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FÍSICA
Texto para questões 01 e 02______________
A pista de caminhada/corrida do Parque da
Aclimação, na cidade de São Paulo, tem
aproximadamente 1,0 km, ao redor de um lago.

Questão 02_____________________________
Ao passar por B, Marcelo cruza com Taís que
corre em sentido oposto ao de Marcelo e o novo
encontro ocorre em C. O módulo da velocidade
escalar média de Taís é, aproximadamente,
igual a:
a) 9,6 km/h
b) 9,9 km/h
c) 10,4 km/h
d) 11,2 km/h
e) 12,8 km/h

Questão 03_____________________________
Duas pequenas esferas A e B são lançadas da
beira de um precipício de 20m de altura, com
velocidades de mesmo módulo v0 = 6,0 m/s. A
esfera A é lançada obliquamente segundo um
ângulo de tiro θ, tal que sen(θ) = 0,60 e cos(θ) =
0,80, e a esfera B é lançada horizontalmente.
As esferas não são lançadas simultaneamente.
B é lançada depois de um intervalo de tempo T,
de modo que entre as esferas ocorra colisão.
Considere o módulo da aceleração da gravidade
g = 10,0 m/s2.

Imagine que o ponto A seja a origem para a
medida da distância percorrida. Considere que o
ponto B está a 0,10 km de A e o ponto C a
0,50 km, medidos ao longo da trajetória.

Questão 01_____________________________
Marcelo faz uma caminhada completando três
voltas em 28 minutos. O módulo da velocidade
escalar média de Marcelo é, aproximadamente,
igual a:
a) 2,2 km/h
b) 4,3 km/h
c) 5,5 km/h
d) 6,4 km/h
e) 7,2 km/h

Em relação ao sistema de eixos xOy, indicado
na figura, podemos afirmar que as coordenadas
x e y do ponto em que as esferas colidem, são
respectivamente:
a) 9,6 m e 25,6 m
b) 9,6 m e 12,8 m
c) 19,2 m e 12,8 m
d) 14,2 m e 20,0 m
e) 19,2 m e 25,6 m
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Questão 04_____________________________
Um tubo em U, de seção transversal reta
uniforme igual a 1 cm 2, contém água
(ρA = 103 kg/m3) em equilíbrio estático.

Questão 06_____________________________
Uma partícula realiza um movimento circular
variado, no sentido horário, partindo do repouso
do ponto A, conforme a figura. O raio da
trajetória descrita é R = 1,0 m. Ao atingir o ponto
C, o módulo da aceleração resultante da
partícula é a = 20,0 m/s2 e o ângulo θ é tal que
sen(θ) = 0,60 e cos(θ) = 0,80.

Assinale a alternativa que contém o volume de
óleo (ρ0 = 900 kg/m3), em centímetros cúbicos,
que deve ser colocado em um dos ramos do
tubo para causar uma diferença de 2 cm entre
as superfícies superiores do óleo e da água,
conforme mostra a figura.
a) 10
b) 20
c) 40
d) 90
e) 180

Questão 05_____________________________
Durante um processo termodinâmico ABC,
indicado abaixo no diagrama p x V, certa massa
de gás ideal recebe do meio exterior 3,3 . 103J,
na forma de calor. No processo ADC, a
quantidade de calor trocada com o meio exterior
é a igual a:

a) –9,0 . 102 J
b) +9,0 . 102 J
c) +2,7 . 103 J
d) –2,7 . 103 J
e) +3,0 . 103 J

A velocidade escalar da partícula ao atingir o
ponto C e sua aceleração escalar têm módulos,
respectivamente:
a) 4,0 m/s e
b) 4,0 m/s e
c) 2,0√3 m/s
d) 2,0√3 m/s
e) 8,0 m/s e

12,0m/s2
16,0 m/s2
e 16,0m/s2
e 12,0m/s2
12,0m/s2

Questão 07_____________________________
O calor específico sensível do gelo é
0,50 cal/g.°C, o calor latente específico de fusão
do gelo é 80cal/g e o calor específico sensível
da água é 1,0 cal/g.°C. Um calorímetro de
capacidade térmica desprezível contém 100g de
água a 40°C. Despreze as perdas de calor para
o meio ambiente. A menor e a maior massa de
gelo a -40°C que se deve adicionar ao
calorímetro, para que a temperatura de
equilíbrio
térmico
seja
0°C,
são,
respectivamente:
a) 4,0 g e 6,0 g
b) 40 g e 60 g
c) 4,0 g e 60 g
d) 400 g e 600 g
e) 40 g e 600 g
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Questão 08_____________________________
Da extremidade A de um plano inclinado, que
forma um ângulo α com a horizontal, tal que

Após um intervalo de tempo Δt a partícula colide
com o anteparo em um ponto A.

tg(α)= 3/2 , lança-se uma pequena esfera com
velocidade de módulo v0 e que forma um ângulo
β com a horizontal, conforme a figura. Ao atingir
o plano inclinado, no ponto B, sua velocidade é
horizontal.

Os valores de Δt e OA são, respectivamente,
dados por:
Δt

OA

a)

2  m /(q  B)

2m  v /(q  B)

b)

 m/ q B

m  v /(q  B)

c)

2  m / B

2m  v / q

d)

2  m /(q 2  B)

m  v /(q  2B)

e)

  m /(q  B)

2m  v /(q  B)

Nestas condições, podemos afirmar que tg(β) é
dada por:
a) √3 / 3
b) 1,0
c) 2√3 / 3
d) √3
e) 3,7
Lembrete:

Questão 10_____________________________
Um ponto material realiza um MHS sobre um
eixo Ox, sendo sua função horária dada por:
Altura máxima : H 

v 02  (senθ)2
2g

v 2  sen2θ
Alcance horizontal : A  0
g

Questão 09_____________________________
Uma partícula de massa m e carga elétrica q
(q > 0) penetra com velocidade de módulo v
perpendicularmente a um campo magnético
uniforme de intensidade B, através de um
orifício O existente em um anteparo.

π
x  10,0. cos( t)
2
para x em centímetros e t em segundos.
O menor intervalo de tempo para que o ponto
material passe da posição x1 = +5,0 cm para a
posição x2 = -5,0 cm é igual a:
a) (1/3) s
b) (1/2) s
c) (2/3) s
d) (4/3) s
e) (5/3) s
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Questão 11_____________________________
Duas semiesferas, constituídas de materiais
transparentes diferentes, possuem índices de
refração absolutos n1 e n2, de modo que a
relação entre eles é igual à relação entre os
raios r e R das semiesferas. Um raio de luz AB
incide perpendicularmente na face curva da
semiesfera menor, atravessa o sistema e
emerge pela semiesfera maior. O ponto O é o
centro comum das semiesferas. O sistema está
imerso no ar.

Questão 12_____________________________
Um gerador de força eletromotriz E = 12,0 V e
resistência interna r = 1,0 Ω é ligado a uma
associação de resistores, cada um de
resistência elétrica R = 9,0 Ω, conforme indica o
esquema abaixo.

As leituras do amperímetro A e do voltímetro V,
considerados ideais, são respectivamente:

Das alternativas abaixo, indique aquela que
representa a trajetória seguida pelo raio
incidente AB, ao atravessar o sistema:

a) 1,2 A e 10,8 V
b) 3,6 A e 10,8 V
c) 1,0 A e 10,2 V
d) 1,0 A e 9,0 V
e) 1,2 A e 9,0 V

Questão 13_____________________________
Uma gangorra tem braços desiguais. No
extremo A está sentado João cujo peso tem
intensidade de 500 N. Para que a gangorra
fique em equilíbrio na posição horizontal, o peso
de Maria, sentada no extremo B, e a reação
normal na articulação têm intensidades:

(Considere a gangorra articulada no ponto O e
de peso desprezível)
a) 250N e 750N
b) 500N e 1000N
c) 550N e 1050N
d) 600N e 1100N
e) 250N e 1500N
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Questão 14_____________________________
Dois blocos A e B de mesmo peso encontramse em equilíbrio na posição mostrada na figura
1. Gira-se o sistema em torno da articulação O e
na posição indicada na figura 2 o bloco A fica na
iminência de escorregar para baixo. Seja μ o
coeficiente de atrito estático entre A e B e as
correspondentes superfícies de apoio. Pode-se
afirmar que o valor de μ está mais próximo de:

Questão 15_____________________________
Três esferas metálicas idênticas, A, B e C, estão
isoladas uma da outra. A esfera A está
eletrizada e as esferas B e C estão neutras. É
feito o contato entre A e B e, a seguir, entre A e
C e, por último, entre B e C. No final do
processo verifica-se que a esfera B está
eletrizada com carga elétrica igual a 6 μC.
As cargas elétricas inicial e final da esfera A e a
carga elétrica final da esfera C são,
respectivamente:
a) 24 μC, 6 μC, 6 μC
b) 24 μC, 6 μC, 8 μC
c) 20 μC, 5 μC, 10 μC
d) 16 μC, 8 μC, 6 μC
e) 16 μC, 4 μC, 6 μC

Questão 16_____________________________
Uma pequena esfera de massa M1, inicialmente
em repouso, é abandonada de uma altura de
1,8 m de altura, posição A da figura a seguir.
Essa esfera desliza sem atrito sobre um trilho,
até sofrer um choque inelástico com outra
esfera menor, inicialmente parada, de massa
M2. O deslocamento das esferas ocorre sem
rolamentos. Após o choque, as duas esferas
deslocam-se juntas e esse deslocamento ocorre
sem atrito.

Lembretes:
ângulo
seno

15°
0,259

cosseno

0,966

3  1,73

30°
0,500

3/2

2/2
2/2

60°

3/2
0,500

2  1,42

Fios, polia e articulação: ideais

a) 0,12
b) 0,27
c) 0,45
d) 0,54
e) 0,73

45°

A aceleração da gravidade no local é de
10 m/s2. Sendo a massa M1 = 2.M2, a altura em
relação à base (linha tracejada) que as duas
esferas irão atingir será de
a) 0,9 m.
b) 0,8 m.
c) 3,6 m.
d) 1,2 m.
e) 1,8 m.
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Questão 17_____________________________
A descoberta de planetas extra-solares tem sido
anunciada, com certa frequência, pelos meios
de comunicação. Numa dessas descobertas,
um planeta X foi estimado como tendo o triplo
da massa e o dobro do diâmetro da Terra.
Considerando a aceleração da gravidade na
superfície da Terra como g, assinale a
alternativa correta para a aceleração na
superfície do planeta X em termos da g da
Terra.
a) 3/4 g
b) 2 g
c) 3 g
d) 4/3 g
e) 1/2 g

Questão 18_____________________________
Observe as situações a seguir, nas quais um
homem desloca uma caixa ao longo de um
trajeto AB de 2,5 m.

As forças F1 e F2, exercidas pelo homem nas
duas situações, têm o mesmo módulo igual a
0,4 N e os ângulos entre suas direções e os
respectivos deslocamentos medem θ e 2θ,
conforme figura. Se k é o trabalho realizado, em
joules, por F1, o trabalho realizado por F2
corresponde a:
a) 2.k
b) k / 2
c) (k2 + 1) / 2
d) 2.k2 - 1
e) k

Questão 19_____________________________
Dispõe-se de dois espelhos esféricos, um
convexo e um côncavo, com raios de curvatura
20,0 cm cada um, e que obedecem às
condições de Gauss. Quando um objeto real é
colocado perpendicularmente ao eixo principal
do espelho convexo, a 6,0 cm de seu vértice,
obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 cm de
altura. Para que seja obtida uma imagem
conjugada, também de 1,5 cm de altura,
colocando esse objeto perpendicularmente ao
eixo principal do espelho côncavo, sua distância
até o vértice desse espelho deverá ser
a) 52,0 cm
b) 15,0 cm
c) 11,0 cm
d) 30,0 cm
e) 26,0 cm

Questão 20_____________________________
“A mínima intensidade física I de uma onda
sonora para ser audível é aproximadamente
I0 = 1,0.10–12 W/m2 e recebe o nome limiar de
audibilidade. Esse valor varia de pessoa para
pessoa e também com a frequência do som.
Uma grandeza especial utilizada nesse contexto
denomina-se intensidade fisiológica ou nível
sonoro (NS), relacionado com a sensação
auditiva que o som provoca. Sua unidade é
denominada bel (B), cujo significado é o
seguinte: dois sons diferem de 1B quando a
intensidade de um deles é 10 vezes maior que
a do outro, diferem de 2B quando essa
intensidade é 100 vezes maior que a do outro,
de 3B quando ela é 1000 vezes maior e assim
por diante. Na prática, usa-se o decibel (dB),
que corresponde a 1/10 do bel”.
Com base no texto, responda: quantas vezes é
maior a intensidade física do som produzido
pela aterrissagem de um avião a jato (140 dB)
quando comparada com a intensidade do som
produzido por uma britadeira (100 dB)?
a) 140 000
b) 14 000
c) 10 000
d) 1400
e) 140
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QUÍMICA
Nota: para todas as questões de Química,
utilize quando necessário as informações
disponíveis na Tabela Periódica da página 13.
Dados: Constante de Avogadro: 6,00×1023 mol-1
Volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol
Texto para questões 21 e 22______________
O conhecimento das estruturas das moléculas é
um assunto bastante relevante, já que as
formas das moléculas determinam propriedades
das substâncias como odor, sabor, coloração e
solubilidade.
As figuras apresentam as estruturas das
moléculas CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e PH3.

Questão 23_____________________________
Um certo volume de uma solução 1,0 mol/L de
HCℓ foi misturado a um volume 9 vezes maior
de uma solução 0,1 mol/L de NaOH. O pH da
solução resultante é:
a) 1

b) 2

c) 3

d) 5

e) 7

Questão 24_____________________________
A reação global da célula de combustível está
representada na equação termoquímica a
seguir.
H2(g) 

1
O2(g)  H2O(
2

)

H  283 kJ / mol

Sabendo-se que cada grama de água absorve
2,28 kJ de calor ao vaporizar, a entalpia de
formação de um mol de água gasosa é:
a) 2,28 kJ.
b) 41 kJ.
c) -41 kJ.
d) 242 kJ.
e) -242 kJ.

Questão 22_____________________________
Quanto às forças intermoleculares, a molécula
que forma ligações de hidrogênio (pontes de
hidrogênio) com a água é:

Questão 25_____________________________
As lâmpadas fluorescentes estão na lista de
resíduos nocivos à saúde e ao meio ambiente,
já que contêm substâncias, como o mercúrio
(massa molar 200 g/mol), que são tóxicas. Ao
romper-se, uma lâmpada fluorescente emite
vapores de mercúrio da ordem de 20 mg, que
são absorvidos pelos seres vivos e, quando
lançadas em aterros, contaminam o solo,
podendo atingir os cursos d'água. A legislação
brasileira estabelece como limite de tolerância
para o ser humano 0,04 mg de mercúrio por m 3
de ar. Num determinado ambiente, ao romperse uma dessas lâmpadas fluorescentes, o
mercúrio se difundiu de forma homogênea no
ar, resultando em 3,0×1017 átomos de mercúrio
por m3 de ar. Pode-se concluir que, para este
ambiente, o volume de ar e o número de vezes
que a concentração de mercúrio excede ao
limite de tolerância são, respectivamente,

a) H2S.
b) CH4.
c) NH3.
d) PH3.
e) CO2.

a) 50 m3 e 10.
b) 100 m3 e 5.
c) 200 m3 e 2,5.
d) 250 m3 e 5.
e) 400 m3 e 2,5.

Questão 21_____________________________
Quanto
à
polaridade
das
moléculas
consideradas, as moléculas apolares são:
a) H2O e CH4.
b) CH4 e CO2.
c) H2S e PH3.
d) NH3 e CO2.
e) H2S e NH3.
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Questão 26_____________________________
A 0 °C e 1 atm, 19,5 g de sulfeto de zinco puro
reagem estequiometricamente com oxigênio, de
acordo com a reação:

a) 23
b) 14
c) 3
d) 10
e) 15

2 ZnS(s) + 3 O2(g)  2 ZnO(s) + 2 SO2(g)
Assumindo comportamento ideal, o volume (em
L) de SO2 gerado será de aproximadamente:
(Dado: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1)
a) 1,1
b) 2,2
c) 3,3
d) 4,5
e) 5,6

Questão 29_____________________________
O gráfico a seguir mostra, em ordem aleatória
de posição na tabela periódica, as primeiras
energias de ionização (EI) dos oito elementos
representativos do quinto período da tabela
periódica.
Os
oito
elementos
estão
denominados genericamente por A, B, C, D, E,
G, J e M.

Questão 27_____________________________
A primeira etapa da obtenção industrial de ácido
nítrico corresponde à reação entre amônia e
oxigênio, na presença de catalisador, como
mostra o equilíbrio químico a seguir.
4 NH3(g) + 5 O2(g ) ↔ 4 NO(g) + 6 H2O(g)
∆H = - 950 kJ
Supondo-se que essa reação esteja ocorrendo
em sistema fechado, é correto afirmar que
a) o aumento da pressão total sobre o sistema
não altera o valor de Kp no novo equilíbrio.
b) o aumento da quantidade de catalisador
favorece a formação de NO.
c) a retirada de H2O(g) implica a diminuição do
valor de Kp.
d) a diminuição da temperatura do sistema
dificulta a formação de NO.
e) a diminuição do volume do sistema não altera
o rendimento da reação.

Questão 28_____________________________
Uma importante rota de determinação de ferro é
a titulação que utiliza permanganato de potássio
em meio ácido. A equação não-balanceada da
reação química envolvida é
MnO4- + Fe2+ + H+  Mn2+ + Fe3+ + H2O
A soma dos coeficientes APENAS NO LADO
DOS PRODUTOS, após o balanceamento, é:

Com base nos dados apresentados no gráfico e
nos conhecimentos sobre o tema, analise as
afirmativas.
I. O elemento B possui dois elétrons na
camada de valência.
II. O elemento D possui apenas 4 camadas
eletrônicas.
III. O elemento G possui configuração de
valência igual a 5s2 5p6.
IV. O elemento C se estabiliza quando perde 1
elétron da camada de valência.
Assinale a alternativa que contém todas as
afirmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.
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Questão 30_____________________________
Considere os seguintes dados sobre potenciais
padrão de eletrodo:
Semirreação

Potencial padrão
de redução (V)

Cu2(aq)  2e  Cu(s)

0,36

Fe3 (aq)  e  Fe2(aq)

0,77

1

2 C 2(g)

 e  C

H(aq)  e 

1


(aq)

2 H2(g)

Fe2(aq)  2e  Fe(s)

Assinale
a
alternativa
que
indica,
respectivamente, os significados de X, Y, Z e Q
nas afirmativas I, II e III:
a) α , β , γ , α
b) α , β , α , γ
c) γ , β , γ , α
d) β , α , β , β
e) β , α , β , γ

1,36
0,00
0,44

Se uma lâmina de cobre puro for mergulhada
em uma solução ácida de cloreto de ferro (III), a
1 mol/L nas condições-padrão, haverá, num
primeiro momento,
a) dissolução do cobre da lâmina.
b) formação de cloro gasoso.
c) liberação de hidrogênio gasoso.
d) depósito de ferro metálico.
e) formação de mais íons cloreto.

Questão 31_____________________________
Os
elementos
radioativos
têm
muitas
aplicações. A seguir, estão exemplificadas
algumas delas.
I. O iodo é utilizado no diagnóstico de distúrbios
da glândula tireoide, e pode ser obtido pela
seguinte reação:
130Te
1
131I
52 + n0 
53 + X
II. O fósforo é utilizado na agricultura como
elemento traçador para proporcionar a melhoria
na produção do milho, e pode ser obtido pela
reação: 35Cl17 + 1n0  32P15 + Y
Sua reação de decaimento é: 32P15  32S16 + Z
III. O tecnécio é usado na obtenção de imagens
do cérebro, fígado e rins, e pode ser
representado pela reação:
99Tc
99Tc
43 
43 + Q

Questão 32_____________________________
No Brasil, os dois combustíveis mais utilizados
são a gasolina e o álcool hidratado, cujos
principais componentes são C8H18 e C2H5OH,
respectivamente. Para liberar a mesma
quantidade de energia que 1 L de gasolina, são
necessários 1,7 L de álcool, o que corresponde
a 6,5 mols de octano e 28,0 mols de etanol,
respectivamente. Considerando combustão
completa com 100 % de eficiência, a relação
entre as quantidades de CO2 produzidas por
1,7 L de álcool hidratado e 1 L de gasolina será:
a) 0,23.
b) 0,39.
c) 1,08.
d) 2,54.
e) 4,31.

Questão 33_____________________________
A dolomita, CaMg(CO3 )2, é um minério
utilizado como fonte de magnésio e para
fabricação de materiais refratários.
A figura apresenta a curva da decomposição
térmica de uma mistura de carbonatos de cálcio
e magnésio e é o resultado de medidas de
variação da massa da amostra em função do
aumento da temperatura.
A decomposição desses carbonatos resulta na
liberação de CO2 e na formação do respectivo
óxido.
Cada carbonato decompõe-se totalmente em
diferentes temperaturas, sendo que o carbonato
de cálcio apresenta maior estabilidade térmica.
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A análise dos dados mencionados nos permite
concluir que o valor numérico da constante de
equilíbrio, KC, dessa reação é mais próximo de:
a) 0,07
b) 2,3.
c) 3,7.
d) 6,8.
e) 23.

Questão 35_____________________________
Com relação à classificação periódica dos
elementos, pode-se afirmar que:
Considere as massas molares (g mol) :
C = 12, O = 16, Mg = 24, Ca = 40.
Pode-se concluir que a mistura de carbonatos
analisada contém a composição em massa de
carbonato de cálcio igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

40%.
45%.
50%.
55%.
60%.

a) o rubídio é o elemento de menor raio do 50.
período.
b) o silício é mais eletronegativo que o enxofre.
c) o xenônio é o elemento de maior energia de
ionização do 50. período.
d) o chumbo é mais eletropositivo que o bário.
e) o magnésio é menos reativo que o alumínio.

Questão 36_____________________________
Os valores de energia de ligação entre alguns
átomos são fornecidos no quadro abaixo.

Questão 34_____________________________
O gráfico mostra a variação das concentrações
de NH3 , H2 e N2, durante a reação de
decomposição de 8 mols de amônia, num balão
de 2 L a uma temperatura de 480C, em
função do tempo. A equação da reação é:

2NH3 g  N2 g  3H2 g
Considerando a reação representada por
CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(v)
o valor aproximado de ∆H, em kJ, é de
a) -820
b) -360
c) +106
d) +360
e) +820
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Questão 37_____________________________
O fenômeno da oxirredução ocorre em reações
com transferência de elétrons. Sobre a reação
do permanganato de potássio com peróxido de
hidrogênio em meio ácido, representada pela
equação não balanceada a seguir, uma espécie
doa elétrons, e a outra recebe esses elétrons de
maneira espontânea, o que pode ser verificado
pela variação do número de oxidação.
KMnO4(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq)

MnSO4(aq) + O2(g) + K2SO4(aq) + H2O(ℓ)

Questão 39_____________________________
O elemento X forma com o oxigênio um óxido
básico de fórmula XO, enquanto o elemento J
forma com o oxigênio um óxido ácido de fórmula
J2O. O composto formado pelos elementos X e
J é:
a) metálico e apresenta fórmula mínima XJ.
b) molecular e apresenta fórmula molecular
X2J3.
c) molecular e apresenta fórmula molecular XJ2.
d) iônico e apresenta fórmula mínima X2J.
e) iônico e apresenta fórmula mínima XJ2.

Sobre essa reação, é correto afirmar que:
a) o manganês no permanganato de potássio
tem Nox 5+.
b) ácido sulfúrico é o agente redutor.
c) o oxigênio no peróxido de hidrogênio tem Nox
médio 1+.
d) permanganato de potássio é a substância
oxidante.
e) peróxido de hidrogênio é a substância que
sofre redução.

Questão 40_____________________________
A eletrólise em série de uma solução aquosa de
sulfato de zinco e de uma solução aquosa de
iodeto de potássio é esquematizada a seguir.

Questão 38_____________________________
Analise
as
soluções
aquosas
abaixo
discriminadas:
I - C12H22O11
II - AgNO3
III- Na2CO3
IV- MgCℓ2

0,040 mol/L
0,025 mol/L
0,020 mol/L
0,010 mol/L

Qual das afirmações abaixo é correta,
considerando que as espécies iônicas estão
100% ionizadas?
a) O ponto de congelamento da solução IV é o
mais alto de todas as soluções acima.
b) A pressão de vapor da solução III é mais alta
que a pressão de vapor da solução IV.
c) A pressão osmótica da solução II é maior do
que a pressão osmótica da solução III.
d) A solução I tem ponto de ebulição mais
elevado do que o ponto de ebulição da solução
II.
e) O ponto de ebulição da solução I é o mais
baixo de todas as soluções acima.

A respeito deste sistema, foram feitas as
seguintes afirmações.
I. Nos ânodos (polos +), formam-se zinco
metálico e gás hidrogênio.
II. O volume de gás oxigênio formado no frasco
A é a metade do volume de gás hidrogênio
formado no frasco B.
III. A massa de zinco formada no frasco A é
igual à massa de iodo formada no frasco B.
IV. A solução resultante no frasco B apresenta
pH  7.
Estão corretas as afirmações
a) I e III.
b) II e IV.
c) I, II e IV.
d) I, II e III.
e) III e IV.
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BIOLOGIA
Questão 41_____________________________
No exemplo de cadeia alimentar da ilustração,
supondo que o peixe abocanhado pelo jaburu
se alimente de plantas aquáticas, podemos
considerar que:

Analisando o comportamento da curva, pode-se
afirmar que o produto químico utilizado
provavelmente elimina:
a) outras espécies de plantas que competem
por nutrientes com a planta observada.
b) os insetos que se alimentam das sementes
dessa planta.
c) os pássaros que se alimentam dos frutos
dessa planta e que promovem a dispersão das
sementes.
d) os polinizadores dessa planta.
e) os microorganismos patogênicos que
infectam essa planta.

Questão 43_____________________________
Em ambientes urbanos em que há poluição do
ar, o sistema respiratório é bastante
comprometido. Sobre o sistema respiratório e o
seu funcionamento, É CORRETO afirmar que:
a) a maior quantidade de energia disponível
está no nível trófico do peixe.
b) o nível trófico do jaburu apresenta menor
quantidade de energia disponível que o do
jacaré.
c) a menor quantidade de energia disponível
está no nível trófico do jaburu.
d) a quantidade de energia disponível nos níveis
tróficos do peixe e do jacaré são equivalentes.
e) a quantidade de energia disponível no nível
trófico do peixe é maior que no nível trófico do
jaburu.
Questão 42_____________________________
A figura apresenta a variação na produção de
sementes pela população de uma espécie de
árvore, observada pelo período de 20 anos. As
setas representam o período em que foi
aplicado na área um produto químico utilizado
para o controle de pragas.

a) a respiração é um processo automático
controlado pelo bulbo, que controla a amplitude
e a frequência da respiração, e o diafragma é
controlado pelo nervo frênico.
b) se o pH está abaixo do normal (acidose), o
centro respiratório é inibido, diminuindo a
frequência e a amplitude dos movimentos
respiratórios.
c) a diminuição da ventilação pulmonar
determina eliminação de menor quantidade de
CO2, o que eleva o pH do plasma ao seu valor
normal.
d) o bulbo possui receptores sensíveis ao pH do
sangue. Quando a concentração de ácido
carbônico no sangue diminui, o pH diminui, e o
bulbo envia sinais ao sistema respiratório,
tornando-se, desse modo, um agente regulador
do pH sanguíneo.
e) os bronquíolos não apresentam anéis
cartilaginosos, que estão restritos à faringe,
facilitando assim que as trocas gasosas
ocorram.
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Questão 44_____________________________
Responda com base nas informações do quadro
a seguir, referente ao código genético.

Para se incorporar um aminoácido leucina (Leu)
à sequência de certa proteína, o códon no
mRNA pode ser:

c) de um caso que pode ser tanto de herança
ligada ao sexo como de herança autossômica,
sendo a anomalia determinada por um gene
recessivo e de 50% a probabilidade de o casal
n0. 2 ter um descendente com a anomalia.
d) de um caso que pode ser tanto de herança
ligada ao sexo como de herança autossômica,
sendo a anomalia determinada por um gene
recessivo e impossível o casal n0. 3 ter um
descendente com a anomalia.
e) de um caso de herança ligada ao
cromossomo Y e de 50% a probabilidade de o
casal n0. 3 ter um descendente com a anomalia.
Questão 46_____________________________
Os gráficos 1 e 2, a seguir, ilustram o fenômeno
de transpiração em vegetais. Dependendo da
disponibilidade
hídrica,
o
fechamento
estomático pode ser lento ou rápido, como se
observa no segmento A-B das curvas dos
gráficos.

a) TTA. b) AAU. c) GAU. d) CUA. e) CTA.
Questão 45_____________________________
A incidência de determinada anomalia foi
investigada nos indivíduos da espécie humana
representados no heredograma a seguir:

Assinale
a
alternativa
que
completa
corretamente as lacunas do enunciado a seguir,
na ordem em que aparecem.

Sabendo-se que os
símbolos escuros
representam portadores da anomalia, é possível
afirmar que se trata:
a) exclusivamente de um caso de herança
ligada ao sexo, sendo a anomalia causada por
um gene recessivo e de 75% a probabilidade de
o casal n0. 2 ter um descendente do sexo
masculino com a anomalia.
b) exclusivamente de um caso de herança
autossômica, sendo a anomalia causada por um
gene dominante e de 75% a probabilidade de o
casal n0. 2 ter um descendente com a anomalia.

Um exemplo de planta com o comportamento
estomático (dominante) representado no gráfico
1 é ............ e com o comportamento estomático
(dominante) representado no gráfico 2 é .......... .
a) a seringueira da floresta Amazônica - o buriti
do cerrado.
b) o cactos cabeça-de-frade da caatinga - a
quaresmeira da mata Atlântica.
c) o jacarandá da mata Atlântica - o babaçu da
mata de cocais.
d) o araçá do cerrado - o xique-xique da
caatinga.
e) o palmiteiro da mata Atlântica - o pinheiro-doparaná da mata de araucária.
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Questão 47_____________________________
No gráfico, as curvas I, II e III representam o
consumo das principais reservas de energia no
corpo de uma pessoa em privação alimentar.

a) no regime A e as de dia longo no regime C,
apenas.
b) no regime B e as de dia longo nos regimes A
e C, apenas.
c) nos regimes B e C e as de dia longo no
regime A, apenas.
d) nos regimes B e C e as de dia longo no
regime B, apenas.
e) no regime C e as de dia longo no regime C,
apenas.
Questão 49_____________________________
A seguir está representado um modelo
simplificado do transporte de água na raiz de
uma planta.

A curva que se relaciona corretamente ao tipo
de reserva que representa é
a) I - gordura; II - proteína; III - carboidrato.
b) I - proteína; II - gordura; III - carboidrato.
c) I - proteína; II - carboidrato; III - gordura.
d) I - carboidrato; II - gordura; III - proteína.
e) I - carboidrato; II - proteína; III - gordura.
Questão 48_____________________________
Fotoperiodismo é a influência exercida pelo
período de luz incidente sobre certos
fenômenos fisiológicos, como a floração.
Plantas de dia longo e plantas de dia curto
foram submetidas a três diferentes regimes de
luz, como representado no esquema.

Pode-se dizer que as plantas de dia curto
floresceram:

As plantas vasculares (ou traqueófitas)
possuem tecidos de condução para o transporte
de água e nutrientes. Sobre esse assunto, é
correto afirmar:
a) Os nutrientes minerais são deslocados
através das células vivas por transporte ativo,
como esquematizado em A.
b) O transporte ativo permite que os nutrientes
minerais alcancem o lenho ou xilema, indicado
na figura pela letra C.
c) A água e os sais minerais movem-se
livremente através dos espaços intercelulares
até
atingir
a
endoderme,
conforme
esquematizado em B.
d) A absorção de água e nutrientes pela raiz
ocorre
principalmente
pela
região
meristemática.
e) A epiderme e a endoderme constituem o
cilindro central da raiz.
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Questão 50_____________________________
No esquema a seguir, a célula I representa uma
célula diploide com um par de cromossomos
homólogos, e as setas indicam os eventos
característicos de ciclos celulares: fase S da
interfase e as divisões celulares, mitose e
meiose.
De acordo com os eventos característicos da
fase S do ciclo celular e das divisões celulares
representadas na figura, assinale a alternativa
que indica a forma como o espaço vazio da(s)
célula(s) é preenchido por cromossomos:

- menino de tipo sanguíneo A, Rh–
- mãe de tipo sanguíneo B, Rh–
- pai sem aglutininas do sistema ABO no
sangue, mas possuidor do antígeno Rh
A probabilidade de os pais desse menino terem
mais um filho com o mesmo fenótipo de seu
irmão, levando em conta o sexo, o grupo
sanguíneo e o fator Rh é de:
a) 1/16
b) 1/12
c) 1/8
d) 1/4
e) 1/2
Questão 53_____________________________
Consideramos uma vacina um material que
contém:

Questão 51_____________________________
Em vários córregos existentes na periferia de
uma cidade, foram encontradas larvas
denominadas miracídios. Essas larvas dariam
segmento ao ciclo de vida do verme ___(1)___
se pudessem se instalar no corpo de um
___(2)___.
No trecho acima, as lacunas 1 e 2 devem ser
preenchidas corretamente e respectivamente
por:
a) 'Ancylostoma duodenale' e molusco.
b) 'Taenia saginata' e mamífero.
c) 'Schistosoma mansoni' e molusco.
d) 'Necator americanus' e mamífero.
e) 'Ascaris lumbricoides' e molusco.

Questão 52_____________________________
Considere os seguintes dados:

a) anticorpos contra determinado patógeno, que
estimulam a resposta imunológica do indivíduo.
b) anticorpos contra determinado patógeno
produzidos por outro animal e que fornecem
proteção imunológica.
c) soro de indivíduos previamente imunizados
contra aquele patógeno.
d) células brancas produzidas por animais, que
se multiplicam no corpo do indivíduo que recebe
a vacina.
e) um patógeno vivo enfraquecido ou partes
dele, capaz de estimular a resposta
imunológica, mas não causar a doença.
Questão 54_____________________________
Atualmente existem inúmeros estudos sobre o
desenvolvimento dos tratamentos de indivíduos
com células tronco, principalmente para tecidos
cujas células não são capazes de se multiplicar,
regenerando parte do tecido morto de um órgão
afetado pela morte dessas células. Dentre os
tecidos animais que NÃO se regeneram porque
suas células adultas e maduras não são
capazes de reproduzir, encontramos os tecidos:
a) sanguíneo e ósseo.
b) nervoso e epitelial.
c) nervoso e muscular.
d) ósseo e muscular.
e) epitelial e muscular.
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Questão 55_____________________________
Observou-se em uma gestante de 8 meses a
existência de um tumor na neuro-hipófise, o que
resultou na impossibilidade dessa região liberar
para o sangue os hormônios que ali chegam.
Em razão do fato, espera-se que
I. quando do parto, essa mulher tenha que
receber soro com ocitocina, para assegurar que
ocorram as contrações uterinas.
II. depois de nascida, a criança deva ser
alimentada com mamadeira, uma vez que as
glândulas mamárias da mãe não promoverão a
expulsão do leite.
III. a mãe não produza leite, em razão da não
liberação de prolactina pela neuro-hipófise.
IV. a mãe possa desenvolver uma doença
chamada "diabetes insípido".
V. a mãe apresente poliúria (aumento no
volume urinário) e glicosúria (glicose na urina),
uma vez que a capacidade de reabsorção de
glicose nos rins é insuficiente.

Baseado no texto e em seus conhecimentos, é
INCORRETO afirmar que o experimento de
Miller
a) obteve moléculas orgânicas que fazem parte
das proteínas, as quais exercem papéis
essenciais nas células, como por exemplo, as
funções enzimáticas.
b) não provou a formação de uma molécula com
função de gene. Essa molécula provavelmente
tenha sido semelhante ao RNA, pois ele, além
de transmitir as características, tem capacidade
de se autoduplicar.
c) provou apenas a formação de moléculas e
não a origem do primeiro ser vivo;
provavelmente esse era semelhante a um
procarionte atual, apresentando apenas uma
membrana externa, citoplasma e material
genético disperso.
d) provou que, sob certas condições, é possível
haver formação de compostos orgânicos, sem a
participação de seres vivos.
e) não provou a formação de moléculas com
função energética, portanto os primeiros seres
vivos provavelmente eram heterotróficos,
produzindo seu próprio alimento.

É correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV.
I, II e V.
I, III e IV.
II e V.
III e V.

Questão 56_____________________________
Miller, em 1953, testou a hipótese da Evolução
gradual dos sistemas químicos para provar a
origem da vida no planeta Terra. Para isso, ele
construiu um aparelho que simulava as
condições da Terra primitiva, introduziu nele
gases que provavelmente constituíam a
atmosfera e colocou água, a qual, ao ser
fervida, formava vapor. A mistura gasosa foi
submetida a descargas elétricas, simulando as
condições do clima da época. Após a
condensação do material, verificou-se a
presença de aminoácidos.

Questão 57_____________________________
'Diabetes mellitus' é uma disfunção do
pâncreas. O indivíduo diabético pode apresentar
vários sintomas, entre eles a fraqueza muscular,
que é decorrente:
a) do excesso de glicose no sangue e do risco
de desidratação.
b) da conversão de glicose em glicogênio e de
seu armazenamento.
c) da redução de absorção de glicose e de seu
consumo.
d) da formação de corpos cetônicos e da
redução do pH no sangue.
e) da reabsorção do excesso de glicose pelos
túbulos renais e da elevação do teor de açúcar
no sangue.
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Questão 58_____________________________
Protozoários podem causar diversas doenças
ao homem. Nas alternativas abaixo, identifique
aquela em que o protozoário, seu agente
transmissor e a doença causada estão
corretamente relacionados.
a) 'Trypanosoma cruzi', triatomídeo, doença de
Chagas.
b) 'Leishmania brasiliensis', contato com água,
leishmaniose.
c) 'Entamoeba histolytica', contato com água,
amarelão.
d) 'Plasmodium vivax', barbeiro, malária.
e) 'Plasmodium falciparum', barbeiro, doença de
Chagas.

Questão 59_____________________________
Em um experimento em que foram injetados
aminoácidos radioativos em um animal, a
observação de uma de suas células mostrou os
seguintes resultados: após 3 minutos, a
radioatividade estava localizada na organela X
(demonstrando que a síntese de proteínas
ocorria naquele local); após 20 minutos, a
radioatividade passou a ser observada na
organela Y; 90 minutos depois, verificou-se a
presença de grânulos de secreção de
radioativos, uma evidência de que as proteínas
estavam próximas de serem exportadas.
As organelas X e Y referidas no texto são,
respectivamente,
a) o complexo golgiense e o lisossomo.
b) o retículo endoplasmático liso e o retículo
endoplasmático rugoso.
c) a mitocôndria e o ribossomo.
d) o retículo endoplasmático rugoso e o
complexo golgiense.
e) o centríolo e o retículo endoplasmático liso.

Questão 60_____________________________
Analise as afirmações relacionadas a seres dos
Reinos Monera, Protista e Fungi.
I. A associação das bactérias do gênero
'Rhizobium' com as leguminosas dá origem a
uma simbiose de alto valor econômico e
ecológico.
II. 'Penicillium notatum' é um representante do
reino Fungi, do qual Alexander Fleming extraiu
um importante antibiótico, conhecido por
penicilina.
III. As micorrizas constituem um grupo de
bactérias que realizam a fixação do nitrogênio
da atmosfera.
IV. O reino Fungi apresenta espécies
comestíveis e espécies tóxicas para o homem.
V. As bactérias são seres procariontes, portanto
classificadas no reino Monera.
Estão corretas:
a) apenas I, II e III
b) apenas I, II, IV e V
c) apenas I, II, III e V
d) todas
e) apenas II e IV.

