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BIOLOGIA 
RODRIGO 
Q.01- Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros 
com centenas a milhares de monossacarídeos unidos por meio de ligações 
glicosídicas. Sobre os polissacarídeos, são feitas as seguintes afirmações. 
 

I. Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos 
animais. 

II. Os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do 
fígado e dos músculos. 

III. O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina que é um 
polissacarídeo com função estrutural. 

IV. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal 
componente da resistente parede celular que circunda as células dos 
animais. 

 
Considerando-se as informações acima, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa correta, de cima para 
baixo. 
A) V, F, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) F, V, V, F. 
D) V, V, F, V. 
 
Q.02- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
 
“O íon ........ integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio 
contribui para ........, enquanto o íon ........ participa da composição da 
mioglobina.” 
 
A) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco 
B) ferro – a coagulação sanguínea – potássio 
C) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro 
D) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio 
E) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro 
 
Q.03- A simplicidade bioquímica dos vírus tem levado alguns cientistas a 
questionar se eles realmente são seres vivos. Para alguns estudiosos, os 
vírus são a forma de vida mais simples que existe. Mesmo os que não 
incluem os vírus entre os seres vivos concordam que eles são sistemas 
biológicos, uma vez que possuem ácidos nucleicos e utilizam o mesmo 
sistema de codificação genética que todas as formas de vida conhecidas. 
Amabis, J.M.; Martho,G.R. Fundamentos da Biologia Moderna. 
4 ed. São Paulo: Moderna, 2006. p.251 
 
Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas sobre os vírus. 
(   ) São acelulares e procariontes. 
(   ) Seu material genético pode ser DNA ou RNA. 
(   ) Não possuem metabolismo próprio; por isso, são parasitas 
intracelulares obrigatórios. 
(   ) São constituídos por um capsídeo duplo com constituição lipoproteica e 
por uma molécula de ácido nucleico. 
(   ) Os retrovírus são portadores de RNA e da enzima transcriptase reversa 
 
A sequência correta de cima para baixo é 
A) V, V, F, F, V 
B) V, F, F, V, F 
C) F, F, V, V, F 
D) V, V, V, F, V 
E) F, V, V, F, V 
 
Q.04- As Bactérias constituem o grupo de seres vivos celulares mais 
numeroso em nosso planeta e afetam, positiva e negativamente, a 
qualidade de vida das pessoas em qualquer ambiente, como, por exemplo, 
nesse último caso, as inúmeras patogenias bacterianas. Um dos principais 
métodos para identificação de Bactérias Patogênicas é o método da 
coloração de Gram, que as classifica de acordo 
A) com a organização cromossômica que apresentam. 
B) com o tipo de metabolismo enzimático realizado. 
C) com a quantidade de plasmídeos existentes em seu citoplasma. 
D) com o tipo de metabolismo fotossintético realizado. 
E) com a organização estrutural presente na parede celular. 

 
Q.05- Hormônio do crescimento de plantas é alvo de pesquisa chinesa 
 
     Um grupo de pesquisadores tem como principal objetivo desvendar o 
funcionamento dos hormônios nas plantas. 
     “Um desses fitormônios e o etileno, molécula de gás que regula uma 
ampla gama de processos, incluindo o amadurecimento de frutos, o 
envelhecimento de folhas e de flores, a tolerância ao estresse e a defesa 
contra patógenos”, explicou o pesquisador Hongwei Guo, professor da 
Escola de Ciências da Vida da Universidade de Pequim. 
     “Temos estudado fatores que medeiam a regulação de respostas de 
plantas ao etileno, como a interação com outros fitormônios. Essas 
interações indicam a existência de complexas redes de sinalização na ação 
do etileno nas plantas”. Entre esses outros hormônios, o pesquisador 
mencionou a citocinina, a auxina e a giberelina. 
     “Identificamos que os fatores de transcrição conhecidos como EIN3 e 
EIL1 representam uma integração fundamental nas ações entre o etileno e 
outros fitormônios”, disse Guo. 

<http://tinyurl.com/jrz82hw> Acesso em: 24.08.2016. Adaptado. 
 
Considere o cladograma a seguir. 
 

 
 
Suponha que uma via bioquímica relacionada ao etileno tenha sido 
encontrada em diversas ordens de plantas terrestres e Algas Vermelhas, 
mas não em Algas Pardas. De acordo com o cladograma, essa via 
bioquímica deveria ser encontrada em Algas Verdes, dado que essas Algas 
são 
A) mais aparentadas às Algas Pardas e Vermelhas do que às plantas 

terrestres. 
B) mais aparentadas às plantas terrestres e Algas Vermelhas do que às 

Algas Pardas. 
C) intermediárias evolutivas entre as Algas Vermelhas e as plantas 

terrestres. 
D) originárias do grupo das plantas terrestres. 
E) mais evoluídas que as Algas Pardas. 
 
Q.06- Em relação às Algas Diatomáceas, assinale a alternativa correta. 
A) eucariontes do reino monera 
B) multicelulares 
C) aclorofiladas com cloroplastos 
D) eucariontes do reino protista 
E) eucariontes do filo das Euglenófitas 
 
Q.07- As Micorrizas desempenham um papel importante na melhoria da 
textura do solo e são consideradas importantes agentes biológicos para 
agregação de diversos tipos de solo. O micélio do Fungo desempenha uma 
relação ecológica mutualística com as raízes vivas das plantas. Os Fungos 
interagem com o tecido da raiz e promovem a(o) 
A) quimiossíntese de carboidratos para a árvore 
B) conversão de nitratos do solo em nitrogênio molecular 
C) aumento da capacidade de absorção da planta 
D) fixação de nitrogênio atmosférico para o vegetal 
E) decréscimo da ação decompositora de excretas nitrogenados 
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Q.08- Os Fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, cuja parede 
celular contém quitina, substância também presente em alguns animais. A 
respeito da reprodução e da classificação dos fungos, assinale a alternativa 
correta. 
A) Nos Fungos, o processo de formação da primeira hifa, a partir de um 

esporo, é conhecido como esporulação. 
B) Os Liquens são formados pela associação cooperativa de zigomicetos 

com Algas ou com cianobactérias. O corpo do Líquen contém duas 
camadas externas constituídas por hifas do Fungo, bem unidas e 
compactadas, e uma camada interna formada por células da Alga e 
por hifas do Fungo frouxamente entrelaçadas. 

C) Os Basidiomicetos vivem em ambientes terrestres e são Fungos 
dotados de hifas cenocíticas que não formam corpo de frutificação. 
Um representante do grupo é o Rhyzopus stolonifer, popularmente 
conhecido como o bolor que cresce sobre superfícies de alimentos 
ricos em carboidratos. Algumas espécies podem causar infecções em 
seres humanos. 

D) Os Quitridiomicetos formam corpos de frutificação denominados 
ascocarpos, conhecidos popularmente como cogumelos. Há diversas 
espécies comestíveis que são largamente empregadas na culinária, 
entre elas o cogumelo do gênero Agaricus, os champignons. 

E) Os Quitrídios, filo Chytridiomycota, podem ser uni ou multicelulares, e 
a sua principal substância de reserva é o glicogênio. Em sua maioria, 
são Fungos saprofágicos e possuem espécies parasitas de plantas, 
protozoários e animais, como o Quitrídio Batrachochytrium 
dendrobatidis, apontado como o responsável pelo desaparecimento 
de Anfíbios em vários continentes e cuja ocorrência já foi relatada no 
Brasil. 

 
Q.09- Os Líquens são formados por uma associação mutualística, 
envolvendo dois organismos, um fotossintetizante e outro heterótrofo. 
 
A respeito deles, considere I, II, III e IV, abaixo. 
 

I. Possuem alto metabolismo e, por essa razão, crescem bastante 
durante o seu ciclo de vida. 

II. São muito resistentes a poluentes e, por isso, são usados como 
indicadores da poluição atmosférica. 

III. O organismo fotossintetizante pode ser uma Alga ou uma 
Cianobactéria. 

IV. O organismo heterótrofo é sempre um Fungo, geralmente um 
Ascomiceto. 

 
Estão corretas, apenas, 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
Q.10- 

 
 

O esquema retrata um célebre experimento na Biologia, realizado pelo 
cientista Stanley L. Miller, que foi de grande importância para tentar 
elucidar o surgimento da vida. 
 
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o experimento 
de Miller conseguiu demonstrar 
A) a falha na Teoria da Geração Espontânea, ao comprovar que a fervura 

de água contendo compostos orgânicos não resulta na formação dos 
seres vivos. 

B) a formação dos coacervados, a partir do agregado de moléculas 
inorgânicas, presentes na atmosfera primitiva. 

C) os gases constituintes da atmosfera primitiva, sendo esta de caráter 
redutor. 

D) a hipótese quimiolito autotrófica, com a formação das primeiras 
formas de vida. 

E) a formação de substâncias orgânicas complexas na ausência de seres 
vivos. 

 
Respostas 
Q.01-C Q.02-E Q.03-E Q.04-E Q.05-B 
Q.06-D Q.07-C Q.08-E Q.09-E Q.10-E 

 
SELMO 
Q.01- (PUC-MG)Observe o gráfico a seguir: 

 
A taxa de fotossíntese diminui significativamente a partir de 35 °C, porque 
 
A) nessa temperatura, a taxa de CO2 aumenta. 
B) o oxigênio torna-se mais rarefeito, impedindo a fotossíntese. 
C) cai a eficiência enzimática, refletindo-se diretamente na taxa de 

fotossíntese. 
D) diminui a quantidade de CO2 eliminado pelo processo fotossintético. 
E) o metabolismo vegetal, como um todo, sofre aceleração. 
 
Q.02- (UFJF-MG) Nem todas as radiações que compõem a luz branca são 
aproveitadas pelas plantas verdes no processo fotossintético. A figura a 
seguir mostra o espectro de ação da luz visível sobre o processo da 
fotossíntese. 

 
A eficiência das radiações vermelhas, verdes e azuis está representada, 
respectivamente, nas plantas 
 
A) 1, 5 e 4. 
B) 1, 5 e 2. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 5, 3 e 4. 
E) 5, 2 e 3. 
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Q.03- (UFV-MG) A liberação do oxigênio pelas plantas verdes foi o primeiro 
fato relacionado com a fotossíntese. Posteriormente, descobriu-se que a 
fotossíntese é praticamente o único meio importante de produção de gás 
oxigênio atmosférico. Entretanto, por algum tempo, questionou-se a 
origem desse oxigênio durante as reações fotossintéticas. Qual das 
substâncias a seguir, conforme ficou comprovado, é utilizada pelas plantas 
como fonte deste oxigênio? 
 
A) CO2 
B) H2O 
C) ATP 
D) C6H12O6 
E) NADP 
 
Q.04- (Cesgranrio) Leia as informações: 
 
• 6000 a.C.: babilônios e sumérios utilizam levedo para produzir cerveja. 
• 4000 a.C.: egípcios descobrem como fazer pão fermentado. 
• Ainda na Antiguidade: transformação do leite em iogurte e uso do mofo 
na elaboração de queijo. 
VOCÊ sabe o que está comendo? Folha de S. Paulo, 06 ago. 1998. 
Caderno Especial, p. 3 (Adaptação). 
 
As informações contidas no artigo anterior envolvem um processo 
biológico fundamental para os seres vivos que o realizam. Todas as opções 
apresentam conceitos corretos sobre esse processo, EXCETO uma. Assinale-
a. 
 
A) Na fabricação de iogurte e queijo, o produto formado é o ácido 

láctico. 
B) Na fabricação de cerveja e pão, os produtos formados são etanol e gás 

carbônico. 
C) Nesse processo, a molécula orgânica utilizada é degradada a ácido 

pirúvico. 
D) O saldo energético obtido, em cada um dos processos, é de 2 ATP. 
E) Os seres que realizam este processo objetivam conseguir matéria-

prima para sua nutrição. 
 
Q.05-(CMMG ) O esquema apresentado descreve, de forma simplificada, as 
etapas da fotossíntese ocorridas no interir do cloroplasto. 

 
 
Assinale a opção INCORRETA relacionada a essas etapas. 
 
A) Armazenamento, na forma de amido, dos carboidratos formados. 
B) Liberação de oxigênio proveniente da molécula de água. 
C) Quebra da água através da energia luminosa. 
D) Redução do CO2 em nível de carboidratos. 
 
Q.06- (CEFET-MG ) O papel, produzido a partir de material vegetal, leva à 
extinção de enormes extensões de florestas nativas. No Brasil, uma parte 
delas tem sido substituída por reflorestamento homogêneo de eucalipto. 
Para se evitar a destruição dessas florestas e suprir a produção crescente 
de papel, visando a um meio ambiente global mais sustentável, foram 
feitas as seguintes propostas: 
 
I. reduzir as tarifas de importação de papel; 
II. diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado; 
III. aumentar a reciclagem de papel por meio da coleta seletiva; 
IV. manter o número de usinas de processamento de papel reciclado. 
 

A propostas mais adequadas são apenas as de números 
A)  I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
Q.07- (FCM-PB ) O sistema linfático consiste em grupo de células, tecidos e 
órgãos que monitoram as superfícies corporais e os compartimentos 
líquidos internos e reagem à presença de substâncias potencialmente 
nocivas. Está relacionado com a conservação das proteínas plasmáticas, 
com defesa de microrganismos patogênicos e absorção de líquidos. Analise 
as proposições abaixo e assinale aquela que indica correta e unicamente os 
componentes desse sistema. 
 
A) Baço, fígado e tonsilas. 
B) Linfomas, vasos linfáticos, nódulos linfáticos e capilares linfáticos. 
C) Medula óssea, linfonodos e nódulos linfáticos. 
D) Capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. 
E) Linfonodos, veias linfáticas, linfomas e capilares linfáticos. 
 
Q.08- (UECE )O órgão rico em linfonodos, localizado do lado esquerdo do 
abdômen, sob as últimas costelas, que armazena certos tipos de glóbulos 
brancos, age na filtragem do sangue para remover microrganismos, 
substâncias estranhas e resíduos celulares e destrói hemácias envelhecidas 
é o   
 
A) baço.   
B) timo.   
C) fígado.   
D) pâncreas.   
 
Q.09- (UFSCar) Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de 
uma pessoa, quando de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé, e 
seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem, 
sucessivamente, pelo interior de 
 
A) artérias → veias → coração → artérias → pulmão → veias → capilares. 
B) artérias → coração → veias → pulmão → veias → coração → artérias 

→ capilares. 
C) veias → artérias → coração → veias → pulmão → artérias → capilares. 
D) veias → pulmão → artérias → coração → veias → pulmão → artérias 

→ capilares. 
E) veias → coração → artérias → pulmão → veias → coração → artérias 

→ capilares. 
 
Q.10- (CMMG) Galeno (129-200) foi provavelmente o autor que mais 
influiu no desenvolvimento das ciências biomédicas, tendo sua influência se 
estendido por 15 séculos. Ele ensinava que o coração do homem tem 
pequenos orifícios nas paredes que separam o lado direito e o esquerdo e 
que o coração pode continuar batendo mesmo quando separado dos 
nervos. Esses ensinamentos continham acertos e erros. 
De acordo com o texto anterior e com os seus conhecimentos de Biologia, 
pode-se considerar correto que 
 
A) o coração continua batendo mesmo quando isolado dos nervos. 
B) no coração humano só há comunicação interatrial, mas não 

interventricular. 
C) no coração humano só há comunicação interventricular, mas não 

interatrial 
D) todos esses ensinamentos estão incorretos, à luz da ciência atual. 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-C Q.03-B Q.04-E Q.05-A 
Q.06-C Q.07-D Q.08-A Q.09-E Q.10-A 
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ODRACIR 
Q.01-Um homem C, cujo sangue possui alglutininas anti–A e anti–B é 
casado com uma mulher B, que possui aglutinogênios A e B. As seguintes 
pessoas poderão receber sangue de pelo menos um dos filhos desse 
casamento, exceto: 
A) De pessoas do grupo A. 
B) De pessoas do grupo B. 
C) Dos filhos do cruzamento de pessoas dos grupos O com AB. 
D) Do homem C. 
E) da mulher B. 
 
Q.02-Uma mulher de sangue tipo A, casada com um homem de sangue tipo 
B, teve um filho de sangue tipo O. Se o casal vier a ter outros 5 filhos, a 
chance deles nascerem todos com sangue do tipo O é 
A) igual à chance de nascerem todos com sangue do tipo AB. 
B) menor que a chance de nascerem todos com sangue do tipo AB. 
C) maior que a chance de nascerem todos com sangue do tipo AB. 
D) menor que  chance de nascerem sucessivamente com sangue do tipo 

AB, A, B, A e B. 
E) maior que a chance de nascerem sucessivamente com sangue do tipo 

AB, B, B, A e A. 
 
Q.03-Um casal (mãe - tipo sanguíneo O negativo, e pai - tipo sanguíneo 
desconhecido) teve um filho A positivo. No segundo filho, todavia, a criança 
apresentou sintomas de eritroblastose fetal e faleceu. O exame de sangue 
da criança morta foi do tipo B positivo. Baseado nas informações acima, 
qual tipo sanguíneo abaixo seria o do pai? 
 
A) AB negativo 
B) B positivo 
C) A negativo 
D) AB positivo 
E) O positivo 
 
Q.04-A eritroblastose fetal é uma doença resultante da incompatibilidade 
materno-fetal determinada pelo antígeno Rh. Em relação à doença, todas 
as afirmativas abaixo estão corretas, exceto: 
A) para que a doença ocorra, é necessário que mulheres Rh–negativo 

sejam estimuladas por antígenos Rh provenientes de fetos Rh–
positivos ou de transfusão de sangue Rh–positivo. 

B) não ocorrerá formação de anticorpos anti–Rh, se a mãe e o filho 
forem Rh–positivo. 

C) os filhos Rh–negativo não induzirão a formação de anticorpos na mãe, 
seja ela Rh negativo ou positivo. 

D) um homem Rh–positivo corre risco de vir a ter filhos com 
eritroblastose fetal desde que se case com mulheres Rh–negativo. 

E) filhos Rh–positivo não induzirão a formação de anticorpos na mãe 
caso ela seja Rh–negativo. 

 
Q.05-Os agentes causadores da malária, filariose ou elefantíase, amarelão e 
esquistossomose, são respectivamente: 
A) Ascaris lumbricoides; Ancylostoma duodenale, Triatoma sp; Planorbis 

sp; 
B) Plasmodium vivax; Taenia solium; Dugesia tigrina; Leishmania 

donovani; 
C) Necator amaricanus; trichnella spiralis; Trichonympha sp; Anopheles 

sp; 
D) Fasciola hepatica; Taenia saginata; Culex sp; Entamoeba histolytica; 
E) Plasmodium vivax; Wuchereria bancrofti; Ancylostoma duodenale; 

Schistosoma sp. 
 
Q.06-O helminto transmitido ao homem por um artrópode é: 
A) Taenia saginata 
B) Ancylostoma duodenale 
C) Ascaris lumbricoides 
D) Taenia solium 
E) Wuchereria bancrofti 
 
 
Q.07-Um prato característico do litoral brasileiro, que usa frutos do mar, 
contém animais de corpo mole, não segmentados, com tentáculos, e 

também animais com esqueleto e apêndices articulados, que pertencem, 
respectivamente, aos filos: 
A) Cephalopoda e Arachinida. 
B) Mollusca e Arthropoda. 
C) Annelida e Crustacea. 
D) Gastropoda e Insecta. 
E) Oligochaeta e Miriapoda. 
 
Q.08-Dentre os diferentes Filos de invertebrados, vamos encontrar: 
cnidários, platelmintos, anelídeos, moluscos e artrópodes. 
Assinale a alternativa que contenha um representante de cada grupo, na 
seqüência acima relacionada. 
A) Corais - tênias - oxiúros - lulas - lacraias. 
B) Caravelas - fascíolas - ostras - áscaris - baratas. 
C) Anêmonas - planárias - minhocas - mariscos - escorpiões. 
D) Medusas - tênias - nereis - mexilhões - sanguessugas. 
E) Esponjas - esquistossomas - minhocas - caracóis - aranhas. 
 
Q.09-"Substância tirada do cinamono elimina os parasitas dos barbeiros". 
(Folha de S. paulo - 06/12/92) 
 
Admitindo-se a hipótese de que essa droga atuasse também em outras 
espécies de insetos transmissores de endemias brasileiras, a ÚNICA, doença 
que NÃO seria beneficiada por esta medida profilática é a: 
A) Doença de Chagas 
B) Leishmaniose 
C) Malária 
D) Filariose ou Elefantíase 
E) Ancilostomose 
 
Q.10-Malária, doença de Chagas e leishmaniose são doenças endêmicas em 
diversas partes do Brasil, que embora sejam de etiologia distinta 
apresentam algumas características em comum. As características abaixo 
são comuns e pelo menos duas dessas doenças, exceto: 
A) ser causada por um protozoário. 
B) ter um inseto como vetor. 
C) ser causada por um parasita que possui ao menos um estágio 

intracelular. 
D) ser causado por um tripanossomatídeo. 
E) ter o cão como reservatório. 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-A Q.03-D Q.04-E Q.05-E 
Q.06-E Q.07-B Q.08-C Q.09-E Q.10-E 

 

FÍSICA 
EDSON 
Q.01- Os sensores de estacionamento ultrassonográficos, utilizados em 
automóveis, possuem receptores que são distribuídos em pontos 
estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários ângulos. 

 
Estes modelos de sensores funcionam por sinais sonoros imperceptíveis ao 
ouvido humano. Os sinais são direcionados aos objetos, rebatidos e acabam 
sendo captados pelos sensores que passam a informação das distâncias dos 
objetos até o veículo.  Com base no exposto, assinale, a alternativa correta.  
A) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento têm frequência 

superior a 20000Hz.    
B) O funcionamento do sensor de estacionamento está baseado no 

fenômeno da difração.    
C) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento são 

eletromagnéticas.     
D) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento não podem ser 

refratadas.    
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 Q.02- Uma onda propaga-se em um meio A com uma velocidade de 
100m/s e um comprimento de onda igual a 50cm. A partir de um certo 
instante, a onda passa a se propagar em um meio B com uma velocidade de 
150m/s. É correto afirmar que o comprimento de onda no meio B é igual a  
  
A) 150cm   B) 75cm.    C) 100cm.   D) 50cm    
  
 Q.03- No curso de “Big Data no Agronegócio” da FATEC, o aluno estuda 
sobre eletrônica, circuitos eletrônicos e suas propriedades, tais como ondas 
que podem ser registradas em um osciloscópio. A figura representa duas 
dessas ondas que se propagam em sentidos opostos e com mesma 
velocidade de módulo 2.10-6m/s. 

 
Considerando a situação apresentada pela figura no instante t = 0, 
podemos afirmar que, após  
A) 1 segundo, a superposição das ondas 1 e 2 apresenta uma nova onda 

com amplitude de 1 volt.    
B) 1 segundo, ocorre uma interferência destrutiva total.    
C) o cruzamento das ondas, a onda 2 é completamente amortecida.    
D) o cruzamento das ondas, a amplitude da onda 2 fica maior que a da 

onda 1.    
E) o cruzamento das ondas, a frequência da onda 1 fica maior que a da 

onda 2.    
 
Q.04- Três recipientes idênticos encontram-se num mesmo local e contêm 
porções de água pura (mA, mB e mC) no estado líquido. Essas porções são 
aquecidas por uma mesma fonte de calor de potência constante.  O gráfico 
a seguir apresenta um esboço do comportamento da temperatura dessas 
três porções de água com o passar do tempo de aquecimento. 

 
A partir do gráfico, podemos afirmar que a relação entre as massas das três 
porções de água é:  

A) C A Bm m m .       B) B C Am m m .      

C) C B Am m m .       D) A B Cm m m .      

E) B A Cm m m .      

  
Q.05- A telefonia celular utiliza radiação eletromagnética na faixa da 
radiofrequência (RF : 10MHz-300GHz) para as comunicações. Embora não 
ionizantes, essas radiações ainda podem causar danos aos tecidos 
biológicos através do calor que elas transmitem. A taxa de absorção 
específica (SAR – specific absorption rate) mede a taxa na qual os tecidos 
biológicos absorvem energia quando expostos às RF’s, e é medida em Watt 
por quilograma de massa do tecido (W/kg).  
 
No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, estabeleceu 
como limite o valor de 2W/kg para a absorção pelas regiões da cabeça e 
tronco humanos. Os efeitos nos diferentes tecidos são medidos em 
laboratório. Por exemplo, uma amostra de tecido do olho humano exposta 
por 6 minutos à RF de 950MHz emitida por um telefone celular, resultou 
em uma SAR de 1,5W/kg.  
 
Considerando o calor específico desse tecido de 3600J/kg°C sua 
temperatura (em °C) aumentou em  
A) 0,0025    B) 0,15     C) 0,25     D) 0,5    

   Q.06- Define-se meia-vida térmica de um corpo 1 2(t )  como o tempo 

necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a 
temperatura de sua vizinhança caia para a metade. 

 
Considere que uma panela de ferro de 2kg, inicialmente a 110°C, seja 
colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é 
constante e de 30°C. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,1cal/g°C, a 
quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente, em calorias, no 
intervalo de tempo de três meias-vidas térmicas da panela é  
A) 16000.             B) 14000            C) 6000          D) 12000           E) 8000    
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 

As ondas de ultrassom possuem frequência superior a 20000 Hz,  tendo 

seu funcionamento baseado na reflexão. São ondas mecânicas e podem 
sofrer refração.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Na refração a frequência da onda não se altera, assim: 

A B
A B

A B

v
v f f

v v
f f

λ
λ

λ λ

   

  

  

 
Assim, substituindo os valores informados no enunciado: 

B B
B

100 m s 150 m s 50 cm 150 m s
75 cm

50 cm 100 m s
λ λ

λ


        

 
Resposta da questão 3: [A] 

Em t 1s,  está ocorrendo interferência parcialmente destrutiva e a 

figura mostra a onda resultante dessa superposição, com amplitude de 

1volt.  

 

   
Resposta da questão 4:  [A] 
 
A potência é a razão entre o calor fornecido e o tempo: 

Δ
Δ Δ

Δ Δ

Q T P
P   mc T P t  .

t t mc
      

 
Essa expressão mostra que a taxa de variação temporal da temperatura 
(declividade da reta) é inversamente proporcional à massa. Portanto, a 
porção de maior massa corresponde à da reta de menor declividade. 
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Assim: C A Bm m m .     

 
Resposta da questão 5:  [B] 
 
Partindo da expressão do calor sensível, dividindo a pela massa e pelo 
intervalo de tempo em ambos os lados temos a mesma dimensão do SAR 

J W
.

s kg kg

   
   

   
  

 

/(m t)

SAR

Q c T
Q m c T

t m t

Δ Δ
Δ

Δ Δ

 
    


  

 
Assim, usando o tempo em segundos e substituindo os dados fornecidos,  

J
3600

Q c T W kg C
1,5 T

t m t kg 360 s

W
1,5

W W kg
1,5 10 T T T 0,15 C

Wkg kg C
10

kg C

Δ
Δ

Δ Δ

Δ Δ Δ

  
   



      
 

 

   

 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
As sequências de temperaturas nos três tempos de meia-vida térmica são: 

0T 110 C 30 C 80 CΔ         

 
1/2 1/2 1/2

1 2 3

1t 2t 3 t0 0 0
0 Q Q Q

T T T
T

2 4 8

Δ Δ Δ
Δ      

 
1/2 1/2 1/2

1 2 3

1t 2t 3 t

Q Q Q
80 C 40 C 20 C 10 C        

 
Usando o calor sensível para calcular cada um dos intervalos, temos: 

 1 1
cal

Q 2000g 0,1 80 40 C Q 8000cal
g C

      
 

  

 

 2 2
cal

Q 2000g 0,1 40 20 C Q 4000cal
g C

      
 

 

 

 3 3
cal

Q 2000g 0,1 20 10 C Q 2000cal
g C

      
 

 

 
Logo, o calor total cedido da panela para o ambiente foi de: 

totalQ 14000cal    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIZINHO 
Q.01- Tem-se um bloco de vidro transparente em forma de paralelepípedo 
reto, imerso no ar. Sua secção transversal ABCD está representada na figura 
abaixo. Um raio de luz monocromático, pertencente ao plano definido por 
ABCD, incide em I1, refratando-se para o interior do bloco e incidindo em I2. 
Sabendo-se que o índice de refração do vidro no ar vale √𝟐 pode-se afirmar 
que 

 
A) o ângulo limite para o dioptro plano vidro-ar é de 60°. 
B) logo após a incidência em I2, ocorre reflexão total. 
C) o ângulo limite para o dioptro plano vidro-ar é de 30°.  
D) logo após a incidência em I2, ocorre refração.  
E) o ângulo de refração vale 45° em I1. 
  
Q.02- Uma fibra óptica é um filamento flexível, transparente e cilíndrico, 
que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro, por 
onde a luz se propaga, e uma casca de vidro, ambos com índices de 
refração diferentes.  
Um feixe de luz monocromático, que se propaga no interior do núcleo, 
sofre reflexão total na superfície de separação entre o núcleo e a casca 
segundo um ângulo de incidência α, conforme representado no desenho 
abaixo (corte longitudinal da fibra).  

 
Com relação à reflexão total mencionada acima, são feitas as afirmativas 
abaixo.  

I. O feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para o meio 
mais refringente.  

II. II .Para que ela ocorra, o ângulo de incidência deve ser inferior ao 
ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca. α 

III. O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca 
depende do índice de refração do núcleo e da casca.  

IV. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre 
o núcleo e a casca.  

Dentre as afirmativas acima, as únicas corretas são:  
A) I e II  
B) III e IV  
C) II e III  
D) I e IV  
E) I e III  
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Q.03- Um raio luminoso vindo do vidro vai em direção ao ar, sabendo que o 
ângulo de incidência é de 60º é correto afirmar: Dados: (índice de refração 
do vidro, n=2) (índice de refração do ar, n=1)  
A) o raio luminoso sofre refração e sua velocidade de propagação 

aumenta.  
B) o raio luminoso sofre refração e o raio refratado afasta da reta 

normal. 
C) o ângulo limite é de 45º e o raio sai rasante a superfície.  
D) o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite e este raio sofre 

reflexão total.  
E) o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite e a luz não sofre 

desvio. 
 
Q.04- Um helicóptero faz um voo de inspeção sobre as águas transparentes 
de uma certa região marítima e detecta um submarino a uma profundidade 
aparente de 450 m no momento em que seus centros estão unidos pela 
mesma vertical. O índice de refração absoluto da água do mar é 1,5 e o do 
ar é 1,0. Qual a profundidade real do submarino?  
A) 675 m  
B) 300 m  
C) 600 m  
D) 700 m  
E) 900 m  
 
Q.05-(UFTM) As figuras mostram um mesmo texto visto de duas formas: na 
figura 1 a olho nu, e na figura 2 com o auxílio de uma lente esférica. As 
medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações.  

 
 
 
 Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 cm dela, 
pode-se afirmar que ela é  
A) divergente e tem distância focal –20 cm.  
B) divergente e tem distância focal –40 cm.  
C) convergente e tem distância focal 15 cm.  
D) convergente e tem distância focal 20 cm.  
E) convergente e tem distância focal 45 cm.  
 
Q.06-(UNIFOR) Uma lente divergente, cuja vergência é de −5,0 di, conjuga a 
um objeto real uma imagem quatro vezes menor.  
Nestas condições, a distância do objeto à lente, em cm, vale  
A) 60  
B) 50  
C) 40  
D) 30  
E) 20  
 
Respostas 
Q.01-B Q.02-B Q.03-D Q.04-A Q.05-D Q.06-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÊNIO 
Q.01-Fechando a chave K da figura, a diferença de potencial VA – VB passa a 
ter valor: 

20 V

15 V

B

k

A

2 

3 

 
A) 35V 
B) 23V 
C) 20V 
D) 17V 
E) 15V 
 

Q.02- Um motor elétrico tem resistência interna de 2,0 e está ligado a 
uma ddp de 100 V. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente 
elétrica de intensidade igual a 5,0 A. A força contra-eletromotriz do motor e 
a potência total recebida pelo motor, respectivamente, são 
A) 80 V; 350 W  
B) 90 V; 450 W  
C) 90 V; 500 W  
D) 70 V; 300 W 
E) 100 V; 400 W 
 
 
Q.03- A tensão nos terminais de um receptor varia com a corrente, 
conforme o gráfico abaixo: 
 

25

22

0 2,0 5,0

I(A)

U(V)

 
A f.c.e.m. e a resistência interna deste receptor são, respectivamente: 

A) 11V e 1,0 

B) 12,5V e 2,5 

C) 20V e 1,0 

D) 22V e 2,0 

E) 25V e 5,0 
 
Q.04-Considere a montagem abaixo esquematizada, onde a chave CH pode 
ocupar as posições (1), (2), (3) e (4). 
 

E = 10V

r = 0,50

(4)

CH

(1)

(2)

(3)

R = 2,0

r’ = 0,50

E’ = 8,0V

 
São feitas quatro proposições; assinale de acordo com o código abaixo: 
A) Se todas forem corretas. 
B) Se apenas I e II forem corretas. 
C) Se apenas III e IV forem corretas. 
D) Se apenas II e IV forem corretas. 
E) Se todas forem falsas. 
 

I. com a chave CH na posição (1), a ddp no gerador vale 10V. 
II. com a chave CH na posição (2), a ddp no gerador vale 8,0V. 

III. com a chave CH na posição (3), a ddp no receptor vale 9,0 V. 
IV. com a chave CH na posição (4), a ddp no gerador é nula. 
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Q.05-Dispõem-se de quatro geradores idênticos, cada um de força 

eletromotriz V12  e resistência interna 1r , para alimentar uma 

lâmpada que tem as seguintes especificações: 80W – 20V. Para que a 
lâmpada funcione com seu brilho normal, isto é, de acordo com suas 
especificações, os geradores devem ser a ela ligados como mostra o 
seguinte esquema: 

 

 

 

 

 
Q.06-No circuito mostrado na figura abaixo, temos uma associação de 
resistores ligados a duas baterias cujas f.e.m. são 

V 24,0   e  V 6,0  21   e cujas resistências internas são, 

respectivamente,   2,0  r  e   1,0  r 21 . 

 
De acordo com seus conhecimentos sobre Eletrodinâmica e com o texto, 
analise cada uma das seguintes afirmativas. 
I. O sentido da corrente elétrica é determinado pela f.e.m. de maior 

valor, portanto, no circuito, a corrente tem sentido horário. 

II. No circuito da bateria com 1  a corrente está passando do polo 

positivo para o negativo, desta forma, essa bateria está funcionando 
como um receptor (gerador de f.c.e.m.). 

III. A intensidade da corrente elétrica no circuito é de 2,0A. 
IV. O valor da diferença de potencial entre os pontos A e B é de 12 V. 
 
Dessas afirmativas, estão corretas apenas 
A) III e IV. 
B) I e II. 
C) I, III e IV. 
D) II e IV. 
E) II e III. 

Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-C Q.04-A Q.05-D Q.06-E 
 
RAUSSON 
Q.01-Um homem situado a 2,0 m do vértice de um espelho esférico visa 

sua imagem direita e ampliada três vezes. Determine: 

 

A) a distância focal do espelho; 

B) sua natureza (côncavo ou convexo). 

 

Q.02- 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.03-Uma barra AB de 20 cm de comprimento está colocada sobre o eixo 
principal de um espelho esférico côncavo. A extremidade B encontra-se 
sobre o centro de curvatura do espelho, enquanto a extremidade A 
encontra-se a 60 cm do espelho, como representa a figura. 

 
 
Determine: 
A) a distância focal do espelho; 
B) o comprimento da imagem da barra conjugada pelo espelho. 

 

Q.04-Num experimento de Óptica Geométrica dispuseram-se um toco de 
vela e um espelho côncavo gaussiano E, de distância focal igual a 20 cm, 
como representa a figura: 
 

 
 

O toco de vela foi deslocado de x0 a x1, com velocidade escalar de módulo 

1,0 cm/s. Enquanto o toco de vela foi deslocado, qual foi o módulo da 

velocidade escalar média da imagem, expresso em centímetros por 

segundo? 
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Q.05-Um objeto real se encontra diante de um espelho esférico côncavo, a 

10 cm de seu vértice, sobre o eixo principal. O raio de 

curvatura desse espelho é de 40 cm. Se esse objeto se deslocar até o centro 

de curvatura do espelho, qual será a distância entre a imagem inicial e a 

imagem final? 

 

Q.06-A figura representa um espelho esférico côncavo de centro de 

curvatura C e vértice V. Um raio de luz, ao incidir paralelamente ao eixo CV, 

reflete-se duas vezes, deixando o espelho também paralelamente ao eixo 

CV. 

 

 
 

Sabendo que o raio de curvatura do espelho vale 2 m, calcule o 

comprimento L. 

 

Respostas 

Q.01-F = 3 m e como f > 0, o foco é real e o espelho é côncavo. 

Q.02-A Q.03- A) 20 cm; B) 10 cm Q.04-2,0 cm/s 

Q.05-60 cm Q.06-2,0m 

 

WESLEY 

Q.01-Do alto de uma ponte, a 20m de altura sobre um rio, deixa-se cair 
uma laranja, a partir do repouso. A laranja cai dentro de uma canoa que 
desce o rio com velocidade constante de 3,0m/s. No instante em que a 
laranja inicia a queda, a canoa deve estar a uma distância máxima da 
vertical da queda, em metros, igual a: 
Dado g = 10m/s2 
A) 9,0 
B) 6,0 
C) 4,5 
D) 3,0 
E) 1,5 
 
Q.02-Imagine uma pequena gota esférica de um fluido incompressível, com 
uma certa carga que tem um potencial eletrostático V em sua superfície. Se 
n gotas idênticas e de mesma carga desse fluido se unem para formar uma 
gota esférica maior, qual o potencial elétrico na superfície da nova gota? 
 
A) V 

B) V  n-1 

C) V  3 n  

D) V  
3 2n  

E) V  
3 1n  

 
Q.03-Uma onda estacionária, de frequência igual a 30Hz, é estabelecida em 
uma corda vibrante fixa nos extremos. 
 
Sabendo-se que a frequência imediatamente superior a essa, que pode ser 
estabelecida na mesma corda, é de 36Hz, a frequência fundamental da 
corda é igual, em Hz, a 
 
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5 
E) 6 
 

Q.04-Um objeto real, retilíneo e de altura y, é colocado 
perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo 
de raio de curvatura R. Sendo p a distância entre o vértice do espelho e o 
objeto, a altura y’ da imagem obtida é dada por: 
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E. y’ = 2.Ry

 

 
Q.05-Um confeiteiro, preparando um certo tipo de massa, precisa de água 
a 40ºC para obter melhor fermentação. Seu ajudante pegou água da 
torneira a 25ºC e colocou-a para aquecer num recipiente graduado de 
capacidade térmica desprezível. Quando percebeu, a água fervia e atingia o 
nível 8 do recipiente 
Para obter a água na temperatura de que precisa, deve acrescentar, no 
recipiente, água da torneira até o seguinte nível: 
A) 18 
B) 25 
C) 32 
D) 40 
E) 56 
 
Q.06-O cilindro da figura abaixo é fechado por um êmbolo que pode 
deslizar sem atrito e está preenchido por uma certa quantidade de gás que 
pode ser considerado como ideal. À temperatura de 30°C, a altura h na qual 
o êmbolo se encontra em equilíbrio vale 20 cm (ver figura; h se refere à 
superfície inferior do êmbolo). Se, mantidas as demais características do 
sistema, a temperatura passar a ser 60°C, o valor de h variará de, 
aproximadamente: 
 

h

g

 
 
A) 5% 
B) 10% 
C) 20% 
D) 50% 
E) 100% 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-D Q.03-E Q.04-A Q.05-D Q.06-D 
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QUÍMICA 
BRAGA 
Q.01-Os elementos químicos com Z = 34 e com Z = 38 pertencem às 
famílias dos: 
 
A) calcogênios e alcalinoterrosos 
B) halogênios e alcalinos 
C) halogênios e alcalinoterrosos 
D)  calcogênios e alcalinos 
 
 
Q.02-O número de elétrons na camada de valência de um átomo determina 
muitas de suas propriedades químicas. Sobre o elemento ferro (Z = 26), 
pode-se dizer que: 
A) Possui 3 níveis com elétrons. 
B) Possui 8 elétrons no subnível d. 
C) Deve ser menos eletronegativo que o potássio. 
D) Deve possuir raio atômico maior que o do rutênio. 
E) No íon de carga +3, possui 5 elétrons em 3d. 
 
Q.03-Considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa 
correta: 
A) Para elementos de um mesmo período, a primeira energia de 

ionização é sempre maior que a segunda. 
B) Com o aumento do número de camadas, o raio atômico, em um 

mesmo grupo, diminui. 
C) Para íons de elementos representativos, o número do grupo coincide 

com o número de elétrons que o átomo possui no último nível. 
D) Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande 

afinidade eletrônica. 
E) Para elementos de um mesmo grupo, o volume atômico aumenta com 

o aumento do número atômico. 
 
Q.04-Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração 
eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que: 
(Dados: número atômico S = 16; K = 19). 
A) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. 
B) o enxofre ceda 6 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. 
C) o enxofre ceda 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. 
D) o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. 
E) o enxofre receba 6 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. 
 
Q.05-De acordo com a teoria do octeto, um átomo adquire estabilidade 
quando alcança a quantia de dois ou oito elétrons na camada de valência 
durante a realização de uma ligação química com um ou mais átomos. 
Existem, porém, situações em que alguns átomos não necessitam de oito 
elétrons para se tornarem estáveis, pois essa quantidade pode ser menor 
ou maior que oito elétrons. Baseando-se nesse fato, qual dos elementos 
listados é uma exceção à teoria do octeto? 
A) Carbono 
B) Oxigênio 
C) Flúor 
D) Nitrogênio 
E) Boro 
 
Q.06-Observa-se que, exceto o hidrogênio, os outros elementos dos grupos 
IA a VIIIA da tabela periódica tendem a formar ligações químicas de modo a 
preencher oito elétrons na última camada. Essa é a regra do octeto. Como 
toda regra tem exceção, assinale a opção que mostra somente moléculas 
que não obedecem a essa regra: 

 
A) I, II e III 
B) II, III e IV 
C) I e V 
D) I e IV 
 
 
 
 

Q.07-As ligações iônicas são formadas pela atração eletrostática entre íons 
de cargas opostas, cátions e ânions, com a transferência definitiva de 
elétrons. 
Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? 
A) NaCl 
B) Mg(Cl)2 
C) CaO 
D) HCl 
E) Na2O 
 
Q.08-Considere os seguintes elementos químicos e as suas respectivas 
famílias ou grupos na Tabela Periódica: 

 
Alguns elementos químicos e suas respectivas famílias 

Alguns desses elementos realizam ligações iônicas entre si, formando 
compostos. Indique qual das fórmulas unitárias dos compostos formados a 
seguir está incorreta: 
A) Al3O2 
B) Li2O 
C) MgCl2 
D) AlF3 
 
Respostas  
Q.01-A Q.02-E Q.03-E Q.04-D Q.05-E 
Q.06-C Q.07-D Q.08-A 

 
PROSA 
Q.01-(CESGRANRIO-RJ) Considere a pilha representada abaixo. 
  

Cu(s) | Cu2+ || Fe3+, Fe2+ |Pt(s) 
A) A reação de redução que ocorre na pilha é: Cu2+ + 2 e– → Cu(s) 
B) O eletrodo de cobre é o ânodo. 
C) A semi-reação que ocorre no cátodo é Fe3+ + e– → Fe2+. 
D) A reação total da pilha é: 2 Fe3+ + Cu → 2 Fe2+ + Cu2+ 
E) Os elétrons migram do eletrodo de cobre para o eletrodo de platina. 
 
Q.02-(VUNESP-SP) Em maio de 1800, Alessandro Volta anunciou a invenção 
da pilha elétrica, a primeira fonte contínua de eletricidade. O seu uso 
influenciou fortemente o desenvolvimento da Química nas décadas 
seguintes.A pilha de Volta era composta de discos de zinco e de prata 
sobrepostos e intercalados com material poroso embebido em solução 
salina, como mostrado a seguir: 

Com o funcionamento da pilha, observa-se que os discos de zinco sofrem 
corrosão. A respeito da pilha de Volta, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. nos discos de zinco, ocorre a semi-reação: Zn(s) → Zn2+ + 2 e–. 

II. os discos de prata são fontes de elétrons para o circuito externo. 

III. o aumento do diâmetro dos discos empregados na montagem não 
influencia a tensão fornecida pela pilha. 
 
Das três afirmações apresentadas: 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-excecoes-regra-octeto.htm
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A) apenas I é verdadeira. 
B) apenas II é verdadeira. 
C) apenas I e II são verdadeiras. 
D) apenas I e III são verdadeiras. 
E) apenas II e III são verdadeiras. 
 
 
Q.03 (UNIFESP-SP) Ferro metálico reage espontaneamente com íons Pb2+, 
em solução aquosa. Esta reação é representada por: 
 

Fe + Pb2+→ Fe2+ + Pb 
Na pilha representada pela figura 

 
Em que ocorre aquela reação global, 
A) os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. 
B) ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. 
C) ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. 
D) os elétrons migram através da ponte salina do ferro para o chumbo. 
E) o eletrodo de chumbo atua como ânodo. 
 
Q.04-(UEPG-PR) Sobre a pilha esquematizada abaixo, assinale o que for 
correto. 

01.Seu funcionamento diminui a concentração de íons B3+. 
02.O eletrodo B sofre oxidação. 
04.O eletrodo A é denominado cátodo. 
08.A equação global é dada por 2 B(s) + 3 A2+(aq) →2 B3+(aq) + 3 A(s). 
16.O eletrodo B sofre corrosão. 
 
Some os números dos itens corretos. 
 
Q.05-Pode-se afirmar que uma pilha é: 
A) um conversor de corrente elétrica em energia química. 
B) uma célula galvânica na qual ocorrem reações químicas que produzem 

corrente elétrica. 
C) uma célula galvânica na qual a energia elétrica provoca reações 

químicas. 
D) um gerador de corrente elétrica que funciona somente em meio ácido. 
E) um gerador de corrente elétrica que funciona somente em meio 

alcalino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06-(PUCCamp-SP) Nas pilhas secas, geralmente utilizadas em lanternas, 
há um envoltório de zinco metálico e um bastão central de grafite rodeado 
de dióxido de manganês e pasta úmida de cloreto de amônio e de zinco, 
conforme a figura a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As reações são complexas, porém, quando o fluxo de corrente é pequeno, 
podem ser representadas por: ânodo: Zn(s) → 2 e– + Zn2+(aq) 

cátodo: 2 MnO2(s) + 2 NH4
+(aq) + 2e– → Mn2O3(s) + 2 NH3(g) + H2O(ℓ) 

À medida que a pilha seca vai sendo gasta, há aumento nas massas de: 
A) zinco metálico e água. 
B) dióxido de manganês e água. 
C) sais de amônio e de zinco. 
D) zinco metálico e dióxido de manganês. 
E) amônia, água, sais de zinco e óxido de manganês III. 
 
Q.07-A reação espontânea que ocorre numa célula eletroquímica, nas 
condições-padrão, é: 

Essa reação indica que: 
A) o eletrodo Fe(s) / Fe2+(aq) é o cátodo da célula. 
B) o eletrodo Cu2+(aq) / Cu(s) é o ânodo da célula. 
C) o metal ferro é oxidado. 

D) o CuSO4 é o agente redutor. 
E) o metal cobre é reduzido. 
 
Respostas 
Q.01-A Q.02-D Q.03-C Q.04-30  Q.05-B Q.06-E 
 
MARIANO 
Q.01- O naftaleno, conhecido como naftalina, é um composto formado por 
dois anéis aromáticos e pode ser produzido a partir da destilação do 
alcatrão de hulha, um tipo de carvão mineral. Já o ácido benzóico (pKa = 
4,2) é um hidrocarboneto aromático com uma função orgânica ácido 
carboxílico e é, comumente, utilizado como conservante em alimentos. 
Considere uma mistura de naftaleno e ácido benzóico dissolvidos em éter 
etílico. 
 
Qual solução deve ser usada para extrair o ácido benzóico com mais 
eficiência dessa mistura?  
 
A) Solução aquosa de ácido clorídrico com pH = 2,0.  
B) Solução aquosa de nitrato de sódio.  
C) Solução aquosa de bicarbonato de sódio.  
D) Solução aquosa de cloreto de potássio.  
E) Solução tampão de ácido acético/acetato com pH 3,2 (meio aquoso). 
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Q.02- Na reação de solução de ácido clorídrico com zinco metálico, o 
gráfico que melhor representa o comportamento das espécies em solução 
é: 
 

 
 
Q.03- A energia envolvida nos processos industriais é um dos fatores 
determinantes da produção de um produto. O estudo da velocidade e da 
energia envolvida nas reações é de fundamental importância para a 
otimização das condições de processos químicos, pois alternativas como a 
alta pressurização de reagentes gasosos, a elevação de temperatura, ou 
ainda o uso de catalisadores podem tornar economicamente viável 
determinados processos, colocando produtos competitivos no mercado. O 
estudo da reação reversível A + B ⇌ C + D revelou que ela ocorre em uma 
única etapa. A variação de entalpia da reação direta é de ─ 25 kJ. A energia 
de ativação da reação inversa é + 80 kJ. Então, a energia de ativação da 
reação direta é igual a:  
 
A) – 80 kJ  
B) – 55 kJ  
C) + 55 kJ  
D) + 80 kJ  
E) + 105 kJ 
 
Q.04-As reações de combustão do carvão, da madeira, do fósforo, do 
álcool, da gasolina, enfim, das substâncias combustíveis de modo geral são 
espontâneas. No entanto, apesar de estarem em contato com o oxigênio 
do ar e de se queimarem com alta velocidade, nenhuma delas se extinguiu 
da natureza por combustão. Qual a melhor explicação para esse fato?  
 
A) Ocorrer influência de catalisadores negativos da reação.  
B) Serem as referidas reações endotérmicas.  
C) Serem as referidas reações exotérmicas.  
D) Haver necessidade de fornecer energia de ativação para que as reações 

ocorram  
E) Ocorrer a influência da baixa concentração de anidrido carbônico, 

dificultando as reações. 
 
Q.05- As frases seguintes estão relacionadas com a descrição do acetileno.  
 
I. É um gás em condições ambientais, que apresenta baixa solubilidade 

em água. 
II. A relação entre os números de átomos de carbono e hidrogênio na sua 

molécula é de 1:1.  
III. III.As forças intermoleculares, no estado líquido, são do tipo van der 

Waals. 
IV. IV.Reações de adição (por exemplo de H2 e HX) são típicas e fáceis de 

ocorrer nesse composto. Duas dessas descrições se aplicam ao 
hidrocarboneto aromático mononuclear mais simples.  

Elas são:  
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) II e IV. 
 

Q.06- O biogás, combustível obtido por fermentação anaeróbica de dejetos 
orgânicos, é uma mistura de gases contendo, entre outros, dióxido de 
carbono, sulfeto de hidrogênio e metano. A queima do biogás envolve a 
combustão apenas de: 
 
A) dióxido de carbono e metano. 
B) sulfeto de hidrogênio e metano. 
C) dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. 
D) sulfeto de hidrogênio. 
E) dióxido de carbono. 
 
Q.07- A figura abaixo representa o esquema de uma torre de destilação 
fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Nela, os números de 1 a 
4 indicam as seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela 
ao lado da figura, são apresentadas características de algumas das frações 
obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. 
 

 
Para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma 
amostra de querosene na torre de destIIação. Essa amostra deve ser 
coletada 
 
A) Na seção 3 
B) Na seção 2 
C) Na seção 1 
D) Na seção 4 
 
Q.08- Astemperaturas normais de ebulição da propilamina e da 
trimetilamina são iguais a 47,8 °C e 2,9 °C, respectivamente. A diferença 
entre os pontos de ebulição deve-se ao fato de que esses compostos 
apresentam diferentes:  
 
A) massas moleculares.  
B) geometrias moleculares.  
C) forças intermoleculares.  
D) basicidades. E) densidades. 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-C Q.03-C Q.04-D Q.05-D Q.06-B Q.07-A 
Q.08-C 
 
TOSTES 
 
Q.01-Ao colocar-se uma célula vegetal normal,numa solução salina 
concentrada, observar-se-á que ela começará a "enrugar" e a "murchar". 
Sobre esse fenômeno, é CORRETO afirmar: 
 
01. a célula vegetal encontra-se num meio hipotônico em relação à sua  
própria concentração salina. 
02. há uma diferença de pressão, dita osmótica, entre a solução celular e a 
solução salina do meio. 
04. há um fluxo de solvente do interior da célula para a solução salina do 
meio. 
08. quanto maior for a concentração da solução salina externa, menor será 
o fluxo de solvente da célula para o meio. 
16. O fluxo de solvente ocorre através de membranas semi-permeáveis.  
Soma dos itens CORRETOS =  
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Q.02-Sobre efeitos ou propriedades coligativas das soluções, assinale o que 
for correto. 
01. Água e sacarose formam uma solução cuja pressão máxima de vapor é 
menor do que a da água pura, nas mesmas condições de temperatura e 
pressão, o que é chamado efeito tonoscópico.  
02. Os pontos de ebulição e de congelamento das soluções podem ser 
alterados mediante a adição de solutos voláteis, desde que em recipientes 
hermeticamente fechados. 
04. O aumento da temperatura de ebulição de um líquido por meio da 
adição de um soluto não volátil é chamado efeito ebulioscópico. 
08. O cloreto de sódio é um soluto não volátil que, quando adicionado à 

água, diminui seu ponto de congelamento abaixo de 0C, o que é chamado 
efeito crioscópico. 
16. Soluções moleculares sofrem apenas efeitos crioscópicos, ao passo que 
soluções iônicas estão sujeitas aos efeitos tonoscópico e ebuliométrico. 
Soma dos itens CORRETOS = 
 
Q.03- Foram preparadas, em separado, soluções aquosas de concentração 
1,0 mol·L–1 das seguintes substâncias: NaCl (cloreto de sódio); Na2O (óxido 
de sódio); C12H22O11 (sacarose). Os frascos foram numerados como 1, 2 e 3. 
Solicitou-se a um estudante que identificasse as soluções realizando 
experimentos no laboratório. Os resultados obtidos são apresentados na 
tabela.  

 
 
 
Com base nas informações fornecidas e sabendo que as equações químicas 
para as dissoluções são 

NaCl (s) + H2O (l)   Na+ (aq) + Cl– (aq) 

Na2O (s) + H2O (l)   2Na+ (aq) + 2OH– (aq) 

C12H22O11 (s) + H2O (l)   C12H22O11 (aq) 
é correto afirmar que: 
 
A) T1 < T2 < T3. 
B) T1 < T3 < T2. 
C) T2 < T1 < T3. 
D) T2 < T3 < T1.                     
E) T3 < T1 < T2. 
 
Q.04-Leia as afirmações referentes ao gráfico que representa a variação da 
pressão de vapor em equilíbrio com a temperatura. 
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I. As forças de atração intermoleculares das substâncias apresentadas, no 

estado líquido, aumentam na seguinte ordem: dietiléter < 2-butanol < 
1-butanol. 

II. O ponto de ebulição normal é a temperatura na qual a pressão de 
vapor do líquido é igual à pressão de uma atmosfera. 

III. A pressão de vapor de um líquido depende da temperatura; quanto 
maior a temperatura, maior a sua pressão de vapor. 

IV. À medida que a pressão atmosférica sobre o líquido é diminuída, é 
necessário elevar-se a sua temperatura, para que a pressão de vapor se 
iguale às novas condições do ambiente. 

Dentre as afirmativas, estão corretas: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III, e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV.            
E) I, II, III e IV. 
 
Q.05- Considere as seguintes soluções aquosas: 
X - 0,1 mol/L de frutose (C6H12O6) 
Y - 0,1 mol/L de cloreto de sódio (NaCl) 
Z - 0,3 mol/L de sulfato de potássio (K2SO4) 
W - 0,3 mol/L de ácido clorídrico (HCl) 
Considerando as propriedades das soluções, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) Numa mesma pressão, a solução Z apresenta a maior temperatura de 

ebulição. 
B) A solução X é a que apresenta a maior pressão de vapor. 
C) A solução W apresenta uma temperatura de congelamento maior que 

a solução Y. 
D) Todas apresentam uma temperatura de ebulição maior do que 100 oC 

a 1 atm. 
E) A pressão osmótica de X é menor que a de Y 
 
Q.06- (ITA/SP) - Considere as seguintes soluções aquosas: 

I. 0,030 molar de glicose. 
II. 0,030 molar de ácido acético; e 

III. 0,010 molar de cloreto de cálcio. 
 
Em relação a essas soluções são feitas as seguintes afirmações: 
A. A pressão de vapor da água nessas soluções obedece à ordem:  p II  < 

pI  pIII . 

B. A pressão osmótica nessas soluções obedece à ordem: I < II < III. 
C. A elevação da temperatura de ebulição nessas soluções está na 

ordem:   TIII < TII  TI. 
Dentre as afirmações acima está(estão) CERTA(S): 
 
A) Apenas a 
B) Apenas a e b  
C) Apenas a e c 
D) Apenas b e c 
E) Todas 
 
Q.07-Os medicamentos designados por A, B, C e D são indicados para o 
tratamento de um paciente. Adicionando-se água a cada um desses 
medicamentos, obtiveram-se soluções que apresentaram as seguintes 
propriedades. 

 
Assinale a alternativa que só contém os medicamentos que poderiam ser 
injetados na corrente sangüínea sem causar danos. 
 
A) A, B, C e D 
B) A, B e D 
C) B, C e D                       
D) A e C 
E) B e D 
Respostas  
Q.01-22 Q.02-13 Q.03-B Q.04-C Q.05-B Q.06-A Q.07-D 
Q.01 - FVVFV 
Q.02 - VFVVF 


