentarem “efeito de memória”. Para explicar melhor o funcionamento de
uma bateria de íons de lítio, são apresentadas as semirreações I e II, que descrevem o processo de carga desse tipo de bateria:
I. LiCoO2 (s) → Li1-xCoO2 (s) + xLi+ (solução) + xe−
II. C (s) + xLi+ (solução) +xe− → LixC (s)
a. (0,4) Escreva a equação global do processo de DESCARGA de uma bateria de íons de lítio, com base nas semirreações I e
II.

b. (0,5) Determine quantos mols de lítio são envolvidos na descarga completa de uma bateria desse tipo, sabendo que ela
permite funcionamento do dispositivo por até 20 horas, com corrente média de 400 mA.

Uma das formas de obtenção do lítio metálico é a partir do cloreto de lítio (LiCℓ), em processo denominado eletrólise ígnea.
No passado, o emprego de cloreto de lítio chegou a ser recomendado para pacientes com hipertensão e problemas cardíacos.
Posteriormente, porém, seu uso foi proibido pois foram reconhecidos seus efeitos tóxicos.
c. (0,5) A respeito das características básicas do cloreto de lítio, responda:
- qual é o tipo de ligação intramolecular?

- conduz corrente elétrica no estado sólido?

- qual é o seu estado físico a 25oC e 1 atm?

- conduz corrente elétrica no estado líquido?
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O gráfico a seguir apresenta a solubilidade em água do cloreto de lítio e de outras substâncias em função da temperatura

d. (0,5) Há um recipiente contendo 100 g de solução saturada de cloreto de lítio a 70°C. Se essa solução for resfriada a 40°C,
calcule a massa de precipitado que ficará depositada no fundo.

e. (0,5) 10 mols de cloreto de rubídio (RbCℓ) são adicionados a um recipiente que previamente continha 1 litro de água.
Calcule a temperatura para a qual este procedimento resulta numa solução saturada.

f. (0,6) 100 mL de uma solução de NaNO 3 0,1 mol/L são adicionados a X mL de uma solução de NaNO3 0,3 mol/L. Então,
adiciona-se 7X mL de água. Em todas estas etapas, a temperatura é mantida de modo que não haja formação de precipitado.
Calcule o valor de X, sabendo que a solução final tem concentração de 0,04 mol/L.
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A. (0,2)

B. (0,6)

C. (0,6)

D. (0,5)

NOTA 1 (1,9)

NOTA 2 (1,9)

Questão 07 (1,9 ponto)
O acetileno (C2H2) é um gás utilizado nos maçaricos de oxiacetileno que os funileiros usam para corte e solda de metais. O
acetileno possui inúmeras aplicações, podendo ser utilizado como combustível na fabricação de plástico, tintas, adesivos,
entre outros. O acetileno utilizado na indústria não vem exclusivamente do carvão, mas também do petróleo. A hidrogenação
do acetileno é efetuada pela reação desse gás com o gás hidrogênio, originando, nesse processo, o etano gasoso, como mostra
a equação química abaixo.
C2H2 (g) + 2 H2 (g) → C2H6 (g)
A seguir, também são fornecidos dados de equações termoquímicas de combustão no estado-padrão:
C2H2 (g) + (5/2) O2 (g) → 2 CO2 (g) + H2O (ℓ)

∆𝐻𝐶0 = −1300 kJ/mol

C2H6 (g) + (7/2) O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (ℓ)

∆𝐻𝐶0 = −1600 kJ/mol

H2 (g) + (1/2) O2 (g) → H2O (ℓ)

∆𝐻𝐶0 = −300 kJ/mol

a. (0,2) Escreva a fórmula estrutural do acetileno.

b. (0,6) Calcule o volume de O2, medido a 300 K e 0,82 atm, necessário para a combustão completa de 1,04 kg de acetileno.

c. (0,6) Calcule a variação da entalpia para a hidrogenação de 1 mol de acetileno.

d. (0,5) Considerando as entalpias médias de ligação, H – H: 450 kJ/mol, O = O: 500 kJ/mol e H – O: X kJ/mol, calcule X.

A. (0,4)

B. (0,5)

C. (0,4)

D. (0,4)

E. (0,3)

F. (0,4)

G. (0,4)

NOTA 1 (2,8)

NOTA 2 (2,8)
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Questão 08 (2,8 pontos)
O gás amônia é um dos principais componentes de fertilizantes e pode ser produzido
a partir da reação química entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, conforme a
equação N2 (g) + 3 H2 (g) ↔ 2 NH3 (g). Num equipamento de uma indústria havia
inicialmente apenas N2 e H2, em proporção estequiométrica, e depois de algum tempo
o equilíbrio foi atingido.
A fração molar (X) de reagentes e de produto no equilíbrio varia conforme as
condições de temperatura e de pressão total no sistema. Sabendo disso, um técnico
desta indústria consultou um gráfico que representava este efeito (vide figura). Porém,
como a legenda do eixo Y estava borrada, não era possível ler se correspondia à
“fração molar de reagentes” (XN2 + XH2) ou à “fração molar de produto” (XNH3).
a. (0,4) Indique a geometria e a polaridade da molécula da amônia.
Geometria:

Polaridade:

b. (0,5) Com base em conhecimentos sobre o deslocamento do equilíbrio causado por variação de pressão e temperatura,
responda e justifique cada um dos sub-itens a seguir:
- O eixo Y corresponde à fração molar de reagentes ou de produto?

- A formação da amônia pelo processo descrito é endotérmica ou exotérmica?

c. (0,4) Verificou-se que o sistema descrito no enunciado atingiu o equilíbrio com temperatura de 500 oC e pressão total no
sistema de 800 atm. Calcule a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais (Kp) nestas condições.

d. (0,4) Esboce a curva da constante de equilíbrio Kc em função da temperatura e indique como esta curva seria afetada caso
fosse utilizado um catalisador.

Impacto na curva em caso de uso do catalisador:
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e. (0,3) Em uma outra câmara desta indústria, submetida a outras condições de temperatura e pressão, também havia uma
certa quantidade de H2, N2 e NH3 em equilíbrio. Em um certo instante, foi adicionada uma quantidade de H2 ao sistema (vide
figura). Esboce no gráfico a seguir o perfil qualitativo das pressões parciais das 3 espécies em função do tempo.

A uma solução 3 mol/L de amônia, adiciona-se cloreto de prata em excesso, formando o complexo [Ag(NH3)2]+. O gráfico
abaixo representa a solubilidade do AgCℓ em solução de amônia. Despreze a formação de hidróxido de prata e considere que
todo o experimento é realizado a 25oC, mesma temperatura na qual os dados do gráfico a seguir foram obtidos.

f. (0,4) Calcule o valor do produto de solubilidade (KPS) do AgCℓ na temperatura do experimento.

g. (0,4) Calcule a concentração de Ag+ em solução no caso descrito.

A. (0,4)

B. (0,4)

C. (0,4)

D. (0,4)

E. (0,4)

F. (0,4)

NOTA 1 (2,4)

NOTA 2 (2,4)
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BIOLOGIA
Questão 09 (2,4 pontos)
“Toda bactéria é vilã? ‘Essa mania de eliminar 99,9% das bactérias é uma coisa horrível’, sentencia Luiz Gustavo de
Almeida, biólogo da Universidade de São Paulo. Claro que certos tipos de bactéria podem causar infecções nocivas. Mas a
verdade é que esses seres microscópicos, na maioria das vezes, são no mínimo inofensivos. E mais: sem alguns deles, que
inclusive moram dentro do nosso corpo, simplesmente é impossível sobrevivermos.”
Fonte: https://saude.abril.com.br/podcast/toda-bacteria-e-vila-podcast-detetives-da-saude/

a. (0,4) A respeito das características básicas das bactérias, identifique:
- o nome do seu processo de reprodução assexuada mais comum:
- o nome da estrutura de moléculas circulares duplas de DNA
capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico:

Em 1928, Griffith relatou em um trabalho que
Pneumococcus não capsulados podiam começar a
apresentar cápsulas quando misturados com
Pneumococcus capsulados e mortos pelo calor (vide
figura).
Em 1944, Avery e colaboradores demonstraram que
o DNA era a molécula envolvida nesse processo.
Posteriormente outros trabalhos mostraram que as
bactérias podem receber genes de outras bactérias
por três mecanismos diferentes de recombinação:
transformação, transdução e conjugação.
b. (0,4) Entre os três mecanismos de recombinação mencionados (transformação, transdução e conjugação), identifique o
mais adequado para representar o mecanismo:
- observado por Griffith no seu trabalho descrito:
- em que vírus bacteriófagos podem servir de vetores na recombinação bacteriana:

Sabe-se que bactérias são elementos fundamentais do ciclo do
nitrogênio, representado no esquema ao lado.
c. (0,4) Associe cada lacuna (a, b, c e d) ao número correspondente a
um destes quatro compostos do ciclo do nitrogênio: 1 − Nitrato,
2 − Amônia, 3 − Nitrito e 4 − Gás Nitrogênio.
a-

b-

c-

d-

d. (0,4) ) Identifique o gênero das bactérias que aparecem no esquema
associadas às raízes das leguminosas e indique o nome da relação
ecológica estabelecida entre essas bactérias e as leguminosas.
Gênero das bactérias:

Relação ecológica:
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Doenças graves como o botulismo, a lepra, a meningite, o tétano e a febre maculosa são causadas por bactérias. As bactérias,
no entanto, podem ser úteis em tecnologias que empregam a manipulação de DNA, funcionando como verdadeiras “fábricas”
de medicamentos como a insulina.
e. (0,4) O botulismo e o tétano decorrem da ação de toxinas produzidas por bactérias que são adquiridas de diferentes formas
pelos seres humanos. Indique como pode ocorrer a contaminação por essas bactérias.
Botulismo:
Tétano:

Um médico recebe em seu consultório o caso de um paciente e fica preocupado por notar alto risco de ele desenvolver tétano.

f. (0,4) Identifique os procedimentos de imunização representados pelos gráficos A e B acima e aponte qual é o mais seguro
para evitar que este paciente desenvolva tal doença.
- A:

- B:

- procedimento mais seguro no caso (A ou B):

Questão 10 (1,7 ponto)
O nosso sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O
encéfalo, localizado no interior da caixa craniana, é um órgão extremamente
complexo, contendo regiões especializadas em diferentes funções, principalmente as
relacionadas com o comportamento, memória, linguagem e inteligência,
características diferenciais no ser humano.
Responda aos itens a seguir, referentes ao encéfalo e a outros sistemas do corpo
humano também influenciados pelo sistema nervoso, como os sistemas endócrino e
cardiovascular.
a. (0,6) Complete a tabela a seguir, associando cada descrição de uma parte do encéfalo
ao seu nome e ao número (1, 2, 3, 4 ou 5) que o localiza na figura.
Descrição
Possui um centro de controle da pressão arterial e de
movimentos respiratórios.
Controla o grau de contração dos músculos e a posição das
articulações, relacionadas com a coordenação motora.

Nome

Número

A. (0,6)

B. (0,6)

C. (0,5)

NOTA 1 (1,7)

NOTA 2 (1,7)
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“A glândula pituitária ou hipófise é uma pequena glândula
localizada em um espaço ósseo chamado sela túrcica. A hipófise está
conectada diretamente ao hipotálamo, proporcionando um elo entre
o cérebro e o sistema endócrino.”
Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/a-glandula-pituitaria/3977/564/

b. (0,6) Identifique os hormônios indicados por 1, 2, 3 e 4 na figura.
1234-

O sistema cardiovascular é formado por coração, artérias, veias e capilares, sendo esses três últimos denominados
genericamente de vasos sanguíneos. É nesses vasos que o sangue circula, sendo levado para todas as partes do corpo, o que
garante nutrição e oxigenação das células.
A figura com os números 1 a 3 apresenta esquemas da estrutura da parede dos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Já o
gráfico com trechos indicados com os números 4 a 7 ilustra variações de pressão e velocidade do sangue ao longo do sistema
circulatório.

c. (0,5) Complete a tabela associando cada tipo de vaso sanguíneo mencionado à sua respectiva estrutura (1, 2 ou 3) e ao
trecho correspondente no gráfico de pressão e velocidade (4, 5, 6 ou 7).
Tipo de vaso sanguíneo
Veias
Capilares

Número da estrutura

Número do trecho correspondente no gráfico

A. (0,5)
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B. (0,4)

C. (0,5)

D. (0,2)

E. (0,6)

F. (0,4)

G. (0,5)

NOTA 1 (3,1)

NOTA 2 (3,1)

Questão 11 (3,1 pontos)
Células eucarióticas que possuem um ciclo de divisão em torno de 24 horas estão sendo cultivadas em meio adequado. Em
um determinado momento, coletam-se, aleatoriamente, 100 células dessa cultura e determina-se a quantidade de DNA em
cada uma delas. Os resultados estão mostrados a seguir, no gráfico I.
O restante da cultura foi, então, dividido em duas porções. Em uma delas, adicionou-se afidicolina e, na outra, colchicina.
Após algumas horas, foram retiradas, da mesma forma, 100 células de cada porção, sendo também determinada a quantidade
de DNA por célula. Esses resultados estão mostrados em dois dos outros gráficos a seguir.

Sabe-se que a afidicolina inibe a enzima DNA polimerase e que a colchicina inibe a polimerização das subunidades que
formam os microtúbulos.
a. (0,5) Analise o resultado do experimento mostrado no gráfico I e indique uma adequada porcentagem de células que se
encontram nas fases do ciclo celular G1, S e G2 + M. Justifique.
G 1:

S:

G2 + M:

Justificativa:

b. (0,4) Entre os gráficos II, III e IV, identifique o mais adequado para representar os resultados dos experimentos onde houve
adição de afidicolina e de colchicina ao meio de cultura.
Afidicolina:

Colchicina:

c. (0,5) A figura a seguir representa uma fase da divisão celular de uma célula diploide animal. Com base nessas informações
e na imagem abaixo, identifique:
- o tipo da divisão celular representada (mitose ou meiose):
- a fase da divisão celular representada:
- o número diploide de cromossomos em uma célula somática desse animal:
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A distrofia muscular do tipo Duchenne é determinada por alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Esta
doença é caracterizada pela degeneração progressiva e atrofia dos músculos esqueléticos e leva à morte
antes do final da adolescência, impedindo que os indivíduos afetados se reproduzam. Considere o
esquema que ilustra os cromossomos sexuais.
d. (0,2) Identifique o número (1, 2, 3 ou 4) que indica o local onde fica o alelo que determina a distrofia.

e. (0,6) Uma mulher que não tinha filhos e que tinha um irmão com essa doença procurou um geneticista para saber a
probabilidade de ela ter uma criança com essa anomalia. Sabendo que na família de seu marido não havia ninguém com essa
doença, o geneticista calculou a probabilidade p1. Alguns anos mais tarde, a mesma mulher voltou ao consultório informando
que havia tido um filho com esta distrofia e que estava grávida novamente de um menino. Com a adição dessas novas
informações, o geneticista calculou a probabilidade p2 da nova criança também apresentar a anomalia. Determine p1 e p2.

p1 =

p2 =

Diferentes tipos de divisões celulares também podem ser encontrados no ciclo de
vida de plantas. O esquema a seguir representa um ciclo com alternância de
gerações, típico de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
f. (0,4) Entre os processos indicados por I, II, III, IV e V, identifique qual(is)
corresponde(m) a mitose(s).

g. (0,5) Entre os quatro grupos vegetais mencionados, identifique qual(is):
- apresenta(m) o esporófito como fase duradoura:
- apresenta(m) grão de pólen:

Questão 12 (2,8 pontos)
“Os seres vivos são constituídos de substâncias orgânicas e inorgânicas. Essas são a água e os minerais; e aquelas, os
carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. A Bioquímica é a parte da Biologia responsável pelo estudo
dessas substâncias e também das transformações químicas que ocorrem nos seres vivos, graças à sua presença.”
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/bioquimica.htm

A respeito dos 5 tipos de substâncias orgânicas mencionados no texto, responda os itens a seguir.
a. (0,4) Cite dois carboidratos com função de reserva energética, um presente em plantas e outro em animais.
Carboidrato com função de reserva energética em plantas:
Carboidrato com função de reserva energética em animais:

A. (0,4)
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B. (0,5)

C. (0,5)

D. (0,5)

E. (0,4)

F. (0,5)

NOTA 1 (2,8)

NOTA 2 (2,8)

b. (0,5) Indique qual das curvas do gráfico a seguir (1, 2, 3 ou 4) é
mais adequada para representar a digestão ao longo do aparelho
digestório de cada substância indicada.
- carboidratos:
- lipídios:
- proteínas:

c. (0,5) Um laboratório de análises clínicas avaliou a composição
de alguns fluidos, conforme demonstrado no quadro. Associe cada
fluido listado (plasma sanguíneo, urina e filtrado glomerular) à
mais adequada entre as opções da tabela (A, B, C ou D) para
representar os fluidos corporais de uma mesma pessoa saudável.
Concentração (g/cm3)

Plasma sanguíneo:

Fluido

Ureia

Proteínas

Aminoácidos

A

2,3

0

0

B

2,3

8,2

0

C

0,28

0

0,48

D

0,28

8,2

0,48

Urina:

Filtrado glomerular:

d. (0,5) Associe cada um dos exemplos abaixo ao código mais adequado entre as seguintes opções: C (carboidrato), L (lipídio),
P (proteína) ou AN (ácido nucleico).
Lactase:

Ácidos graxos:

Anticorpos:

Celulose:

DNA:

e. (0,4) Utilize os mesmos códigos do item anterior para associar a cada uma das descrições a seguir.
Descrição

Código

São os principais componentes das biomembranas. Apresentam uma região polar e outra apolar,
estando esta característica intimamente ligada à estrutura em bicamada das membranas celulares.
Elevação da temperatura e alterações no pH do meio podem provocar alteração da estrutura espacial
destes compostos, fenômeno este denominado desnaturação.
f. (0,5) As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta
alimentar para que se tenha um organismo saudável. Complete a tabela a seguir identificando as três vitaminas descritas.
Nome químico

Sintomas / Distúrbios causados pela deficiência

Retinol

Cegueira noturna, doenças da pele

Filoquinona

Hemorragia interna ou externa, fragilidade de ossos

Ácido ascórbico

Escorbuto, cansaço

Vitamina

