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BIOLOGIA 
RODRIGO 
Q.01-Após a germinação de uma semente, observou-se que havia uma 
iluminação do lado direito e, ao crescer, a plântula apresentou uma 
curvatura do caule em direção à fonte de luz. Esse fenômeno que ocorre 
nas plantas em desenvolvimento recebe o nome de (marque a única 
alternativa correta): 
A) Fotonastia. 
B) Fototaxismo. 
C) Fototropismo. 
D) Fotoperiodismo. 
 
Q.02-O jardineiro de uma empresa de paisagismo foi contratado para fazer 
um projeto que utilizará vários arbustos de pequeno porte para montar 
uma pequena cerca viva. Ele sabe que precisa podar as pontas dos caules 
para que o arbusto se ramifique lateralmente e fique frondoso. Esse 
fenômeno se deve à perda da dominância apical exercida por um hormônio 
que deixa de atuar quando as extremidades do caule são podadas e 
permite que as gemas laterais se desenvolvam. O hormônio responsável 
pela dominância apical é denominado 
A) etileno 
B) citocinina 
C) auxina 
D) ácido abscísico 
E) giberelina 
 
Q.03-Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. 

 
(www.microscopy-uk.org.uk) 

Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do 
grupo angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Em uma 
árvore adulta, tais estruturas são encontradas 
A) principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração. 
B) principalmente no caule, e sua função é reter a água. 
C) principalmente na raiz e no caule, e sua função é secretar hormônios. 
D) na região pilífera da raiz, e sua função é realizar a absorção de água e 
sais. 
E) em toda a árvore, e sua função é realizar as trocas gasosas. 
 
Q.04-Relacione, corretamente, as teorias sobre a origem da vida com suas 
respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo 
com a seguinte indicação: 
1. Abiogênese 
2. Biogênese 
3. Panspermia 
4. Evolução molecular 
(   ) Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de 
substâncias precursoras da vida proveniente de outros locais do cosmo. 
(   ) Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos realizados 
por Redi, Spallanzani, Pasteur e outros que chegaram à conclusão de que 
seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua própria 
espécie. 
(   ) Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos como, por 
exemplo, a partir da lama de lagos e rios, além da reprodução. 
(   ) A vida é resultado de um processo de evolução química em que 
compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas 
simples que se combinam produzindo moléculas mais complexas, até o 
surgimento dos primeiros seres vivos. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
A) 4, 1, 3, 2. 
B) 3, 2, 1, 4. 
C) 1, 4, 2, 3. 
D) 2, 3, 4, 1. 

 
Q.05- Física para poetas 
 
1O ensino da física sempre foi um grande desafio. Nos últimos anos, muitos 
esforços foram feitos 2com o objetivo de ensiná-la desde as séries iniciais 
do ensino fundamental, no contexto do ensino 3de ciências. Porém, como 
disciplina regular, a física aparece no ensino médio, quando se torna 4“um 
terror” para muitos estudantes. 
5Várias pesquisas vêm tentando identificar quais são as principais 
dificuldades do ensino de física 6e das ciências em geral. Em particular, a 
queixa que sempre se detecta é que os estudantes não 7conseguem 
compreender a linguagem matemática na qual, muitas vezes, os conceitos 
físicos são 8expressos. Outro ponto importante é que as questões que 
envolvem a física são apresentadas 9fora de uma contextualização do 
cotidiano das pessoas, o que dificulta seu aprendizado. Por 10fim, existe 
uma enorme carência de professores formados em física para ministrar as 
aulas da 11disciplina. 
12As pessoas que vão para o ensino superior e que não são da área de 
ciências exatas praticamente 13nunca mais têm contato com a física, da 
mesma maneira que os estudantes de física, engenharia 14e química poucas 
vezes voltam a ter contato com a literatura, a história e a sociologia. É triste 
15notar que a especialização na formação dos indivíduos costuma deixá-los 
distantes de partes 16importantes da nossa cultura, da qual as ciências 
físicas e as humanidades fazem parte. 
17Mas vamos pensar em soluções. Há alguns anos, ofereço um curso 
chamado “Física para poetas”. 18A ideia não é original – ao contrário, é 
muito utilizada em diversos países e aqui mesmo no Brasil. 19Seu objetivo é 
apresentar a física sem o uso da linguagem matemática e tentar mostrá-la 
próxima 20ao cotidiano das pessoas. Procuro destacar a beleza dessa 
ciência, associando-a, por exemplo, à 21poesia e à música. 
22Alguns dos temas que trabalho em “Física para poetas” são inspirados nos 
artigos que publico. 23Por exemplo, “A busca pela compreensão cósmica” é 
uma das aulas, na qual apresento a evolução 24dos modelos que temos do 
universo. Começando pelas visões místicas e mitológicas e chegando 25até 
as modernas teorias cosmológicas, falo sobre a busca por responder a 
questões sobre a 26origem do universo e, consequentemente, a nossa 
origem, para compreendermos o nosso lugar 27no mundo e na história. 
28Na aula “Memórias de um carbono”, faço uma narrativa de um átomo de 
carbono contando 29sua história, em primeira pessoa, desde seu 
nascimento, em uma distante estrela que morreu há 30bilhões de anos, até 
o momento em que sai pelo nariz de uma pessoa respirando. Temas como 
31astronomia, biologia, evolução e química surgem ao longo dessa aula, 
bem como as músicas 32“Átimo de pó” e “Estrela”, de Gilberto Gil, além da 
poesia “Psicologia de um vencido”, de Álvares 33de Azevedo. 
34Em “O tempo em nossas vidas”, apresento esse fascinante conceito que, 
na verdade, vai muito 35além da física: está presente em áreas como a 
filosofia, a biologia e a psicologia. Algumas músicas 36de Chico Buarque e 
Caetano Veloso, além de poesias de Vinicius de Moraes e Carlos 
Drummond 37de Andrade, ajudaram nessa abordagem. Não faltou também 
“Tempo Rei”, de Gil. 
38A arte é uma forma importante do conhecimento humano. Se músicas e 
poesias inspiram as 39mentes e os corações, podemos mostrar que a 
ciência, em particular a física, também é algo 40inspirador e belo, capaz de 
criar certa poesia e encantar não somente aos físicos, mas a todos os 
41poetas da natureza. 

ADILSON DE OLIVEIRA 
Adaptado de cienciahoje.org.br, 08/08/2016. 

 
No processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem 
alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra 
duas espécies de peixes, separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram 
a partir de uma única população, existente no local antes da elevação 
geológica da América Central. 
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Adaptado de dragonflyissuesinevolution13.wikia.com. 

O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado: 
A) anagênese 
B) ortogênese 
C) cladogênese 
D) morfogênese 
 
Q.06-Os indivíduos de uma determinada espécie de peixe, bem adaptada a 
seu ambiente, podem ser classificados, quanto ao tamanho, em três 
grupos: pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso corresponde 
ao que apresenta fenótipo médio. Considere a introdução de um predador 
desses peixes no ambiente. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo 
médio passam a ser os menos numerosos, pois os peixes de tamanho 
menor conseguem defender-se do predador escondendo-se nas tocas, 
enquanto os de maior tamanho, mais fortes, não são atacados pela espécie 
predadora. As alterações descritas exemplificam o tipo de seleção 
denominado: 
A) direcional 
B) disruptiva 
C) qualitativa 
D) estabilizadora 
 
Q.07- Vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas 
formas na natureza, causando inúmeros problemas aos seres humanos. 
Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que 
A) são denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes. 
B) se reproduzem obrigatoriamente no interior celular sendo compostos 

por um ácido nucleico protegido por um envoltório sempre proteico. 
C) sobrevivem e se reproduzem somente em meio intercelular, 

provocando as conhecidas viroses. 
D) não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas 

reconhecem células animais. 
 
Q.08- “Uma mancha escura apareceu no Rio São Francisco e está visível 
entre os territórios sergipanos e alagoano. O fenômeno já está sendo 
analisado por especialistas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco defende o aumento da vazão como alternativa para dissipar a 
mancha escura ...............”. 

Disponível em: (http://www.infonet.com.br/noticias/cidade//ler.asp?id=171550) 
Acesso em out. 2017. (Adaptado). 

 
O fenômeno citado na notícia foi provocado pela presença de um 
dinoflagelado, identificado como Ceratium furcoides. Assinale a alternativa 
que cita o grupo a que pertence o organismo causador do fenômeno. 
A) Fungos. 
B) Bactérias. 
C) Animais. 
D) Vegetais. 
E) Protistas. 
 
Q.09- No grupo dos fungos, são conhecidas perto de 100 mil espécies. Esse 
grupo tão diverso inclui espécies que 
A) são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois 

sintetizam açúcares a partir do dióxido de carbono do ar. 
B) são parasitas, procariontes heterotróficos que absorvem compostos 

orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros. 
C) são comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que 

não formam corpos de frutificação. 
D) formam, com as raízes de plantas, associações chamadas micorrizas, 

mutuamente benéficas, pela troca de nutrientes. 
E) realizam respiração, na presença de oxigênio, e fotossíntese, na 

ausência desse gás, sendo, portanto, anaeróbias facultativas. 

 
Q.10- Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNAm 
descrito abaixo tenha sido substituída por uma guanina: 
 
RNAm = AUG UCU AUC GGG UUG 
 
O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os 
aminoácidos codificados por cada um deles. 
 

 
 
O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é 
A) arginina 
B) metionina 
C) valina 
D) serina 
E) glicina 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-C Q.03-A Q.04-B Q.05-C 
Q.06-B Q.07-B Q.08-E Q.09-D Q.10-C 
 
SELMO 
Q.01- (ENEM) Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de 
pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as 
taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na 
África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o 
HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente 
seria um marco na história planetária e também uma esperança para as 
populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento 
médico. 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e esperanças. Ciência 
Hoje (44) 26, 2009 (adaptado).  

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria 
 
A) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação 

viral. 
B) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a 

síntese de enzimas protetoras. 
C) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que 

este entre nas células do organismo humano. 
D) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os 

principais transmissores do vírus para os seres humanos.  
E) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por 

góticulas de saliva. 
 
Q.02-(Enem)Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, 
foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo 
aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para 
aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo 
brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. 
A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes 
causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das 
pessoas porque 
A)  

A) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 
B) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. 
C) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. 
D) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. 
E) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da 

doença. 
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Q.03- (Enem)  A vacina, o soro e os antibióticos submetem os 
organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para 
regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas 
de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar 
problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem 
seguir determinadas orientações. 
Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por 
um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento 
A)  antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso 

seja picado por uma cobra e vacina contra leptospirose.  
B) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja 

picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com 
a Leptospira sp. 

C) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado 
por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas.  

D) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como 
para veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose.  

E) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e vacina contra 
a febre amarela caso entre em contato com o vírus causador da 
doença. 

 
Q.04- (Enem) Quando o corpo humano é invadido por elementos 
estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque 
é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao 
organismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se existe suspeita 
de mal já instalado, é recomendável o uso do soro, que combate de 
imediato os elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se 
mobiliza para entrar em ação. 
Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando: 
 
a)      desconfia-se de que a vacina não seja segura 
b)      uma criança for picada por cobra peçonhenta 
c)      um bebê deve ser imunizado contra poliomielite 
d)      uma cidade quer prevenir uma epidemia de gripe suína 
e)      alguém queira viajar para uma região infectada. 
 
Questão 05 - (Enem)  
A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de 
serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida 
são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos 
pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada 
a sangria final para obtenção de soro. As hemácias são devolvidas ao 
animal, por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de 
reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. 

Disponível em: http://www.infotubos.com. 

Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado) 
 

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa 
quantidade de hemácias, poderá apresentar 
 
A) febre alta e constante. 
B) redução de imunidade. 
C) aumento da pressão arterial. 
D) quadro de leucemia profunda. 
E) problemas no transporte de oxigênio. 
 
Q.06-(UFSC) 

 
A busca por novas formas de imunização é uma constante na humanidade. 
Sobre este tema, assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa 
correspondente: 
 
 
 

I. Vacinas são métodos de imunização ativa, que contêm em sua 
composição anticorpos contra o agente infeccioso. 
 
II. Vacinas e soros são métodos de imunização que agem de forma 
semelhante na estimulação do sistema imunológico. 
III. As vacinas contêm antígenos que induzem o organismo a produzir 
anticorpos específicos. 
IV. Um antígeno pode ser caracterizado como uma molécula capaz de 
promover a ativação do sistema imune, sendo esta molécula endógena ou 
exógena. 
V. Espera-se que uma vacina induza a produção de anticorpos inespecíficos. 
VI. Alergias e doenças autoimunes são respostas imunes nocivas ao 
organismo. 
 
A) Somente I, III e VI estão corretas 
B) Somente II, III e V estão corretas 
C) Somente III, IV e VI estão corretas 
D) Somente III e IV estão corretas 
E) Somente IV e VI estão corretas 
 
Q.07- (UFSCar)Três tubos de ensaio identificados como I, II e III receberam, 
cada um, uma folha recém-cortada de um arbusto. Os tubos foram 
fechados hermeticamente e colocados a distâncias diferentes de uma 
mesma fonte de luz. Após duas horas, verificou-se que a concentração de 
CO2 no interior do tubo I diminuiu; no interior do tubo II, a concentração de 
CO2 manteve-se inalterada; no interior do tubo III, a concentração de CO2 
duplicou. Tais resultados permitem concluir que a folha do tubo  
 
A) I ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de 

compensação fótico.  
B) II ficou exposta a uma intensidade luminosa superior a seu ponto de 

compensação fótico.  
C) III ficou exposta a uma intensidade luminosa superior a seu ponto de 

compensação fótico.  
D) III ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de 

compensação fótico.  
E) II ficou exposta a uma intensidade luminosa inferior a seu ponto de 

compensação fótico. 
 
Q.07- (Fuvest) 
 

 
As variações na concentração de gás carbônico (CO2) em um ambiente 
podem ser detectadas por meio de soluções indicadoras de pH. Uma dessas 
soluções foi distribuída em três tubos de ensaio que foram, em seguida, 
hermeticamente vedados com rolhas de borracha. Cada rolha tinha presa a 
ela uma folha recém tirada de uma planta, como mostrado no esquema. Os 
tubos foram identificados por letras (A, B e C) e colocados a diferentes 
distâncias de uma mesma fonte de luz. Após algum tempo, a cor da solução 
no tubo A continuou rósea como de início. No tubo B, ela ficou amarela, 
indicando aumento da concentração de CO2 no ambiente. Já no tubo C, a 
solução tornou-se arroxeada, indicando diminuição da concentração de CO2 
no ambiente. Esses resultados permitem concluir que a posição dos tubos 
em relação à fonte de luz, do mais próximo para o mais distante, foi  
 
A) A, B e C.  
B) A, C e B.  
C) B, A e C.  
D) B, C e A.  
E) C, A e B. 
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Q. 09-(UFAC)Das frases abaixo, assinale a que está correta:  
 
A) a fotossíntese é o processo de conversão da energia química em 

energia luminosa feito pelas plantas.  
B) os heterótrofos são a base das cadeias alimentares.  
C) uma planta que tem uma taxa fotossintética maior que sua taxa de 

respiração consegue acumular matéria orgânica.  
D) a glicose produzida no processo de respiração é a fonte energética dos 

organismos clorofilados.  
E) a fermentação é o principal meio dos organismos obterem energia. 
 
Q.10- (FGV)Fornecendo CO2 com C14 às plantas, nota‐se que, em algumas, o 
primeiro composto a apresentar C14 é o 3PGA (ácido fosfoglicérico) e, em 
outras, é o oxaloacetato. As primeiras são conhecidas como plantas C3 e as 
segundas como plantas C4. 
O gráfico a seguir mostra o período de abertura estomática de dois tipos de 
plantas: 

 
Três tipos de plantas podem estar representadas no gráfico acima: plantas 
C3, plantas C4 e plantas MAC (Metabolismo Ácido das Crassuláceas) ou 
CAM. 
Com relação às curvas mostradas no gráfico, é correto afirmar que 
 

 
A) a curva 1 é característica somente de plantas C3 e a curva 2 é 
característica de todas as plantas C4. 

 
B) a curva 1 é característica somente de plantas C4 e a curva 2 é 
característica somente de plantas MAC (ou CAM). 

 
C) a curva 1 é característica de plantas C3 e de algumas C4 e a curva 2 é 
característica somente de plantas MAC. 

 
D) a curva 1 é característica de plantas MAC e de algumas C4 e a curva 2 
é característica de plantas C3. 

 
E) a curva 1 é característica de plantas MAC e a curva 2 é 
característica de plantas C3 e de algumas C4. 

 
Respostas 
Q.01-A Q.02-E Q.03-B Q.04-B Q.05-E 
Q.06-C Q.07-C Q.08-E Q.09-C Q.10-C 
 
ODRACIR 
Q.01-A doença de Huntington é uma enfermidade hereditária, cujos 
sintomas são causados pela degeneração celular em uma parte do cérebro. 
Este dano afeta a capacidade cognitiva, os movimentos e o equilíbrio 
emocional. O heredograma abaixo representa uma família que apresenta 
esta doença. 

 
 
 
 
 

Pode-se concluir que a doença de Huntington apresenta herança: 
 
A) Autossômica dominante. 
B) Autossômica recessiva. 
C) Ligada ao X dominante. 
D) Ligada ao X recessiva. 
E) Ligada ao Y. 
 
Q.02-A planta "maravilha" -  Mirabilis jalapa - apresenta duas variedades 
para a coloração das flores: a alba (flores brancas) e a rubra (flores 
vermelhas). Cruzando-se as duas variedades, obtêm-se, em F1 , somente 
flores róseas.  
Do cruzamento entre duas plantas heterozigotas, a percentagem fenotípica 
para a cor rósea é de: 
A) 25% 
B) 50% 
C) 75% 
D) 30% 
Q.03-Genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento 
embrionário. Em moscas Drosophila melanogaster existe um gene zigótico 
que é letal em homozigose recessiva. Um cruzamento entre moscas 
heterozigotas para o gene zigótico letal gerou 120 moscas adultas. Dentre 
essas 120 moscas adultas, o número esperado de moscas heterozigotas é 
 
A) 30. 
B) 40. 
C) 60. 
D) 80. 
E) 120. 
 
Q.04-A herança da cor da pelagem em coelhos com fenótipo Selvagem 
(genótipo CC, Ccch, Cch e Cc), Chinchila (Genótipo cchcch, cchch e cchc), 
Himalaia (Genótipo chch e chc) e albino (cc) é uma condição de 
monohibridismo relacionado a alelos múltiplos. 
Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de fenótipo 
resultante do cruzamento de um coelho de pelagem Chinchila (genótipo cch 
ch) com um coelho de pelagem Himalaia (genótipo chch). 
 
A) 25% Chinchila, 50% Himalaia e 25% Selvagem 
B) 75% Chinchila e 25% Himalaia 
C) 50% Chinchila e 50% Himalaia 
D) 75% Chinchila e 25% Selvagem 
E) 25% Chinchila e 75% Himalaia 
 
Q.05-A gemulação ocorre principalmente entre: 
A) poríferos dulcícolas; 
B) celenterados marinhos; 
C) poríferos e celenterados; 
D) celenterados dulcícolas; 
E) poríferos marinhos. 
 
Q.06-Em relação à evolução do sistema nervoso dos invertebrados são 
feitas as afirmações abaixo. 
 
I. Ocorre uma centralização e uma cefalização à medida que o animal se 

torna mais complexo. 
II. A maioria desses animais apresenta tubo nervoso de localização 

ventral. 
III. As medusas são os primeiros animais a terem um controle central de 

mensagens. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
A) apenas I 
B) apenas I e II 
C) apenas I e III 
D) apenas II e III 
E) I, II e III 
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Q.07-A neurocisticercose, uma doença cerebral fácil de ser erradicada mas 
praticamente incurável em sua fase crônica, está crescendo no Brasil.  
O parasita que provoca a neurocisticercose infesta o organismo através da:  
A) penetração ativa da cercária na pele exposta aos focos  
B) ingestão de ovos vivos de tênia encontrados em verduras  
C) infecção de microfilárias provenientes da picada do mosquito  
D) invasão de larvas rabditóides presentes em alimentos contaminados  
 
Q.08-Considere as seguintes doenças: 
 

I. amarelão 
II. Malária 

III. elefantíase 
IV. Esquistossomose 

 
São causadas por nematóides apenas: 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) II e IV; 
E) III e IV. 
 
 
Q.09-   As zoonoses são enfermidades naturalmente transmissíveis entre os 
animais e o homem, representando uma importante ameaça à saúde e ao 
bem-estar da população. Apesar do progresso, das medidas de controle e 
da cobertura com serviços de saúde, essas doenças continuam registrando 
altas taxas de ocorrência nas zonas urbanas e rurais. A figura abaixo se 
refere a uma dessas doenças. Analise-a. 
 

 
EDITORIA DE ARTE/NELSON FLORES - FONTE: GERÊNCIA DE CONTROLE DE 
ZOONOSES. 
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a doença indicada 
na figura. 
 
A) Leptospirose. 
B) Toxoplasmose. 
C) Leishmaniose. 
D) Teníase/Cisticercose. 
 
Q.10-A Doença de Chagas, uma das principais endemias do Brasil, é 
causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. O esquema abaixo 
representa o ciclo evolutivo dessa doença: 
 

 

A contaminação do indivíduo sadio se dá pela penetração do protozoário 
na mucosa e/ou em lesões da pele humana. Nessa forma de transmissão, o 
Trypanosoma é veiculado ao Homem através de 
A) contágio direto. 
B) saliva do inseto. 
C) água contaminada. 
D) fezes do barbeiro. 
E) secreção do animal silvestre. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-B Q.03-D Q.04-C Q.05-A 
Q.06-B Q.07-B Q.08-B Q.09-C Q.10-D 
 
FÍSICA 
EDSON 
Q.01- Em uma garrafa térmica, são colocados 200g de água à temperatura 
de 30°C e uma pedra de gelo de 50g,  à temperatura de -10°C. Após o 
equilíbrio térmico, 
 
Note e adote: 
- calor latente de fusão do gelo = 80cal/g; 
- calor específico do gelo = 0,5cal/g°C 
- calor específico da água = 1cal/g°C 
  
A) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7°C    
B) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4°C    
C) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20°C    
D) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0°C. 
E) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é -2°C.    
  
Q.02-Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno da Fatec 
precisa determinar o calor específico de um material desconhecido de 
massa 1,0kg. Para isso, ele usa, por 1minuto, um forno elétrico que opera 
em 220V e 10A. Após decorrido esse tempo, ele observa uma variação de 
temperatura de 220°C. 
 
Considerando que o forno funciona de acordo com as características 
apresentadas, podemos afirmar que o calor específico determinado, em 
J/kg.K, foi de 
 
Lembre que: 

Q m c Δθ     

 
A) 4,2.103      
B) 8,4.102    
C) 6.102      
D) 4,9.102    
  
Q.03- Um chuveiro domiciliar, que desenvolve potência de 5200W, quando 
instalado em uma diferença de potencial de 220V, tem toda a energia 
dissipada por seu resistor transferida para a porção de água que por ele 
passa. Em um dia em que a temperatura ambiente vale 20°C e, supondo-se 
que pelo chuveiro passe 52 gramas de água por segundo, pode-se afirmar 
corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro vale em 
°C 
(Considere o calor específico sensível da água 4J/g°C) 
 
A) 52     B)50     C) 45     D) 40    
  
Q.04- Um recipiente contendo 1 litro de água, a 20°C, é colocado no 
interior de um forno de micro-ondas. O aparelho é ligado a uma tensão de 
110V e percorrido por uma corrente elétrica de 10A. Após 40 minutos, 
verifica-se que ainda resta 1/4 de litro de água líquida no recipiente. 
Determine o rendimento percentual aproximado desse aparelho. 
 
Dados: 
pressão atmosférica: 1 atm 
densidade da água: 1g/cm3 
calor latente de vaporização da água: 540cal/g 
calor específico da água: 1 cal/g°C 
1 caloria = 4,2joules  
A) 19     B) 25     C) 71     D) 77    
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Q.05- (Enem 2ª aplicação 2010)  Ao contrário dos rádios comuns (AM ou 
FM), em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a 
cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto 
território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa 
dos MHz (ondas de rádio), enquanto, para os celulares, a frequência está na 
casa dos GHz (micro-ondas). Quando comparado aos rádios comuns, o 
alcance de um celular é muito menor.  
 
Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa 
diferença entre propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que 
as ondas de rádio são  
 
A) facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior conhecida 

como ionosfera.    
B) capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, 

edifícios e pequenas elevações.    
C) mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice 

de refração para as ondas de rádio.    
D) menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que 

utilizam ondas de rádio é menor.    
E) constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem 

um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade.    
  
Q.06- (Enem PPL 2019)  Um professor percebeu que seu apontador a laser, 
de luz monocromática, estava com o brilho pouco intenso. Ele trocou as 
baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem 
que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda 
eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento 
de onda, fase, frequência e velocidade. 
 
Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do 
brilho do laser é o(a)  
A) amplitude.    
B) frequência.    
C) fase da onda.    
D) velocidade da onda.    
E) comprimento de onda.    
 
Respostas:   
 
Resposta da questão 1: [A] 
 

Calor necessário para que todo o gelo atinja 0 C  e derreta: 

  
1 g g g g

1

1

Q m c m L

Q 50 0,5 0 10 50 80

Q 4250 cal

Δθ 

      



 

 

Calor necessário para que a água atinja 0 C :  

 
2 a a a

2

2

Q m c

Q 200 1 0 30

Q 6000 cal

Δθ

   

 

 

 

Portanto, não é possível que a água esfrie até 0 C.  Sendo eθ  a 

temperatura de equilíbrio, temos que: 
Calor necessário para que o gelo derretido (agora água) atinja o equilíbrio: 

 3 e

3 e

Q 50 1 0

Q 50

θ

θ

   


 

 

Calor necessário para que a água a 30 C  atinja o equilíbrio: 

 4 e

4 e

Q 200 1 30

Q 200 6000

θ

θ

   

 
 

Portanto, é necessário que: 

1 3 4

e e

e

e

Q Q Q 0

4250 50 200 6000 0

250 1750

7 C

θ θ

θ

θ

  

   



  

   

 
Resposta da questão 2:  [C] 
 
Da expressão do calor sensível, o calor específico é: 

Q
Q m c c

m
Δθ

Δθ
    


 

A quantidade de calor do forno é obtida pelo produto da potência e o 
tempo. 

Q P t    

Mas a potência é dada pelo produto da tensão e a corrente elétrica:  

P U i    

Substituindo na equação anterior: 

Q U i t    

Logo, juntando na primeira equação: 

220
c

m

U i t

Δθ









V 10 A 60 s

1kg 220

 



2

K

c 600 J kg K 6,0 10 J kg K    

   

 
Resposta da questão 3:  [C] 
 
A energia associada à potência em cada segundo é: 

J
E P t E 5200 1s E 5200 J

s
Δ         

 
Essa energia é igual ao calor sensível. 

E Q m c TΔ      

 
Assim, a temperatura final que a água sai do chuveiro é: 

 
J

5200 J 52 g 4 T 20 C
g C

T 25 20 T 45 C

    
 

    

    

 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Dados: 

3 3
0V 1L 1.000 cm ; 1g cm ; U 110 V; i 10A; c 1cal g C; L 540 cal g;

p 1atm; 1cal 4,2 J; t 40 min 2.400 s.

ρ

Δ

        

   

 
 
Calculando a energia liberada pelo forno no intervalo de tempo 
considerado: 

6E P t Ui t 110 10 2.400 E 2,64 10 J.Δ Δ         

 
Calculando a massa inicial de água: 

0M V 1 1.000 M 1.000 g.ρ      

 

Se resta 1 4  de litro é porque 3 4  de litro evaporaram. A massa 

evaporada é: 

3 3
m M 1.000 m 750 g.

4 4
      

A quantidade de calor absorvida pela água é igual à soma do calor sensível 
com calor latente. 

  6Q Mc T mL Q 1.000 1 100 20 750 540 4,2 Q 2,04 10 cal.Δ               

 
O rendimento percentual aproximado é, então: 

6

6

Q 2,04 10
100 100 77%.

E 2,64 10
η η


     



   

 
Resposta da questão 5: [B] 
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De acordo com a equação fundamental da ondulatória: 

v =  f   
v

f
  , sendo: v = 3  108 m/s. 

Avaliando os comprimentos de onda para as duas frequências: 

– Micro-ondas: fMicro   109 Hz      Micrfo  

8

9

3 10

10


     Micro = 0,3 m = 

30 cm. 

– Rádio: fRádio  106 Hz      fRádio  

8

6

3 10

10


      rádio  300 m. 

Uma onda é capaz de contornar obstáculos ou atravessar fendas. A esse 
fenômeno dá-se o nome de difração. Sabe-se que a difração é mais 
acentuada quando o obstáculo ou a fenda tem a mesma ordem de 
grandeza do comprimento de onda. No caso, os obstáculos são edifícios, 
árvores, ou pequenos montes, cujas dimensões estão mais próximas do 
comprimento de onda das ondas de rádio, que, por isso, têm a difração 
favorecida.   
 
Resposta da questão 6:  [A] 
 
Dentre as propriedades da luz, a característica responsável pelo seu brilho 
é a amplitude. 
 
CIZINHO 
Q.01- Uma lente plano-convexa imersa no ar (n = 1,0) apresenta índice de 
refração de 1,4 e raio de curvatura igual a 10 cm. Assinale, entre as 
alternativas a seguir, aquela que corresponde à distância focal dessa lente. 
A) 25 m 
B) 0,25 m 
C) 0,5 m 
D) 0,05 m 
E) 0,4 m 
 
Q.02-(UFU) Duas lentes delgadas e convergentes, de distâncias focais 
f1=10cm e f2=40cm, foram justapostas para se obter uma maior vergência. 
A convergência obtida com essa associação é, em dioptrias: 
A) 2          B) 0,125          C) 8          D) 12,5          E) 50 
 

Q.03-(UFU-MG) Um sistema óptico é formado por duas lentes 
convergentes delgadas em contato, de distâncias focais f1 e f 2. Para obter 
um sistema equivalente, pode-se substituir essas lentes por uma que 
possua a distância focal, f, dada por: 
A) f=f1+f2/f1.f2        
B) f= f1.f2/ f1+f2   
C) f= f1-f2/f1+f2              
D) f= f1+f2/ f1-f2             
E) f=2f1.f2/f1-f2 
 
Q.04-(UFC-CE) Uma lente esférica delgada, constituída de material de 
índice de refração n, está imersa no ar (nar=1,00). A lente tem distância 
focal f e suas superfícies esféricas tem raios de curvatura R1 e R2. Esses 
parâmetros obedecem a uma relação, conhecida como “equação dos 
fabricantes”, mostrada abaixo. 
    1/f=(n-1).(1/R1+1/R2)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suponha uma lente biconvexa de raios de curvatura iguais (R1=R2=R), 
distância focal f e índice de refração n=1,8 (figura 1). Essa lente é partida 
dando origem a duas lentes plano-convexas iguais (figura 2) 

 
O valor da distância focal de cada uma das novas lentes é: 
 
A) f/2          
B) 4f/5          
C) f          
D) 9f/5          
E) 2f 
 
Q.05- Uma lente côncavo-convexa tem raios iguais, respectivamente, a 40 
cm e 20 cm. O índice de refração da lente é 2. Sabendo que ela está imersa  
No Nar, determine: 
A)  sua distância focal; 
B) sua convergência em dioptrias; 
C) a posição da imagem de um objeto colocado a 30 cm dessa lente. 
 
Q.06-(UNESP-SP) Em um laboratório, uma lente plano-convexa de raio de 
curvatura 0,5m é parcialmente mergulhada em água, de modo que o eixo 
principal fique no mesmo plano da superfície de separação entre a água e o 
ar. Um feixe de luz, incidindo paralelamente a esse eixo, após passar pela 
lente, converge para dois focos distintos. Na região em que a lente está 
imersa no ar, a convergência  é de 1di. Se o índice de refração do ar tem 
valor 1 e o índice de refração da água, valor 4/3, a convergência da parte da 
lente mergulhada no líquido é, em di: 

 
A) 1/4 B)3/5 C) 2/3 D) 3/4 E) 4/5 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-C Q.03-B Q.04-E Q.06-A 
Q.05- 

A) f= 40cm 
B) b V=2,5di 
 
 
LÊNIO 

Q.01-Uma bateria possui força eletromotriz  e resistência interna R0. Para 

determinar essa resistência, um voltímetro foi ligado aos dois pólos da 
bateria, obtendo-se V0 =  (situação I). Em seguida, os terminais da bateria 

foram conectados a uma lâmpada. Nessas condições, a lâmpada tem 
resistência R = 4  e o voltímetro indica VA (situação II), de tal forma que 

V0/VA = 1,2. Dessa experiência, conclui-se que o valor de R0 é 

 

A) 0,8 

B) 0,6  

C) 0,4  

D) 0,2 

E)   0,1 
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Q.02-Dispõe-se de uma pilha de força eletromotriz 1,5 V que alimenta duas 
pequenas lâmpadas idênticas, de valores nominais 1,2 V  0,36 W. 
Para que as lâmpadas funcionem de acordo com suas especificações, a 
resistência interna da pilha deve ter, em ohm, um valor de, no mínimo, 
A) 0,1 
B) 0,2 
C) 0,3 
D) 0,4 
E) 0,5 
 
Q.03-Dispondo de um voltímetro em condições ideais, um estudante mede 
a diferença de potencial nos terminais de uma pilha em aberto, ou seja, 
fora de um circuito elétrico, e obtém 1,5 volts. Em seguida, insere essa 
pilha num circuito elétrico e refaz essa medida, obtendo 1,2 volts. Essa 
diferença na medida da diferença de potencial nos terminais da pilha se 
deve à energia dissipada no: 
A) interior da pilha, equivalente a 20% da energia total que essa pilha 

poderia fornecer. 
B) circuito externo, equivalente a 20% da energia total que essa pilha 

poderia fornecer. 
C) interior da pilha, equivalente a 30% da energia total que essa pilha 

poderia fornecer. 
D) circuito externo, equivalente a 30% da energia total que essa pilha 

poderia fornecer. 
E) interior da pilha e no circuito externo, equivalente a 12% da energia 

total que essa pilha poderia fornecer. 
 
Q.04-Sobre o gerador de energia elétrica representado pelo gráfico abaixo, 
assinale o que for correto. 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
 

1 2    3    4    5    6    7    8   9   10 i(A) 
 
 
01.Sua corrente de curto-circuito é igual a 12,5 A 
02.Sua resistência interna é igual a 2  
04. Sua força eletromotriz é igual a 20 V 
08. Não é possível calcular a força eletromotriz e a corrente de curto-
circuito com base nas informações do gráfico. 
16. A resistência interna da fonte não é constante porque o aumento da 
demanda de corrente dessa fonte acarreta a redução de sua d.d.p. 
 
Q.05-Um gerador elétrico de fem igual a 120 V e resistência interna 
desconhecida envia uma corrente de 4 A através de 
um circuito externo de resistência total igual a 25Ω. Determine: 
A) a resistência interna ; 
B) a ddp entre os pólos do gerador ; 
C) a potência total do gerador ; 
D) a potência útil ; 
E) a potência dissipada internamente ; 
F) a corrente de curto circuito ; 
G) o rendimento . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06-m circuito é formado por três resistores e um gerador ligados 
conforme o esquema abaixo: 

A) Qual a intensidade de corrente que atravessa o gerador ?; 
B) Qual a intensidade de corrente que atravessa cada resistor ? ; 
C) Qual o rendimento do gerador ? ; 
D) Qual a potência útil ? ; 
E) Qual a potência total do gerador ? . 
 
Respostas 
Q.01-A Q.02-E Q.03-A Q.04-soma = 01 + 02 = 03 
Q.05- a) 5 Ω; b) 100 V; c) 480 W; d) 400 W; e) 80 W; 
Q.06- a) 11,25 A; b) 7,5 A; 3,75 A; 11,25 A; c) 87,5%; d) 885,94 W; e) 
1.012,5 W. 
 
RAUSSON 
Q.01-Um espelho esférico côncavo tem raio de curvatura igual a 80 cm. Um 

objeto retilíneo, de 2,0 cm de altura, é colocado perpendicularmente ao 

eixo principal do espelho, a 120 cm do vértice. 

 

Essa posição resulta em uma imagem: 

 

A) real e invertida de 1,0 cm de altura e a 60 cm do espelho. 

B) virtual e direita de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

C) virtual e invertida de 1,0 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

D) real e direita de 40 cm de altura e a 60 cm do espelho. 

E) virtual e direita de 40 cm de altura e a 10 cm do espelho. 

 

Q.02-A distância entre um objeto luminoso e sua respectiva imagem 

conjugada por um espelho esférico gaussiano é de 1,8 m. Sabendo que a 

imagem tem altura quatro vezes a do objeto e que está projetada em um 

anteparo, responda: 

 

A) O espelho é côncavo ou convexo? 

B) Qual o seu raio de curvatura? 

 

Q.03-Um objeto é colocado sobre o eixo de um espelho convexo. O gráfico 

seguinte representa, respectivamente, as abscissas p e p’ do objeto e de 

sua imagem, ambas em relação ao vértice do espelho: 

 

 
 

Qual é a distância focal desse espelho em centímetros? 

 

Q.04-Seja E um espelho côncavo cujo raio de curvatura é de 60,0 cm. Qual 

tipo de imagem obteremos se colocarmos um objeto real de 7,50 cm de 

altura, verticalmente, a 20,0 cm do vértice de E? 

 

 

E(V) 
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Q.05-Um objeto real O encontra-se diante de um espelho esférico côncavo, 

que obedece às condições de Gauss, conforme o esquema abaixo. 

 

 
Sendo C o centro da curvatura do espelho e F seu foco principal, a distância 

x entre o objeto e o vértice V do espelho é: 

 

A) 6,0 cm.    

B) 9,0 cm.    

C) 10,5 cm.  

D) 11,0 cm.    

E) 35,0 cm. 

 

Q.06- No esquema a seguir, E1 é um espelho plano e E2 é um espelho 

esférico côncavo de raio de curvatura R = 60 cm. C, F e V são, 

respectivamente, em relação a E2, o centro de curvatura, o foco e o vértice. 

Em F, é colocada uma fonte pontual de luz. Determine a distância da fonte 

à sua imagem, considerando que a luz sofre dupla reflexão, primeiro em E1 

e posteriormente em E2. 

 
 

 

Respostas 

Q.01-A Q.02- A) Côncavo; B) 96 cm Q.03- f= -10 cm 

Q.04-A imagem é virtual, direita e com 22,5 cm de altura. 

Q.05-A  Q.06- 15cm 

 
QUÍMICA 
BRAGA 
Q.01-Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da 
Tabela Periódica: 
1. Metais Alcalinos                        A. Grupo 18 
2. Metais Alcalinoterrosos           B. Grupo 17 
3. Calcogênios                                C. Grupo 16 
4. Halogênios                                 D. Grupo 15 
5. Família do Carbono                  E. Grupo 14            
6. Família do Nitrogênio              F. Grupo 1 
7. Gases Nobres                            G. Grupo 2 
 

Q.02-Os elementos xA, x+1B e x+2C pertencem a um mesmo período da 
tabela periódica. Se B é um halogênio, pode-se afirmar que: 
A) A tem 5 elétrons no último nível e B tem 6 elétrons no último nível. 
B) A tem 6 elétrons no último nível e C tem 2 elétrons no último nível. 
C) A é um calcogênio e C é um gás nobre. 
D) A é um metal alcalino e C é um gás nobre. 
E) A é um metal e C é um não metal. 
 
 
 
 

Q.03-Para um elemento químico representativo (grupos 
1,2,13,14,15,16,17,18), o número de elétrons na camada de valência é o 
número do grupo. O número de camadas eletrônicas é o número do 
período. O elemento químico com configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 

3p6 4s2 3d10 4p3 está situado na tabela periódica no grupo:  
A) 3A e período 4.  
B) 3B e período 3.  
C) 5A e período 4.  
D) 5B e período 5.  
 
Q.04-Considere as espécies químicas apresentadas a seguir. S2-; Ar; Fe3+; 
Ca2+; Al3+; Cl- 
A) Identifique, com o auxílio da Tabela Periódica, as espécies 

isoeletrônicas, apresentando-as em ordem decrescente de raio.  

B) Identifique, dentre as espécies químicas cujos elementos pertencem 
ao terceiro período, aquela que apresenta o menor potencial de 
ionização. Justifique sua resposta. 

 
Q.05-A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada 
dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No 
entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas 
arqueológicas, sabemos que outros povos, anteriores aos citados, 
protagonizaram a nossa história.  Diante da relevância do contexto e da 
vontade de valorizar o nosso povo nativo, "o índio", foi selecionada a área 
temática CULTURA e as questões foram construídas com base na obra "Os 
Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul" (Custódio, L. A. B., organizador. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC; IPHAN, 2004).  
 "Os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram aprendendo a plantar e a 
moldar potes de barro cozido." A argila, da qual foram feitos os potes, tem 
como constituinte principal o silicato de alumínio hidratado. Em relação aos 
elementos I alumínio e silício, analise as seguintes afirmativas:  
I. Ambos são classificados como elementos representativos.  
II. O alumínio possui 3 elétrons na camada de valência.  
 III. O raio atômico do silício é maior que o do alumínio, pois o silício possui 
mais elétrons na camada de valência que o alumínio.  
 Está(ão) correta(s)  
A) I apenas.   
B) II apenas. 
C) III apenas.   
D) I e II apenas.         
 
 
 
Q.06-Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do 
elemento químico enxofre (S):   

                              
I. I.Tem massa atômica maior do que a do selênio (Se).   
II. Pode formar com o hidrogênio um composto molecular de fórmula 

H2S.  
III. III.A energia necessária para remover um elétron da camada mais 

externa do enxofre é maior do que para o sódio (Na).  
IV. IV.Pode formar com o sódio (Na) um composto iônico de fórmula 

Na3S.  
São corretas apenas as afirmações  
A) I e II.         
B) I e III.         
C) II e III.         
D) II e IV.            
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Q.07-Na tabela a seguir, é reproduzido um trecho da classificação periódica 
dos elementos.  

  
A partir da análise das propriedades dos elementos, pode-se afirmar que  
A) a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor.  
B) o fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio.  
C) o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo.  
D) a primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro.  
E) o raio do íon Al3+ é maior que o do íon Se2-. 
 
Q.08-A fórmula do composto formado, quando átomos do elemento 
genérico M, que forma cátions trivalentes, ligam-se com átomos do 
elemento Y, pertencentes à família dos calcogênios, é: 
A) M3Y2 
B) M2Y3 
C) MY3 
D) M3Y 
 
RespostaS 
Q.01- 
1. Metais Alcalinos  → F. Grupo 1 
2. Metais Alcalinoterrosos → G. Grupo 2 
3. Calcogênios  → C. Grupo 16 
4. Halogênios → B. Grupo 17 
5. Família do Carbono → E. Grupo 14            
6. Família do Nitrogênio → D. Grupo 15 
7. Gases Nobres → A. Grupo 18 
Q.02-C Q.03-C Q.05-D Q.06-C Q.07-C Q.08-B 
Q.04- 
A) Espécies isoeletrônicas: S2-, Ar, Ca2+,   Cl- .  

Ordem decrescente de raio: S2- > Cl-> Ar > Ca2+. 
B)  S2-. Quanto maior o raio, maior a facilidade de retirar o elétron. 
          
TOSTES 
Q.01-É comum, nos noticiários atuais, encontrarmos reportagens sobre os 
altos índices de contaminação e poluição ambiental. Uma água 
contaminada com mercúrio contém 0,01% em massa dessa substância. 
Qual é a quantidade de mercúrio nessa água, em ppm (partes por milhão)? 
A) 150     B) 100    C) 200    D)250    E) 300 
 
Q.02- Em regiões mais áridas do Nordeste, os pescadores preferem os 
horários mais frios do dia para pescar. De fato, nesses períodos, a pesca é 
mais farta, porque os peixes vão à superfície em busca de oxigênio (O2). A 
maior concentração de O2 na superfície, nos períodos mais frios, explica-se 
pelo fato da: 
 
A) redução na temperatura aumentar a solubilidade de gases em 

líquidos. 
B) redução na temperatura aumentar a constante de dissociação da 

água. 
C) elevação no número de moles de O2 ocorrer com a redução da 

pressão. 
D) solubilidade de gases em líquidos independer da pressão. 
E) elevação na temperatura reduzir a energia de ativação da reação de 

redução do oxigênio. 
 
Q.03- A concentração de sais dissolvidos no lago conhecido como "Mar 
Morto" é muito superior às encontradas nos oceanos. Devido à alta 
concentração de sais, nesse lago 
I - a flutuabilidade dos corpos é maior do que nos oceanos. 
II - o fenômeno da osmose provocaria a morte, por desidratação, de seres 
vivos que nele tentassem sobreviver. 
III a água congela-se facilmente nos dias de inverno. 
 
Dessas afirmações, SOMENTE 
A) I é correta. 
B) II é correta. 
 
 
 

Q.04- Tem-se   uma  solução  preparada pela dissolução de 16,7g de 
naftaleno em 200 mL de benzeno líquido,  a 20 oC. A densidade do benzeno 
à temperatura dada é 0,87 g. mL– 1.  
Determine: 
A) a fração molar do benzeno e do naftaleno na solução 
B) a percentagem molar do benzeno e do  naftaleno na solução 
 
 
Q.05- Uma dona de casa ao preparar um refresco (tipo pó royal), adicionou 
um envelope de suco e 4 colheres de açúcar em1,5L de água fria e 
homogeneizou. Qual a porcentagem dos sólidos na  solução preparada? 
Considere: 
-1 colher de açúcar (18g) 
-1 envelope de refresco (50g) 
-densidade da água (1,0g/mL) 
-não ocorre alteração de volume 
06) Há 2,5 bilhões de anos, a composição dos mares primitivos era bem 
diferente da que conhecemos hoje. Suas águas eram ácidas, ricas em sais 
minerais e quase não havia oxigênio dissolvido. Neste ambiente, surgiram 
os primeiros microorganismos fotossintéticos. Com a proliferação destes 
microorganismos houve um significativo aumento da quantidade de 
oxigênio disponível, que rapidamente se combinou com os íons Fe3+ 
dissolvidos, gerando os óxidos insolúveis que vieram a formar o que hoje 
são as principais jazidas de minério de ferro no mundo. Calcula-se que, 
naquela época, cada 1.000 litros de água do mar continham 4,48 
quilogramas de íons Fe3+ dissolvidos. Quando a concentração de sais de 
ferro diminuiu nos mares, o oxigênio enriqueceu o mar e a atmosfera; a 
partir desse momento, novos animais, maiores e mais ativos, puderam 
aparecer. 
A) Calcule a molaridade de íons Fe +3 na água do mar primitivo. 
B) Calcule o volume de oxigênio, em litros, nas CNTP, necessário para 

reagir com os íons Fe3+ contidos em 1.000 litros de água do mar 
primitivo. 

 

Reação : 2 Fe3
+  + 3/2 O2   Fe2O3    

 (  Fe=56, O=16) 
 
Q.07- É comum, nos noticiários atuais, encontrarmos reportagens sobre os 
altos índices de contaminação e poluição ambiental. Uma água 
contaminada com mercúrio contém 0,01% em massa dessa substância. 
Qual é a quantidade de mercúrio nessa água, em ppm (partes por milhão)? 
 
A) 150 
B) 100 
C) 200 
D) 250 
E)  300 
 
Q.08- (DESAFIO)Uma solução contendo 14 g de cloreto de sódio dissolvidos 
em 200 mL de água foi deixada em um frasco aberto, a 30°C. Após algum 
tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual volume mínimo e aproximado, 
em mL, de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização ?  
Dados:  
Solubilidade, a 30°C, do cloreto de sódio = 35 g/100g de água 
Densidade da água a 30°C = 1,0 g/mL 
 
A) 20. 
B) 40. 
C) 80. 
D) 100. 
E) 160. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-A Q.03-D Q.05-C Q.07-B 
Q.08-E 
Q.04- 
A) benzeno: X = 0,94; Naftaleno: X = 0,06 
B) Benzeno = 94%; Naftaleno = 6% 
 
Q.06- a. 0,080mol/L 
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PROSA 
Q.01-(FATEC 2010) – Uma tubulação de ferro pode ser protegida contra a 
corrosão se a ela for conectada uma peça metálica constituída por 

 
A) magnésio ou prata.  
B) magnésio ou zinco.  
C) zinco ou cobre. 
D) zinco ou prata. 
E) cobre ou prata. 
 
Q.02-(VUNESP 2011)-A obtenção de energia é uma das grandes 
preocupações da sociedade contemporânea e, nesse aspecto, encontrar 
maneiras efetivas de gerar eletricidade por meio de reações químicas é 
uma contribuição significativa ao desenvolvimento científico e tecnológico. 
A figura mostra uma célula eletroquímica inventada por John Daniell em 
1836. Trata-se de um sistema formado por um circuito externo capaz de 
conduzir a corrente elétrica e de interligar dois eletrodos que estejam 
separados e mergulhados num eletrólito. Uma reação química que ocorre 
nesse sistema interligado leva à produção de corrente elétrica. 
 

 
Dados:  
Zn2+ (aq) + 2e– → Zn (s)                   E0 = – 0,76 V   
Cu2+ (aq) + 2e– → Cu (s) E0 = + 0,34 V 
 
Com base nessas informações, afirma-se que: 

I. Nessa célula eletroquímica, a energia produzida pela reação de 
oxirredução espontânea é transformada em eletricidade. 

II. Os elétrons caminham espontaneamente, pelo fio metálico, do eletrodo 
de zinco para o de cobre. 

III. A reação de redução do Cu2+ consome elétrons e, para compensar essa 
diminuição de carga, os íons K+ migram para o cátodo através da ponte 
salina. 

IV. A força eletromotriz gerada por essa célula eletroquímica a 25 ºC 
equivale a –1,1 V. 

É correto o que se afirma em 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
Q.03-Baterias de íon-lítio empregam o lítio na forma iônica, que está 
presente no eletrólito pela dissolução de sais de lítio em solventes 
não aquosos. Durante o processo de descarga da bateria, os íons lítio 
deslocam-se do interior da estrutura que compõe o anodo (grafite) 
até a estrutura que compõe o catodo (CoO2), enquanto os elétrons 

se movem através do circuito externo 

 

Neste processo, o cobalto sofre uma alteração representada pela 
equação a seguir. 

CoO2(s)  1 Li (solv)  1 e
 

 Li CoO2(s) 

Com base no enunciado, assinale a alternativa correta. 
 
A) Durante a descarga, o número de oxidação do cobalto 

aumenta. 
B) O cobalto recebe elétrons, para haver a recarga da bateria. 
C) No catodo, o cobalto é reduzido durante a descarga. 
D) O íon de lítio se desloca para o catodo, durante a descarga, 

devido à atração magnética. 
E) O solvente utilizado entre os polos deve ser um líquido 

orgânico apolar. 
 
Q.04-(UFOP/MG)-Em três recipientes, cada um deles contendo, 
separadamente, soluções aquosas de sulfato de magnésio (MgSO4), nitrato 
de prata (AgNO3) e sulfato de cobre (CuSO4), foram mergulhadas lâminas 
de zinco (Zno). Considere os seguintes potenciais padrão de redução: 
 

Semi-reação (em solução aquosa) Potencial / Volts 

Ag+  +   e-                   Ago + 0,80 

Cu2+  +   2e-                   Cuo + 0,34 

Mg2+  +   2e-                   Mgo - 2,40 

Zn2+  +   2e-                   Zno - 0,76 

 
Haverá deposição de metal sobre a lâmina de zinco: 
A) em todas as soluções. 
B) somente na solução de MgSO4. 
C) somente na solução de AgNO3. 
D) nas soluções de CuSO4 e MgSO4. 
E) nas soluções de AgNO3 e CuSO4.  
 
Q.05-Considere as semi-reações, abaixo indicadas, com seus respectivos 
potenciais padrão de redução, em volt (V).  

e-  +  Ag+(aq)  →  Ag(s)     Eºred = + 0,80V 

2e-  +  Cu2+(aq)  →  Cu(s)  Eºred = + 0,34V  
A força eletromotriz da cela, cujos eletrodos padrão são Cu(s) / Cu2+(aq) // 
Ag+(aq) / Ag(s), é: 
 
A) - 4,6 V.  
B) - 0,46 V.  
C) + 0,46 V.  
D) + 1,14 V.  
E) - 1,14 V.  
 
Q.06-Os solos, por mais secos que pareçam, sempre contêm água, o que os 
torna excelentes meios eletrolíticos. Para proteger uma tubulação metálica 
contra o processo de corrosão, faz-se uso, frequentemente, de uma técnica 
denominada proteção catódica ou eletrodo de sacrifício, conforme 
ilustração da figura abaixo: 

 
Análise as afirmativas abaixo. 
I. Quanto mais pura a água do solo, maior a passagem da corrente elétrica. 

II. O eletrodo de sacrifício tem Gº > 0 em relação ao metal da tubulação. 
III. Ao formar a pilha com a tubulação, o eletrodo de sacrifício é o ânodo. 
Marque a opção correta. 
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A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas II é verdadeira. 
C) Apenas III é verdadeira. 
D) Apenas I e II são verdadeiras. 
E) Apenas II e III são verdadeiras. 
 
Q.07- As pilhas comerciais amplamente empregadas em vários aparelhos 
eletrônicos não devem ser descartadas com o lixo doméstico comum. O 
principal motivo é a presença de alguns metais pesados. A parede metálica 
de zinco, que atua como anodo, contém pequenas quantidades de chumbo 
e cádmio. Entre esta parede externa de zinco e um bastão central de 
grafite, existe uma mistura de sais contendo MnO2, ZnCl2 e NH4Cl, que são 
os eletrólitos dissolvidos em amido e água. Além destes sais, também são 
adicionados sais de mercúrio, cromato e dicromato para evitar vazamentos. 
A reação que ocorre no bastão de grafite é a seguinte: 

2 MnO2(s) + 2 NH4
+(aq) + 2 e–    Mn2O3(s) + 2 NH3(aq) + H2O 

Das afirmações abaixo, qual a única incorreta? 
 
A) O bastão de grafite é o catodo.  
B) A reação redox global envolve a transferência de 2 elétrons.  
C) O MnO2 é o agente oxidante.  
D) O nitrogênio não tem seu número de oxidação alterado.  
E) O zinco sofre redução.  
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-E Q.03-C Q.04-E Q.05-C Q.06-C Q.07-E 
 
 
MARIANO 
Q.01- A taxa de emissão de dióxido de carbono  em função do consumo 
médio de certo combustível , em um carro de testes é apresentada a 
seguir. 
 

 
Para um consumo médio de 10Km/h, a massa total mensal de combustível 
consumida é 2175Kg. Dentre as opções abaixo, pode-se afirmar que o 
combustível testado foi o: 
 
A) Metano    
B) propano     
C) butano      
D) hepatno     
E) octano 
 
Q.02- Entre as funções orgânicas presentes na molécula do antibiótico 
tetraciclina, esquematizada abaixo, a função que não está presente é 
 

 
A) Enol     
B) Cetona     
C) c) amida        
D) amina     
E) éter  
 
 
 
 
 

Q.03- (fuvest) Deseja-se saber se três hidrocarbonetos saturados I, II e III 
são isômeros entre si. Para tal, amostras desses hidrocarbonetos foram 
analisadas, determinando-se as quantidades de carbono e de hidrogênio 
presentes em cada uma delas. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
 

 
Com base nesses resultados pode-se afirmar que  
 
A) I não é isômero de II nem de III.  
B) I é isômero apenas de II.  
C) I é isômero apenas de III.  
D) II é isômero apenas de III.  
E) I é isômero de II e de III. 
 
Q.04- (fuvest) À temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante, 
saturado com gás carbônico, quando em garrafa fechada, vale 4. Ao abrir-
se a garrafa, ocorre escape de gás carbônico. Qual deve ser o valor do pH 
do refrigerante depois de a garrafa aberta?  
 
A) pH = 4  
B) 0 < pH < 4  
C) 4 < pH < 7  
D) pH = 7  
E) 7 < pH < 14 
 
Q.05- As figuras abaixo representam moléculas constituídas de carbono, 
hidrogênio e oxigênio. 
 

 
Elas são, respectivamente,  
A) etanoato de metila, propanona e 2-propanol.  
B) 2-propanol, propanona e etanoato de metila.  
C) 2-propanol, etanoato de metila e propanona.  
D) propanona, etanoato de metila e 2-propanol.  
E) propanona, 2-propanol e etanoato de metila. 
 
Q.06- O cheiro agradável das frutas deve-se, principalmente, à presença de 
ésteres. Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório, pela reação 
entre um álcool e um ácido carboxílico, gerando essências artificiais, 
utilizadas em sorvetes e bolos. Abaixo estão as fórmulas estruturais de 
alguns ésteres e a indicação de suas respectivas fontes. 

 
A essência, sintetizada a partir do ácido butanóico e do metanol, terá 
cheiro de  
 
A) banana.  
B) kiwi.  
C) maçã.  
D) laranja.  
E) morango. 
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Q.07- Os hidrocarbonetos isômeros antraceno e fenantreno diferem em 
suas entalpias (energias). Esta diferença de entalpia pode ser calculada, 
medindo-se o calor de combustão total desses compostos em idênticas 
condições de pressão e temperatura. Para o antraceno, há liberação de 
7060 kJ mol–1 e para o fenantreno, há liberação de 7040 kJ mol–1. Sendo 
assim, para 10 mols de cada composto, a diferença de entalpia é igual a  
 
A) 20 kJ, sendo o antraceno o mais energético.  
B) 20 kJ, sendo o fenantreno o mais energético.  
C) 200 kJ, sendo o antraceno o mais energético.  
D) 200 kJ, sendo o fenantreno o mais energético.  
E) 2000 kJ, sendo o antraceno o mais energético. 
 
Q.08-O glicerol é um sub-produto do biodiesel, preparado pela 
transesterificação de óleos vegetais. Recentemente, foi desenvolvido um 
processo para aproveitar esse subproduto: 

 
 
Tal processo pode ser considerado adequado ao desenvolvimento 
sustentável porque  
 
I. permite gerar metanol, que pode ser reciclado na produção de biodiesel. 
 
 II. pode gerar gasolina a partir de uma fonte renovável, em substituição ao 
petróleo, não renovável.  
 
III. tem impacto social, pois gera gás de síntese, não tóxico, que alimenta 
fogões domésticos. É verdadeiro apenas o que se afirma em  
 
A) I.  
B) II.  
C) III.  
D) I e II.  
E) I e III. 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-E Q.03-B Q.04-C Q.05-E 
Q.06-C Q.07-C Q.08-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


