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BIOLOGIA 
RODRIGO 
Q.01- Uma pesquisa publicada no periódico científico JAMA Internal 
Medicine destacou que carnívoros e vegetarianos correm maior risco de ter 
problemas de saúde do que pessoas que seguem uma dieta vegana, isto é, 
sem alimentos de origem animal. Segundo os pesquisadores, aumentar em 
10% a ingestão de calorias provenientes de proteínas de origem animal 
eleva em 8% a probabilidade de morte por doenças cardiovasculares. 
Independentemente da origem, o consumo de proteínas em quantidades 
adequadas é essencial para as células e para o funcionamento do 
organismo.  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma função desempenhada 
pelas proteínas nos organismos. 
A) Catalisar reações químicas.  
B) Transportar o oxigênio no sangue.  
C) Compor hormônios.  
D) Proteger o corpo contra agentes invasores.  
E) Compor os ácidos nucléicos.  
 
Q.02-Os sais minerais são importantes constituintes esqueléticos de nosso 
corpo ou podem ocorrer como íons intra e extracelulares que podem atuar 
em diversos processos fisiológicos. Algumas importantes funções dos íons 
são: 
 
1. formação e manutenção de ossos e dentes. 
2. processos de transmissão de impulsos nervosos. 
3. regulação da contração muscular. 
4. manutenção do equilíbrio hídrico. 
 
Entre as funções citadas, assinale o sal mineral que NÃO PARTICIPA 
diretamente de nenhuma dessas funções. 
A) Cálcio 
B) Ferro 
C) Fósforo 
D) Potássio 
 
Q.03- Em 2018 uma polêmica decisão condenou a empresa Monsanto a 
pagar uma indenização milionária para um jardineiro por considerar que o 
herbicida “Roundup”, cujo princípio ativo é o glifosato, teria sido o 
responsável pelo desenvolvimento de um câncer no indivíduo, apesar de 
diversas pesquisas já terem sido desenvolvidas e com resultados não 
conclusivos sobre a propriedade cancerígena do herbicida. Um dos efeitos 
do glifosato nas plantas é o prejuízo na formação do esclerênquima, que é 
um tecido 
A) de sustentação de plantas formado principalmente por células mortas, 

ricas em lignina. 
B) de sustentação de plantas formado por células vivas, com reforço de 

celulose. 
C) semelhante ao colênquima, ambos contendo reforço de lignina. 
D) flexível que ocorre em caules e raízes jovens. 
E) cujas células permeáveis são capazes de se dividir e se adaptar ao 

crescimento da planta. 
 
Q.04- Considere o processo representado nesta figura: 

 
É INCORRETO afirmar que, para esse processo ocorrer, é preciso haver, no 
solo, 
A) matéria orgânica. 
B) oxigênio disponível. 
C) suprimento hídrico. 
D) temperatura adequada. 
 

Q.05- O esquema abaixo representa duas espécies de plantas com 
diferentes distribuições em relação aos tipos florais. 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A espécie I é um exemplo de planta monóica. 
B) Plantas da espécie II não podem se autofecundar.  
C) A variabilidade genética pode ocorrer nas duas espécies. 
D) Na espécie I cada flor pode se autofecundar. 
E) As duas espécies apresentam flores díclinas. 
 
Q.06-“Tétis entrega as novas armas a seu filho Aquiles e cuida do corpo de 
Pátroclo”... 
 
“Mãe, estas armas que Hefesto me enviou, dizem bem com os trabalhos 
dos imortais; nenhum homem seria capaz de forjá-las. 
Vou para a luta aprontar-me, envergando-as; mas tenho receio 
de que entrementes as moscas penetrem nas chagas abertas 
pelo cruel bronze no corpo do filho do claro Menécio (Pátroclo) 
e criem larvas, afeando, dessa arte, o cadáver do amigo - 
ah, sem mais vida nenhuma - e estragando-lhe a bela aparência”. 
ILÍADA - Homero, Canto XIX, v. 21-7. 
 
Há mais de 2.500 anos, muito antes de Francesco Redi (1626 - 1697), 
podemos afirmar que os gregos: 
A) eram adeptos da Geração Espontânea. 
B) foram os primeiros que demonstraram a veracidade da Abiogênese. 
C) acreditavam que a matéria orgânica em decomposição geravam 

larvas. 
D) sabiam que as moscas eram responsáveis pelas larvas que surgiam nos 

cadáveres. 
 
Q.07- As plantas Cactáceas estão restritas ao Novo Mundo, contudo, no 
leste da África, são vistas plantas muito semelhantes aos Cactos presentes 
no México. Uma investigação mais apurada das flores mostra que a planta 
africana semelhante ao Cacto é um membro da família das Euforbiáceas. 
 
Planta da família das Euforbiáceas, Euphorbia trigona. 

 
https://waste.ideal.es/euphorbiatrigona.htm 
 
Em Biologia, esse fenômeno pelo qual organismos não aparentados 
desenvolvem uma semelhança uns com os outros em resposta a pressões 
ambientais comuns é a  
A) Divergência adaptativa.  
B) Coevolução.  
C) Irradiação adaptativa.  
D) Convergência evolutiva.  
E) Ontogenia. 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

Q.08- A partir da década de 90, foi proposta a classificação dos seres vivos 
em 3 domínios: Archaea, Bacteria e Eukarya. Sobre esses seres vivos, 
considere o quadro abaixo. 
 

 
 
Assinale a alternativa que, completando o quadro, contém a sequência de 
palavras que substitui corretamente os números de 1 a 4, de acordo com 
algumas das principais características de cada um desses grandes grupos. 
A) ausente – ausentes – sim – sim 
B) ausente – presentes – sim – sim 
C) ausente – ausentes – sim – não 
D) presente – presentes – não – sim 
E) presente – ausentes – não – não 
 
Q.09- Uma estante de um escritório ficou fechada durante meio ano. 
Quando foi reaberta, sentiu-se um odor desagradável dos livros, que 
tinham as capas com manchas escuras e aveludadas. Para evitar que outros 
livros apresentem o mesmo problema, recomenda-se que as demais 
estantes do escritório sejam 
A) umedecidas, dado que os germes que crescem em livros são típicos de 

ambientes secos. 
B) expostas a maior concentração de gás carbônico, já que Musgos de 

livros são autótrofos. 
C) expostas a maior concentração de gás oxigênio, já que mofos de livros 

são autótrofos. 
D) arejadas, combatendo os Ácaros que depositam ovos escuros nas 

capas dos livros. 
E) arejadas, dificultando a deposição e a germinação de esporos de 

Fungos nas capas dos livros. 
 
Q.10-Em comum, as células de Cianobactérias, Algas e Plantas têm 
A) parede celulósica. 
B) pigmento clorofila. 
C) cloroplasto. 
D) núcleo organizado. 
E) pigmentos carotenoides. 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-B Q.03-A Q.04-A Q.05-D 
Q.06-D Q.07-D Q.08-B Q.09-E Q.10-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELMO 
Q.01-(Unesp)Na copa Libertadores da América de 2012, o time do Santos 
perdeu de 2 a 1 para o Bolívar, da Bolívia, em La Paz. O fraco desempenho 
físico do time santista em campo foi atribuído à elevada altitude da cidade, 
onde os jogadores desembarcaram às vésperas do jogo. Duas semanas 
depois, jogando em Santos, SP, o time santista ganhou do Bolívar por 8 a 0. 
Considerando a pressão atmosférica, a mecânica e a fisiologia da respiração 
e, ainda, o desempenho físico dos jogadores do Santos nesses dois jogos, é 
correto afirmar que em Santos a pressão atmosférica é  
A) menor que em La Paz, o que implica menor esforço dos músculos 

intercostais e do diafragma para fazer chegar aos pulmões a 
quantidade necessária de O2. Disso resulta saldo energético positivo, o 
que melhora o desempenho físico dos jogadores quando o jogo 
acontece em cidades de baixa altitude. 

B) maior que em La Paz, o que implica maior esforço dos músculos 
intercostais e do diafragma para fazer chegar aos pulmões a 
quantidade necessária de O2. Em Santos, portanto, o maior esforço 
físico dos músculos envolvidos com a respiração resulta na melhora 
do desempenho físico dos atletas no jogo. 

C) menor que em La Paz, o que implica maior esforço dos músculos 
intercostais e do diafragma para fazer chegar aos pulmões a 
quantidade necessária de O2. Tanto em Santos quanto em La Paz a 
quantidade de O2 por volume de ar inspirado é a mesma, e a diferença 
no desempenho físico dos jogadores deve-se apenas ao esforço 
empregado na respiração. 

D) maior que em La Paz, porém é menor a concentração de O2 por 
volume de ar atmosférico inspirado. Em La Paz, portanto, o organismo 
do atleta reage diminuindo a produção de hemácias, pois é maior a 
quantidade de O2 disponível nos alvéolos. A menor quantidade de 
hemácias resulta no baixo desempenho físico dos jogadores. 

E) maior que em La Paz, assim como é maior a concentração de O2 por 
volume de ar atmosférico inspirado. Em Santos, portanto, com maior 
disponibilidade de oxigênio, a concentração de hemácias do sangue é 
sufi ciente para levar para os tecidos musculares o O2 necessário para 
a atividade física empregada no jogo. 

 
Q.02- (Unesp) A sequência das estruturas do sistema respiratório 
pulmonar é: 
A) Fossas nasais – laringe – esôfago – brônquios – traqueia 
B) Fossas nasais – faringe – laringe – traqueia – brônquios 
C) Fossas nasais – laringe – faringe – traqueia – brônquios 
D) Fossas nasais – faringe – esôfago – traqueia – brônquios 
E) Fossas nasais – faringe – traqueia – laringe – brônquios 
 
Q.03- (FGV MG) Um atleta em repouso prepara-se para o início da corrida. 
Faz alguns exercícios para aquecimento e põe-se a correr. Com a atividade 
muscular intensa, a taxa de ____________ aumenta em decorrência da 
respiração celular, o que provoca _______________ do pH sanguíneo. Essa 
alteração do pH sanguíneo estimula o centro respiratório, que origina 
impulsos nervosos que vão ___________________________. O ritmo 
respiratório intensifica-se e promove a eliminação mais rápida do CO2 e 
captação de O2 para o sangue. 
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do texto. 
A) gás carbônico ... uma redução ... contrair o diafragma e os músculos 

intercostais. 
B) oxigênio ... um aumento ... contrair o diafragma e os músculos 

intercostais. 
C) gás carbônico ... um aumento ... contrair o diafragma e os músculos 

intercostais. 
D) oxigênio ... um aumento ... contrair os alvéolos pulmonares. 
E) gás carbônico ... uma redução ... contrair os alvéolos pulmonares. 
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Q.04- - (Unicamp) A pressão parcial do gás O2 (pO2) e a do gás CO2 (pCO2) 
foram medidas em duas amostras (I e II) de sangue colhidas 
simultaneamente de um homem normal. A amostra I teve pO2 = 104 mm 
Hg e pCO2 = 40 mm Hg, enquanto a mostra II teve pO2 = 40 mm Hg e pCO2 = 
45 mm Hg. Em relação ao caso em análise, é CORRETO afirmar que: 
A) A amostra I corresponde a sangue arterial, que pode ter sido obtido 

de artéria pulmonar, que cede O2 para as células corporais com baixa 
concentração desse gás. 

B) A amostra II corresponde a sangue venoso, que pode ter sido obtido 
de veias pulmonares, que levam sangue do pulmão ao coração. 

C) A amostra II pode ter sido obtida de uma artéria pulmonar, que leva 
sangue do coração ao pulmão, onde a pO2 do ar é menor que a do 
sangue que chega a esse órgão. 

D) A amostra I pode ter sido obtida de veias pulmonares, que chegam ao 
coração trazendo sangue oxigenado, que será usado para irrigar o 
próprio coração e outros órgãos. 

 
Q.05- (UNISA SP)Nas experiências de merotomia da ameba e 
da Acetabulária (alga verde, unicelular e grande), podemos esperar que 

 
A) ambas as partes cortadas da ameba e da Acetabulária se desenvolvam 

normalmente. 
B) só a parte da ameba que apresenta núcleo se desenvolva. 
C) ambas as partes nucleadas da ameba e da Acetabulária se 

desenvolvam normalmente, enquanto as anucleadas morrem. 
D) a parte da ameba que possui núcleo se desenvolva normalmente e a 

da Acetabulária que possui núcleo se desenvolva anormalmente. 
E) cortando parte do citoplasma de ambos os organismos, nenhum dos 

fragmentos se desenvolva, tanto na ameba quanto na Acetabulária. 
 
Q.06-(PUC MG)São feitas a seguir algumas afirmações sobre o sistema 
circulatório humano. Marque a alternativa que contém a 
afirmativa CORRETA. 
A) As artérias só conduzem sangue arterial. 
B) A aorta emerge a partir da aurícula esquerda do coração. 
C) Algumas veias conduzem sangue arterial. 
D) O ventrículo esquerdo do coração é quem recebe a veia cava. 
E) A parede das artérias é mais fina que a parede das veias. 
 

Q.07- (UFRN) Eucariontes são seres vivos cujas células possuem núcleo 
organizado, constituído por 
A) carioteca, cariograma, nucléolos e nucleoides. 
B) carioteca, cariograma, nucleoides e cromatina. 
C) cromatina, cariolinfa, nucléolos e nucleoides. 
D) carioteca, cariolinfa, nucléolos e cromatina. 
E) cromatina, cariolinfa, cariograma e nucleoides. 
 

Q.08- (UFF RJ) Diversas proteínas, como histonas, e várias enzimas, 
embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A 
passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é POSSÌVEL, 
porque 
A) ocorre um mecanismo específico de endocitose que permite a 

passagem de macromoléculas. 
B) o envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de 

macromoléculas. 
C) ocorre um mecanismo específico de pinocitose que permite o 

englobamento de algumas macromoléculas. 
D) existe, neste envoltório, um mecanismo de transporte simultâneo e 

oposto de ácido ribonucleico e proteínas. 
E)  existem transportadores nas membranas externa e interna do 

envoltório nuclear que realizam o transporte das macromoléculas, 
passando pelo lúmen do envoltório. 

 
Q.09- (FEAPA) O nucléolo, uma das estruturas localizadas no desenho a 
seguir, é rico em I e dá origem ao organoide II . 

 
As lacunas I e II correspondem, respectivamente, a 
A) RNA e ribossomo.  
B) RNA e mitocôndria. 
C) DNA e lisossomo. 
D) DNA e plasto. 
E) proteínas e centríolo. 
 
Q.10- (UFRGS) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes aos constituintes do núcleo celular.  
(     ) A carioteca é uma membrana lipoproteica dupla presente durante as 
mitoses.  
(     ) Os nucléolos, corpúsculos ricos em RNA ribossômico, são observados 
na intérfase.  
(     ) Os cromossomas condensados na fase inicial da mitose são 
constituídos por duas cromátides.  
(     ) Cromossomas homólogos são os que apresentam seus genes com 
alelos idênticos.  
 
 A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
é 
A) V V F V 
B) V F V F 
C) F V V F  
D) F F V V  
E) V F F V 
  
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-B Q.03-A Q.04-D Q.05-C 
Q.06-C Q.07-D Q.08-B Q.09-A Q.10-C 

 
ODRACIR 
Q.01-A segunda Lei de Mendel envolve a herança de dois, três ou mais 
caracteres genéticos ao mesmo tempo. No esquema abaixo, temos um 
exemplo de di-hibridismo. 
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Disponível em: <https://thinkbio.files.wordpress.com/2012/02/f22-19.jpg> 
Acesso em: 16 out. 2017. (Adaptado). 
 
Considerando os dados acima, analise as afirmações a seguir. 
 
1. A proporção fenotípica na geração F2 é 9:16 amarela-lisa. 
2. A proporção genotípica na geração F2 é de 1 (um) indivíduo vvrr. 
3. A proporção fenotípica na geração F2 de amarela-rugosa e verde-lisa é 

diferente. 
4. A proporção genotípica na geração F2 é de 9 (nove) indivíduos V-R-. 
5. A proporção genotípica na geração F2 é de 6 (seis) indivíduos V-rr. 
 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1 e 3. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 2 e 4. 
 
Q.02-O quadro ilustra um experimento que utilizou ervilhas de cheiro, em 
que as plantas parentais (P) eram de linhagens puras. 
 

 
 
Os resultados obtidos em F2 permitiram concluir que os genes que 
determinam a forma e os genes que determinam a cor das ervilhas 
 
A) estão no mesmo par de cromossomos homólogos. 
B) se combinaram de tal modo que revelaram um desacordo com a 2.ª 

Lei de Mendel. 
C) se combinaram de diferentes formas por causa da permutação. 
D) distam 25 centimorgans por estarem no mesmo par de cromossomos 

homólogos. 
E) estão em diferentes pares de cromossomos homólogos. 
 

Q.03-O termo genética foi aplicado pela primeira vez pelo biólogo inglês 
William Bateson (1861 – 1926) para definir o ramo das ciências biológicas 
que estuda e procura explicar os fenômenos relacionados à 
hereditariedade. 
 
Assim, a alternativa correta é: 
 
A) A penetrância é a expressão percentual com que um gene se 

manifesta. Sabendo-se que a penetrância do gene para o nanismo 
acondroplásico é de 80%, pode-se dizer que a probabilidade de um 
homem heterozigoto, casado com uma mulher normal, ter um filho 
com este tipo de nanismo é de 80%. 

B) Epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene de 
determinado locus inibe a manifestação de genes de outro locus. 
Denomina-se hipostático o gene inibidor e epistático, o gene inibido. 

C) A capacidade que tem um único par de alelos de produzir diversos 
efeitos fenotípicos, simultaneamente, no mesmo indivíduo, chama-se 
pleiotropia. 

D) Na herança quantitativa, os indivíduos diferem de forma descontínua, 
apresentando como componentes da variação o genótipo e o 
ambiente. Dessa forma, toda a variação existente pode ser 
representada graficamente através de uma curva de Gauss. 

 
Q.04-Os insetos são o mais numeroso grupo de animais da Terra, com mais 
de um milhão de espécies catalogadas. Exploram os mais variados habitats 
terrestres, além de alguns aquáticos. São de grande importância para a 
ecologia, para a economia e para a saúde pública, considerando que são 
vetores de doenças importantes, como a dengue e a malária, dentre outras. 
Em relação aos insetos, verificam-se diferentes modelos de 
desenvolvimento pós-embrionário, o que caracteriza diferentes grupos. 
 
Sobre o desenvolvimento dos insetos, leia as afirmativas a seguir. 
 
I. A partir do ovo, nasce uma larva, chamada lagarta, bem diferente do 

adulto, e que armazena nutrientes para a fase seguinte, na qual, 
dentro de um casulo protetor, essa larva se transformará em um 
adulto com asas e gônadas maduras. 

II. Do ovo, eclode uma larva, chamada ninfa ou náiade, que tem 
semelhanças com o adulto, mas ainda sem asas ou gônadas maduras. 

III. A partir do ovo, eclode um indivíduo jovem, já com todas as 
características da morfologia adulta, mas ainda sem o 
amadurecimento das gônadas. 

 
Considerando as afirmações e os seus conhecimentos sobre os insetos, 
assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, aos tipos de 
desenvolvimento descritos acima. 
 
A) Holometabólico, hemimetabólico e ametabólico. 
B) Anamórfico, pedogênese e partenogênese. 
C) Neotenia, epimórfico e partenogênese. 
D) Hemimetabólico, ametabólico e pedogênese. 
E) Metabólico, hemimetabólico e holometabólico. 
 
Q.05-Os artrópodes denominados quelicerados ou queliceriformes 
possuem cefalotórax anterior e abdômen posterior. Não possuem antenas 
nem asas e a maioria possui olhos simples. 
Pode-se incluir, como exemplo de quelicerado: 
 
A) o carrapato (Arachnida) 
B) a traça (Thysanura) 
C) o percevejo (Hemiptera) 
D) a centopeia (Chilopoda) 
 
Q.06-Existem milhares de espécies animais distribuídas nos mais variados 
habitats. Conhecer essa diversidade é uma necessidade para que possamos 
ter um futuro mais saudável. Sobre os principais grupos animais, é correto 
afirmar-se que  
 
A) todos os equinodermos são exclusivamente marinhos.  
B) caramujos, baratas, e ouriços do mar são exemplos de animais que 

apresentam exoesqueleto.  
C) cordados são todos os animais que possuem vértebras.  
D) anelídeos e nematelmintos são parasitas obrigatórios.  
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Q.07-O mastodonte era um mamífero gigante que habitou o nordeste 
brasileiro no Pleistoceno e hoje se encontra extinto. Existe um dente deste 
animal depositado na sala de visita do Açude Castanhão. Já no Rio Grande 
do Norte, nas imediações da cidade de Felipe Guerra, encontramos conchas 
e esqueletos de equinodermas. Destes animais, aqueles que apresentam 
esqueletos externos são  
 
A) somente as conchas.  
B) as conchas e os equinodermos.  
C) somente os mastodontes.  
D) os equinodermos e os mastodontes.  
 
Q.08-O esquema abaixo representa os diferentes estágios de 
desenvolvimento de um anfíbio. 
 

 
GILBERT, Scott F. Developmental Biology. 
6.ed. Sunderland: Sinauer, 2000. (Adaptado) 
 
De acordo com esse esquema, os diferentes estágios de desenvolvimento 
se originaram a partir de um ovo 
 
A) centrolécito. 
B) oligolécito. 
C) mesolécito. 
D) megalécito. 
 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 9 
A anemia falciforme é uma doença caracterizada pela produção de 

moléculas de hemoglobina anormais, incapazes de transportar 2O , 

comprometendo a oxigenação do organismo. Indivíduos com genótipo AA 
produzem a molécula normal de hemoglobina, não sendo afetados pela 
doença. Indivíduos com genótipo SS produzem apenas a forma anormal de 
hemoglobina, sendo afetados pela anemia falciforme. Já indivíduos 
heterozigotos (AS) apresentam a forma branda da doença, condição 
conhecida como traço falciforme. A frequência desses alelos varia entre 
diferentes populações humanas. Em algumas regiões onde a malária é 
endêmica, a frequência de indivíduos AS é maior quando comparadas à de 
populações humanas onde a malária é incomum. O plasmódio, agente 
causador da malária, invade as hemácias, onde se reproduz 
assexuadamente. A presença da hemoglobina anormal dificulta essa etapa 
do ciclo de vida do plasmódio. Outras células que são afetadas pelo 
plasmódio são os hepatócitos. O plasmódio é transmitido pelo mosquito 
Anopheles sp. 
 
Q.09-Considere um casal formado por um homem que não apresenta 
nenhum traço de anemia falciforme e por uma mulher que é acometida 
pela forma branda da doença. Este deseja ter filhos, mas a esposa se recusa 
a engravidar porque acredita que há chance de nascer uma criança afetada 
pela forma grave da doença. A esposa está: 
 
A) incorreta, pois a anemia falciforme é determinada por um alelo 

dominante. 
B) correta, pois a anemia falciforme é uma herança ligada ao sexo. 
C) correta, pois a anemia falciforme é determinada por um alelo 

recessivo. 
D) incorreta, pois não há dominância entre o alelo A e o alelo S. 
E) faltam dados para julgar a afirmação da esposa. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 10 
  

 
(Rivane Neuenschwander, Mal-entendido,  

casca de ovo, areia, água, vidro e fita mágica, 2000.) 
 
Q.10-As células-ovo, ou zigoto, possuem substâncias nutritivas 
armazenadas no citoplasma, que constituem o vitelo. Assinale a alternativa 
que relaciona corretamente as células-ovo à quantidade e distribuição do 
vitelo, aos grupos animais que as apresentam e ao tipo de segmentação. 
 
A) Ovos isolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira 

uniforme, estão presentes em mamíferos e apresentam segmentação 
holoblástica. 

B) Ovos heterolécitos, que possuem uma quantidade grande de vitelo 
restrita à região central, estão presentes nos moluscos e apresentam 
segmentação meroblástica. 

C) Ovos telolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira 
uniforme, estão presentes em anelídeos e apresentam segmentação 
superficial. 

D) Ovos centrolécitos, que possuem uma quantidade moderada de vitelo 
distribuída de maneira uniforme, estão presentes nos anfíbios e 
apresentam segmentação holoblástica. 

E) Ovos mesolécitos, que possuem uma grande massa de vitelo na região 
central, estão presentes nos insetos e apresentam segmentação 
meroblástica. 

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

  
FÍSICA 
EDSON 
Q.01- Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um 
forno micro-ondas 500g de água em uma tigela de vidro de 300g. A 
temperatura inicial da tigela e da água era de 6°C. Com o forno de micro-
ondas funcionando a uma potência de 800W, a tigela e a água atingiram a 
temperatura de 40°C em 2,5min. Considere que os calores específicos do 
vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2cal/g°C e 1cal/g°C e que 1 cal = 
4,25J. 
Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é 
efetivamente convertido em calor para o aquecimento?  
 
A) 11,8%            B) 45%          C)57,1%          D) 66,7%         E) 78,4%    
  
 
Q.02- O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem 
aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o 
aquecimento de água (densidade 1kg/L) para uso residencial. Em um local, 
a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar 
com área de 1m2 é de 0,03kW/m2. O valor do calor específico da água é 
igual 4,2kJ/kg°C.  Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 
litro de água de 20°C até 70°C?  
 
A) 490s          B) 2800s         C) 6300s        D) 7000s          E) 9800s  
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Q.03- Num dia em que a temperatura ambiente é de 37°C, uma pessoa, 
com essa mesma temperatura corporal, repousa à sombra. Para regular sua 
temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através 
da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter 
seu metabolismo é 120W e que, nessas condições, 20% dessa energia é 
dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água (540cal/g). 
Utilize 1 cal = 4J. Após duas horas nessa situação, que quantidade de água 
essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração?  
 
A) 0,08g         B) 0,44g         C) 1,3g         D) 1,8g         E) 80g    
  
Q.04- Considere duas fontes pontuais F1 e F2 produzindo perturbações, de 
mesma frequência e amplitude, na superfície de um líquido homogêneo e 
ideal. A configuração de interferência gerada por essas fontes é 
apresentada na figura abaixo. 

 
Sabe-se que a linha de interferência (C) que passa pela metade da distância 
de dois metros que separa as duas fontes é uma linha nodal. O ponto P 
encontra-se a uma distância d1 da fonte F1 e d2 da fonte F2, e localiza-se na 
primeira linha nodal após a linha central. 
Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 
cinco nós e que dois destes estejam posicionados sobre as fontes. Nessas 
condições, o produto (d1.d2) entre as distâncias que separam as fontes do 
ponto P é  
A) 1/2                   B) 3/2                   C) 5/4                     D) 7/4    
 
Q.05- A fim de investigar os níveis de poluição sonora, causados por dois 
bares que funcionam próximos a um conjunto residencial, um pequeno 
modelo foi esquematizado na figura a seguir. 

 
Cada círculo representa uma instalação com uma numeração de 1 a 16. Os 
bares funcionam nos números 1 e 3, e as residências, nos demais números. 
Supondo que os bares sejam duas fontes sonoras de mesma potência, que 
produzem ondas de mesma fase e comprimento de onda igual a L, assinale 
a alternativa CORRETA.  
A) 6 é um ponto de interferência destrutiva.    
B) 3 é um ponto de interferência destrutiva.    
C) 2, 5 e 7 recebem a mesma intensidade sonora.    
D) 2 e 4 são pontos de interferência construtiva.    
E) 9 e 11 são pontos de interferência construtiva.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06- A figura I, abaixo, representa esquematicamente o experimento de 
Young. A luz emitida pela fonte F, ao passar por dois orifícios, dá origem a 
duas fontes de luz F1 e F2, idênticas, produzindo um padrão de interferência 
no anteparo A. São franjas de interferência, compostas de faixas claras e 
escuras, decorrentes da superposição de ondas que chegam no anteparo. 
A figura II, abaixo, representa dois raios de luz que atingem o anteparo no 
ponto P. A onda oriunda do orifício F1 percorre uma distância maior que a 
onda proveniente do orifício F2. A diferença entre as duas distâncias é ΔL.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado 
abaixo, na ordem em que aparecem. 

Se, no ponto P,  há uma franja escura, a diferença L  deve ser igual a um 

número __________ de comprimentos de onda. 

No ponto central O,  forma-se uma franja __________ decorrente da 

interferência __________ das ondas.  
A) inteiro − escura − destrutiva    
B) inteiro − escura − construtiva    
C) inteiro − clara − construtiva    
D) semi-inteiro − escura − destrutiva    
E) semi-inteiro − clara – construtiva    
  
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-D Q.03-E Q.04-B Q.05-D Q.06-E 
Respostas 
 
Resposta da questão 1:  [D] 
 
Calculando a quantidade de calor absorvida no aquecimento: 

             
água tigela

Q mc ΔT mc ΔT   Q 500 1 34 300 0,2 34 19.040cal 80.920J.  

 
Calculando a potência absorvida: 

  


ab
Q 80.920

P 540W.
Δt 2,5 60

 

 
Fazendo a razão: 

   ab abP P540
0,675  67,5%.

P 800 P
   

 
Resposta da questão 2:  [D] 
 
Massa de água: 

água
água

m kg
m 1 1L m 1kg

V L
ρ        

 
Quantidade de energia necessária para o aquecimento da água: 

Q m c 1 4,2 50 Q 210 kJΔθ         

 
Potência requerida: 

2

2

kW
P 0,03 1m P 0,03 kW

m
     

 
Portanto: 

Q 210 kJ
P t

t 0,03 kW

t 7000 s

Δ
Δ

Δ
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Resposta da questão 3:  [E] 
 

A potência utilizada na evaporação da água é 20%  da potência total 

necessária para manter o metabolismo. 

U T UP 20% P 0,2 120  P 24W.    
 

 
O calor latente de vaporização é: 

cal J J
L 540 4   L 2.160 .

g cal g
     

 
Combinando as expressões da potência e do calor latente: 

 U U
U

24 2 3.600Q P t P t
  m L P t  m   m 80g.

L 2.160Q mL

Δ Δ
Δ

 
      



   
 
Resposta da questão 4:  [B] 
 

Como a linha que passa por C  é nodal, as fontes devem estar em oposição 

de fase. E como há 4  nós, sendo a distância entre eles igual a meio 
comprimento de onda, temos que: 

L 4 1m
2

λ
λ     

 
Logo: 

1
3

d 3 m
2 2

λ
    e 2

1
d m

2 2

λ
   

1 2

2 2 2
1 2

d d 1

d d 2

 


 

 

 
Resolvendo o sistema, chegamos a: 

1
28 2

d m
4


  e 2

28 2
d m

4


  

 
Portanto: 

 
2 2

1 2 2

28 2 3
d d

24


     

 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 

Dado: L.λ   

 
Sendo d a diferença de distâncias de cada fonte ao ponto considerado, 

sabe-se que, se essa diferença é um número par (p)  de semiondas, nesse 

ponto ocorre interferência construtiva (IC);  se for ímpar (i),  ocorre 

interferência destrutiva (DC).  Ou seja: 

d p   (IC)
2

d i   (DC)
2

λ

λ





 


 

 
- Os pontos 2, 6, 10 e 14 equidistam das fontes, então: 

d 0   (IC)
2

λ
 . 

 
- No ponto 4: 

par

d 3L L 2L 2   d 4   (IC).
2

λ
λ       

 
Portanto, os pontos 2 e 4 são de interferência construtiva.    

 
Resposta da questão 6:  [E] 
 
As franjas escuras são relativas a interferência destrutiva caracterizada pelo 

semicomprimento de onda, isto é, semi-inteiro 
2

λ 
 
 

. No ponto central 

temos a franja clara representando a interferência construtiva. Portanto, a 
resposta correta é letra [E].   
 
CIZINHO 
 
Q.01-Um estudante de óptica fez um dispositivo para focalizar um objeto 
muito distante (considere-o no infinito). Esse dispositivo consistia de uma 
lente esférica simétrica de vidro, imersa no ar, e de um espelho esférico 
côncavo, cujo raio de curvatura media 60 cm. Na montagem, o vértice do 
espelho ficava a 40cm do centro óptico da lente. Sabendo-se que os raios 
emergentes do dispositivo sobrepõem-se aos incidentes, podemos afirmar 
que a lente utilizada no dispositivo era 
A) biconvexa, cuja distância focal tem valor absoluto de 20cm. 
B) biconvexa, cuja distância focal tem valor absoluto de 30cm. 
C) bicôncava, cuja distância focal tem valor absoluto de 20cm. 
D) bicôncava, cuja distância focal tem valor absoluto de 30cm. 
E) bicôncava, cuja distância focal tem valor absoluto de 40cm. 
 
Q.02-Uma pequena lâmpada L (objeto pontual) esta fixa em um ponto D, 
no eixo principal de uma lente convergente. A luz proveniente da lâmpada 
se refrata na lente, se reflete em um espelho plano, posicionado 
perpendicularmente ao eixo principal da lente, e novamente se refrata na 
lente, formando uma imagem final L’. 
 
 

 
 
 
Sabe-se que a lente tem distância focal igual a d (ver figura) e admita, na 
formação da imagem, serem validas as condições de aproximação de 
Gauss. A imagem final L’ se formará na posição: 
 
A)A                          B) B                     C) C                     D) D                  E) E 
 
Q.03-Um objeto de altura 1,0 cm é colocado perpendicularmente ao eixo 
principal de uma lente delgada, convergente. A imagem formada pelo 
objeto tem altura de        0,40 cm. A distância entre o objeto e a imagem é 
de 56 cm. a distância d entre a lente e o objeto, em cm, vale:  
 
A)50                     B)40                        C)30                           D)20                       E)10 
 
Q.04-Um dispositivo de segurança muito usado em portas de apartamentos 
é o olho mágico. Ele é uma lente esférica que permite ver o visitante que 
está aguardando do lado de fora. Quando o visitante está a 60 cm da porta, 
o olho mágico forma, para a pessoa de dentro do apartamento, uma 
imagem três vezes menor e direita do rosto do visitante. O valor absoluto 
da distância focal dessa lente, em cm, vale: 
 
A)75                     B) 60                          C) 45                    D) 30                   E) 15 
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Q.05-Um estudante possui uma lente côncavo-convexa de vidro (nv = 3/2), 
cujas faces tem raios de curvatura 10cm e 5,0cm. Sabendo que a lente é 
utilizada no ar (nar = 1) e posteriormente na agua (nA = 4/3), a variação da 
distância focal da lente vale: 
 
A)20cm               B)30cm               C)40cm                D)50cm               E)60cm 
 
Q.06-Duas lentes delgadas biconvexas, L1 e L2,  de vidro em operação no ar 
são justapostas, como representa a figura. 
 
 

 
Um objeto luminoso é colocado diante da associação, obtendo-se uma 
imagem com a metade das dimensões lineares do objeto, distante 54cm 
dele. 
Sabendo-se que as distâncias focais de L1 e L2 valem, respectivamente, 
20cm e 30cm, a distância entre a imagem e as lentes vale: 
A)18cm           B)12cm              C)36cm               D)40cm                E)48cm 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-D Q.03-B Q.04-D Q.05-D Q.06-A 
 
LÊNIO 
Q.01-No circuito elétrico a seguir, estão representados dois geradores 
idênticos, com ε = 12 V e r = 1Ω . O amperímetro e o voltímetro são ideais.  

 
Analise as proposições a seguir e conclua.   
Analise as proposições a seguir e conclua.   
(     )  A leitura do amperímetro é de 2A.    
(     )  A leitura do voltímetro é de 10 V.    
(     )  A resistência equivalente do circuito é de 12Ω .    
(     )  A potência dissipada no resistor de 10Ω é de 40 W.    
(  )  O rendimento do gerador entre os pontos C e B é de aproximadamente 
83,33%.     
  
Q.02-A figura representa o modo como um estudante colocou quatro pilhas 
novas em sua lanterna. 

 
Nessa situação, é correto afirmar que   
A) a lâmpada irá queimar.    
B) a lanterna não irá acender.    
C) as pilhas durarão pouco tempo.    
D) a luz emitida terá um brilho forte.       
 
 
 
 

Q.03-Em uma ilha distante, um equipamento eletrônico de monitoramento 
ambiental, que opera em 12 V e consome 240 W, é mantido ligado 20h por 
dia. A energia é fornecida por um conjunto de N baterias ideais de 12 V. 
Essas baterias são carregadas por um gerador a diesel, G, através de uma 
resistência R de 0,2 Ω. Para evitar interferência no monitoramento, o 
gerador é ligado durante 4h por dia, no período em que o equipamento 
permanece desligado.  
 

 
  
Determine : 
A) a corrente I, em amperes, que alimenta o equipamento eletrônico C.  
B) o número mínimo N, de baterias, necessário para manter o sistema, 

supondo que as baterias armazenem carga de 50 A.h cada uma.  
C) a tensão V, em volts, que deve ser fornecida pelo gerador, para 

carregar as baterias em 4 h. 
 
Q.04- O circuito a seguir representa três pilhas ideais de 1, 5 V cada uma, 
um resistor R de resistência elétrica 1,0Ω e um motor, todos ligados em 
série. (Considere desprezível a resistência elétrica dos fios de ligação do 
circuito.) 

 
A tensão entre os terminais A e B do motor é 4, 0 V. Qual é a potência 
elétrica consumida pelo motor?   
A) 0, 5 W.     B) 1, 0 W.     C) 1, 5 W .    D) 2, 0 W     E) 2, 5 W.   
 
Q.05- Uma lanterna funciona com duas pilhas iguais de 1,5 V ligadas em 
série e uma lâmpada que consome 0,6 W quando submetida a uma tensão 
de 3 V. Ao ligarmos a lanterna, a tensão aplicada sobre a lâmpada vale 2,5 
V. A resistência interna, em ohms, de cada pilha, tem o valor de:   
A) 1,5     B) 1,8     C) 3,0     D) 5,0    E) 6,0 
 
Q.06- Seis pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão 
ligadas a um aparelho, com resistência elétrica R, na forma esquematizada 
na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, 
colocado na posição indicada, é igual a 

 
A) V/R     B) 2V/R     C) 2V/3R     D) 3V/R    E) 6V/R      
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Respostas 
Q.01- VFVVV  
Como o voltímetro e o amperímetro são ideais eles podem ser retirados do 
circuito. Temos, então, um circuito simples de uma malha.   

 

 
 
Q.02- b 
Q.03- 
 

 
 
Q.04- D 
Q.05- A 
Q.06- B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAUSSON 
Q.01-Uma pessoa cujos olhos se encontram a 1,8 m do chão está em 
repouso diante de um espelho plano vertical E, a 50 cm dele. A pessoa 
visualiza, por reflexão em E, a imagem de um poste AB, de 6,0 m de altura, 
situado atrás de si e a 2,5 m de E. 
 

 
 
Determine: 
A) a mínima dimensão vertical h que deve ter o espelho para que a 

pessoa possa ver inteiramente a imagem do poste. 
B) a distância y da borda inferior do espelho ao chão nas condições do 

item anterior. 
 
Q.02- Considere dois espelhos planos E1 e E2, associados conforme 
representa a figura a seguir, com suas superfícies refletoras formando um 
ângulo de 120° entre si. 
 

 
 
Se um objeto luminoso P for fixado diante dos dois espelhos, a 5,0 cm de E1 
e a 8,0 cm de E2, conforme está ilustrado, pode-se afirmar que a distância 
entre as duas imagens de P, obtidas por simples reflexão da luz nos 
espelhos, será igual a: 
 
A) 12,0 cm;  
B) 14,0 cm;  
C) 16,0 cm;  
D) 18,0 cm; 
E) 26,0 cm. 
 
Q.03-Um objeto linear é colocado diante da superfície refletora de um 
espelho esférico côncavo, de raio de curvatura igual a 120 cm e que 
obedece às condições de Gauss. Sabendo que a imagem tem tamanho 
quatro vezes o tamanho do objeto, calcule a distância do objeto ao 
espelho. 
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Q.04-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. 
 

 
Q.05-Um espelho convexo cuja distância focal tem módulo igual a 10 cm 
está situado a 20 cm de um espelho côncavo de distância focal 20 cm. Os 
espelhos estão montados coaxialmente e as superfícies refletoras se 
defrontam. Coloca-se um objeto luminoso no ponto médio do segmento 
que une os vértices dos dois espelhos. Localize a imagem fornecida pelo 
espelho convexo ao receber os raios luminosos que partem do objeto e são 
refletidos pelo espelho côncavo. 
 
Q.06-Um diretor de cinema registrou uma cena em que apareceram 24 
bailarinas. Ele utilizou na filmagem apenas três atrizes, trajadas com a 
mesma roupa, colocadas diante de uma associação de dois espelhos planos 
verticais cujas superfícies refletoras formavam entre si um ângulo diedro α. 

Qual o valor de ? 
 
Respostas 
Q.01- a) h = 1,0 m; b) y = 1,5 m Q.02-B Q.03- 45cm  ou 75cm 
Q.04-15cm Q.07-45° 
Q.06-A imagem é de natureza virtual e está a 8,0 cm do vértice do espelho 
convexo. 

 

WESLEY 

Q.01-Uma torneira mal fechada pinga a intervalos de tempo iguais. A figura 
mostra a situação no instante em que uma das gotas está se soltando. 
Supondo que cada pingo abandone a torneira com velocidade nula e 
desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a razão A/B entre as 
distâncias A e B mostradas na figura (fora de escala) vale: 

B

A

 
A) 2   
B) 3   
C) 4   
D) 5   
E) 6 
 
Q.02-Um movimento retilíneo uniformemente variado tem função horária 
S(t) = At2 + Bt + C, com o tempo t em segundos, e a posição S(t) em metros. 
O gráfico da função S(t) é uma parábola que passa pelos pontos (2, 0), (5, 0) 
e (0, 20). 
O módulo da velocidade dessa partícula, em m/s, no instante t = 8 
segundos é 
 
A) 18 
B) 14 
C) 9 
D) 4 
E) 2 

 
Q.03-Após ter afinado seu violão utilizando um diapasão de 440 Hz, um 
músico notou que o quarto harmônico da corda Lá do instrumento emitia 
um som com a mesma frequência do diapasão. 
 
Com base na observação do músico e nos conhecimentos de ondulatória, 
considere as afirmativas a seguir. 
 

I. O comprimento de onda da onda estacionária formada na corda, no 
quarto harmônico, é igual à metade do comprimento da corda. 

II. A altura da onda sonora emitida no quarto harmônico da corda Lá é 
diferente da altura da onda emitida pelo diapasão. 

III. A frequência do primeiro harmônico da corda Lá do violão é 110 Hz. 
IV. O quarto harmônico da corda corresponde a uma onda estacionária 

que possui 5 nós. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
E) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
Q.04- 

 
Disponível em: <http://efisica.if.usp.br/otica/basico/espelhos_ 

esfericos/associacao/> Acesso em: 25 jun. 2013. 
 
A figura representa o esquema simplificado de um holofote, construído 
com dois espelhos esféricos côncavos associados, para obter um feixe 
paralelo de luz cilíndrico com alta eficiência no aproveitamento da luz 
emitida por um pequeno filamento aquecido de uma lâmpada. 
 
Considerando-se que os espelhos obedecem às condições de Gauss e 
sabendo-se que f1 e f2 são, respectivamente, as distâncias focais dos 
espelhos 1 e 2, é correto afirmar: 
 
A) A distância do filamento ao espelho E1 é igual a 2f1. 
B) A distância entre os espelhos E1 e E2 é igual a f1 + 2f2. 
C) A imagem da lâmpada conjugada pelo espelho E2 é virtual. 
D) O filamento é colocado no centro de curvatura do espelho E1. 
E) O espelho E2 deve ser posicionado de forma que o seu foco coincida 

com a posição do filamento. 
 

Q.05-Um gás perfeito, que tem um volume de 12,0  , encontra-se no 

interior de um frasco sob pressão de 3,00 atm e com temperatura de 200 K. 
Inicialmente, o gás sofre uma transformação isotérmica, de tal forma que 
sua pressão passa a ser de 9,00 atm, a seguir, o gás sofre uma 
transformação segundo a lei de Gay-Lussac, atingindo uma temperatura de 
500 K. Os volumes, após as duas transformações, respectivamente, são 
iguais a 
 

A) 10,0   e 4,00  . 

B) 4,00   e 2,00  . 

C) 10,0   e 2,00  . 

D) 2,00   e 4,00  . 

E) 4,00   e 10,0  . 
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Q.06-Um próton se desloca horizontalmente, da esquerda para a direita, a 

uma velocidade de 4  105 m/s. O módulo do campo elétrico mais fraco 
capaz de trazer o próton uniformemente para o repouso, após percorrer 
uma distância de 3 cm, vale em N/C: 

Dados: massa do próton = 1,8  10–27 kg, carga do próton = 1,6  10–19 C 
 

A) 4  103  

B) 3  105   

C) 3  104  

D) 6  104   

E) 7  103  
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-A Q.03-E Q.04-B Q.05-E Q.06-D 
 
QUÍMICA 
BRAGA 
Q.01-As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas 
pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em 
uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as 
seguintes propriedades: 
Alta temperatura de fusão e ebulição 
Boa condutividade elétrica em solução aquosa 
Mau condutor de eletricidade no estado sólido 
A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa 
que indica o tipo de ligação predominante no mesmo: 
a).metálica 
b). covalente 
c). dipolo induzido 
d). iônica 
 
Q.02-Analise as propriedades físicas na tabela abaixo: 

Amostra 
Ponto 
de 
fusão 

Ponto de 
ebulição 

Condutividade 
elétrica a 25 ºC 

Condutividade 
elétrica a 1000 
ºC 

A 801 ºC 1413 ºC isolante condutor 

B 43 ºC 182 ºC isolante ------------- 

C 
1535 
ºC 

2760 ºC condutor condutor 

D 
1248 
ºC 

2250 ºC isolante isolante 

Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser 
classificados, respectivamente, como, 
A) composto iônico, metal, substância molecular, metal. 
B) metal, composto iônico, composto iônico, substância molecular. 
C) composto iônico, substância molecular, metal, metal. 
D) substância molecular, composto iônico, composto iônico, metal. 
E)  composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 
 
Q.03-A natureza das ligações químicas interatômicas, responsáveis pela 
união entre átomos, se reflete em diferentes propriedades físico-químicas, 
apresentadas pelos respectivos compostos formados. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre cada 
tipo de ligação química e as suas respectivas propriedades físico-químicas. 
A) Nas ligações metálicas há compartilhamento de pares eletrônicos. Os 

metais são maleáveis e dúcteis. 
B) As ligações covalentes são predominantemente realizadas entre 

elementos os mais afastados possíveis na Tabela Periódica, ou seja, 
com tendência não muito diferente de atração pelo elétron de ligação. 
Podem ser líquidos, sólidos ou gases à temperatura ambiente. 

C) A teoria da nuvem eletrônica suporta teoricamente a formação de 
ligações metálicas. Os metais, tipicamente, apresentam baixa relação 
massa/volume e altos pontos de ebulição e fusão comparativamente a 
compostos moleculares. 

D) Compartilhamento de elétrons de ligação devido à baixa diferença de 
eletronegatividade é a base para formação de ligações covalentes. 
Compostos moleculares apresentam-se apenas como sólidos ou 
líquidos à temperatura ambiente. 

E) A ligação iônica é caracterizada pela união entre um cátion e um ânion 
por meio de interações coulombicas, sem significativa contribuição de 
interpenetração de orbitais atômicos para a formação da ligação. 
Compostos iônicos podem ser líquidos ou sólidos à temperatura 
ambiente. 

 
Q.04-Considerando as moléculas de CO e CO2 e sabendo que os 
comprimentos de ligação C-O em uma dessas moléculas é 121 pm (onde 
pm = 10-12 m) e na outra 143 pm, pode-se afirmar:. 
A) a). A ligação na molécula de CO2 é mais forte que na molécula de CO, 

pois a ligação dupla é mais forte que a ligação tripla. 
B) b). A ligação na molécula de CO é iônica, enquanto a ligação na 

molécula de CO2 é covalente. 
C) c). A ligação na molécula de CO é mais longa que na molécula de CO2, 

devido à ausência de ligações múltiplas no CO. 
D) A ligação na molécula de CO é mais curta que na molécula de CO2, 

pois a molécula de CO apresenta uma ligação tripla e corresponde ao 
comprimento de 121 pm. O CO2 apresenta ligação dupla entre o 
átomo de carbono e os átomos de oxigênio, e essa ligação 
corresponde ao comprimento de 143 pm. 

E) A ligação no CO2 é mais curta que no CO, pois a ligação dupla, 
presente na estrutura do CO2, é mais curta e forte que a ligação tripla 
presente no CO. 

 
Q.05-Uma aula a respeito de ligações químicas, o professor mencionou 
casos especiais, e um destes casos eram as ligações constituídas pelos 
elementos da família 16 da Tabela Periódica. Esse professor afirmou que o 
ângulo da ligação vai diminuindo de valor nas moléculas H2O, H2S, H2Se, 
H2Te, nesta sequência, porque: 
A) a). Não há nenhuma relação entre elas; 
B) b). O tamanho do átomo central, sendo maior, deixa os H1+ mais 

distantes, fazendo com que sua repulsão seja menor; 
C) c). A repulsão dos H1+ é menor no caso do H2O; 
D) d). São moléculas lineares; 
 
Q.06-Um elemento químico A possui um elétron em seu subnível mais 
energético, sendo que esse subnível é do tipo s e está localizado no terceiro 
nível. Um elemento químico B possui cinco elétrons em seu subnível mais 
energético, sendo que esse subnível é do tipo p e está localizado no quarto 
nível. Sobre o tema, é correto afirmar que A e B: 
A) formam íons com carga de mesmo valor, porém com sinal invertido. 
B) separadamente formam ligação covalente em estado puro. 
C) apresentam fórmula estrutural semelhante quando combinados 

separadamente com hidrogênio. 
D) possuem energia de ionização de mesmo valor. 
 
Q.07-As ligações químicas nas substâncias K(s), HCl(g), KCl(s) e Cl2(g)  são, 
respectivamente:  
A) Covalente apolar, covalente polar, iônica e metálica;  
B) Iônica, covalente polar, metálica e covalente apolar;   
C) Covalente apolar, covalente polar, metálica e covalente apolar;   
D) Metálica, covalente apolar, iônica e covalente polar;   
E) Metálica, covalente polar, iônica e covalente apolar. 
 
Q.08-O amianto, conhecido também como asbesto, é um material 
constituído por fibras incombustíveis. É empregado como matéria-prima na 
fabricação de materiais isolantes usados na construção civil, como 
fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 
1960, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, 
principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, 
além do SiO2, estão o óxido de magnésio (MgO) e o óxido de alumínio 
(Al2O3). Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas:  
I. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de 

elétrons, sendo classificada como ligação iônica.  
II. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação.  
III.  Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há formação 

de um cátion Mg2+ e um ânion O2–.  
 Dados: Mg (Z = 12); O (Z = 8)  
  
Está(ao) correta(s) apenas:  
A) I.  
B) II.  
C) I e III.  
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D) I e II.  
E) III.  
  
Respostas 
Q.01-D Q.02-E Q.03-E Q.04-D Q.05-B 
Q.06-A Q.07-E Q.08-C 
 
PROSA 
Q.01-(PUC) Na cela eletroquímica representada pela equação: 
Ni0 + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag0 
é correto afirmar que: 
A) os elétrons fluem, pelo circuito externo, da prata para o níquel. 
B) o cátodo é o eletrodo de níquel. 
C) o eletrodo de prata sofre desgaste. 
D) a prata sofre redução. 
E) a solução de níquel irá se diluir. 
 
Q.02-(FUC-MT) Nas pilhas eletroquímicas obtém-se corrente elétrica 
devido à reação de oxidorredução. 
Podemos afirmar que: 
A) no cátodo, ocorre sempre a semirreação de oxidação. 
B) no cátodo, ocorre sempre a semirreação de redução. 
C) no ânodo, ocorre sempre a semirreação de redução. 
D) no ânodo, ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. 
E) no cátodo, ocorre sempre a oxidação e a redução simultaneamente. 
 
Q.03- Observe a célula eletroquímica na figura a seguir: 

 
Exercício sobre célula eletroquímica 
Indique a representação correta do ânodo e do cátodo dessa pilha: 
A) Zn2+/Zn //Al/ Al3+ 
B) Zn+/Zn //Al/ Al3+ 
C) Al/ Al3+ // Zn2+/Zn 
D) Al/ Al+ // Zn+/Zn 
E) Al/ Al2+ // Zn2+/Zn 
 
Q.04- Indique o ânodo e o cátodo das pilhas construídas com os seguintes 
pares de metais: 
A) Zn e Mg 
B) Zn e Ni 
C) Pb e Ag 
D) Mg e Pb 
E) Pb e Ni 
 
Q.05- Considerando a pilha Zn°/Zn2+//Cu2+/Cu° e sabendo que o zinco cede 
elétrons espontaneamente para íons Cu2+, é incorreto afirmar que: 
 
A) o eletrodo de cobre é o cátodo. 
B) o eletrodo de Zn é gasto. 
C) a solução de CuSO4 irá se concentrar. 
D) o eletrodo de zinco é o ânodo 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06- Um alquimista maluco descobriu que o chumbo metálico pode ceder 
elétrons espontaneamente em soluções de AuCℓ3, e construiu a seguinte 
pilha:  
Pb°|Pb2+| |Au3+|Au°. Para esta pilha, é correto afirmar: 
 
A) o cátodo é o ouro e o ânodo é o chumbo. 
B) o alquimista transformou chumbo em ouro. 
C) o Au° se reduz e o Au3+ se oxida. 
D) a solução de Pb2+ ficará mais diluída. 
E) a solução de Au3+ ficará mais concentrada 
 
 
 
 
Q.07-Com relação a uma pilha eletroquímica, são feitas as seguintes 
afirmações: 
I. No cátodo ocorre redução dos íons da solução. 
II. A passagem de elétrons, no circuito externo, é do cátodo para o ânodo. 
III. O ânodo sofre redução de massa. 
 
São verdadeiras as seguintes sentenças: 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) I e II. 
D) todas. 
E) somente I. 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-B Q.03-C Q.05-C Q,06-A Q.07-A 
Q.04- Consultando uma tabela de potenciais-padrão de redução ou 
oxidação (como a encontrada no texto Medida dos potenciais 
eletroquímicos), sabemos que: 
a) O Mg tem maior potencial de oxidação (+2,37) que o Zn (+0,76), logo o 
Mg oxida (perde elétrons), constituindo o ânodo, e o Zn reduz (ganha 
elétrons), formando o cátodo: Mg/Mg2+ // Zn2+/Zn. 
b) O Zn tem maior potencial de oxidação (+0,76) que o Ni (+0,23), assim o 
Zn oxida, constituindo o ânodo, e o Ni reduz (ganha elétrons), formando o 
cátodo: Zn/Zn2+ // Ni2+/Ni. 
c) O Pb tem maior potencial de oxidação (+0,13) que o Ag (-0,80), assim o 
Pb é o ânodo e o Ag é o cátodo: Pb/Pb2+ // Ag+/Ag. 
d) O Mg tem maior potencial de oxidação (+2,37) que o Pb (+0,13), logo o 
Mg é o ânodo e o Pb é o cátodo: Mg/Mg2+ // Pb2+/Pb. 
e) O Ni tem maior potencial de oxidação (+0,23) que o Pb (+0,13), então o 
Ni é o ânodo e o Pb é o cátodo: Ni/Ni2+ // Pb2+/Pb. 
 
MARIANO 
Q.01- A lisozima é uma enzima presente nas lágrimas e nos mucos dos 
seres humanos. Ela apresenta uma função protetora muito importante, 
pois atua na hidrólise de carboidratos de alto peso molecular, destruindo a 
camada protetora da parede celular de muitas bactérias. A seguir são 
apresentados gráficos que relacionam a atividade da lisozima em função do 
pH e da temperatura. 
 
 

 
 
Considerando os gráficos, a condição em que a lisozima apresenta a maior 
atividade enzimática corresponde  
 
A) solução aquosa de HCl 0,05 mol.L-1 e temperatura 70°C. 
B) solução aquosa de NHCl 0,05 mol.L-1 e temperatura 37°C. 
C) solução aquosa de H2SO4 0,05 mol.L-1 e temperatura 37°C.  
D) solução aquosa de NaOH 0,05 mol.L-1 e temperatura 10°C. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/medicao-dos-potenciais-eletroquimicos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/medicao-dos-potenciais-eletroquimicos.htm
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Q.02-A temperatura de fusão de compostos iônicos está relacionada à 
energia reticular, ou seja, à intensidade da atração entre cátions e ânions 
na estrutura do retículo cristalino iônico. A força de atração entre cargas 
elétricas opostas depende do produto das cargas e da distância entre elas. 
De modo geral, quanto maior o produto entre os módulos das cargas 
elétricas dos íons e menores as distâncias entre os seus núcleos, maior a 
energia reticular. Considere os seguintes pares de substâncias iônicas:  
I. MgF2 e MgO  
II. KF e CaO  
III. LiF e KBr  
As substâncias que apresentam a maior temperatura de fusão nos grupos I, 
II e III são, respectivamente,  
 
A) MgO, CaO e LiF.  
B) MgF2 , KF e KBr. 
C) MgO, KF e LiF.  
D) MgF2 , CaO e KBr 
 
Q.03- O biogás pode substituir a gasolina na geração de energia. Sabese 
que 60%, em volume, do biogás são constituídos de metano, cuja 
combustão completa libera cerca de 900 kJ/mol. Uma usina produtora gera 
2.000 litros de biogás por dia. Para produzir a mesma quantidade de 
energia liberada pela queima de todo o metano contido nesse volume de 
biogás, será necessária a seguinte quantidade aproximada (em litros) de 
gasolina:  
 
A) 0,7  
B) 1,0  
C) 1,7  
D) 3,3  
E) 4 

 
 
Q.04- Considere as fórmulas dos compostos a seguir. 
 
I - KHCO3 
II - RbSO4  
III - SrClO2  
IV - MgCr2O7 
V - LiNO3  
 
Em relação à representação das fórmulas dos compostos, assinale a 
alternativa que apresenta, apenas, as fórmulas escritas corretamente.  
 
A) III e IV  
B) II e III  
C) I e V  
D) III e V 
 
Q.05-Em um laboratório de química, foram encontrados quatro recipientes 
contendo substâncias brancas sólidas. Sabe-se que os frascos contêm, 
separadamente: bicarbonato de sódio, sal de cozinha, açúcar refinado e pó 
de mármore (carbonato de cálcio). O técnico do laboratório testou a 
condutividade das respectivas soluções aquosas e sua reatividade em ácido 
clorídrico diluído. Após os testes, o técnico verificou que o frasco que 
contém  
A) bicarbonato de sódio conduziu eletricidade em solução aquosa e gerou 

gás em contato com o ácido clorídrico.  
B) sal de cozinha conduziu eletricidade em água e reagiu com ácido 

clorídrico diluído, formando gás carbônico.  
C) açúcar conduziu eletricidade em solução aquosa, sem, entretanto, 

apresentar reatividade em contato com o ácido.  
D) pó de mármore não conduziu eletricidade em solução aquosa, nem 

tampouco reagiu com ácido clorídrico. 
 
 
 

Q.06-Em países cuja produção da cana não é economicamente viável, 
utiliza-se reações do eteno (C2H4) em meio ácido para produção do álcool. 
Essa reação ocorre, porque  
 
A) a tripla ligação entre os carbonos, em presença de catalisador, é 

atacada por gás hidrogênio.  
B) a dupla ligação entre os carbonos, quimicamente ativa, é atacada por 

água em meio ácido. 
C) a ligação simples, entre os carbonos, presente na estrutura, é instável 

e sofre uma adição.  
D) as ligações da molécula, entre hidrogênio e carbono, sofrem adição do 

grupo OH, característico do álcool. 
 
Q.07-As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, 
hidrogênio e oxigênio. 
 

 
Qual das figuras representa uma molécula pertencente à função álcool?  
 
A) A.  
B) B.  
C) C.  
D) D. 
 
Q.08-O potencial hidrogeniônico (pH) é uma medida de acidez presente nos 
mais diversos sistemas químicos, sejam eles orgânicos ou não. A figura a 
seguir mostra alguns valores de pH encontrados em quatro partes do corpo 
humano, a 25o C. 
 

 
 
Com base nos sistemas dados (boca, estômago, pâncreas e intestino 
delgado) e nas informações fornecidas, é CORRETO afirmar que  
 
A) a acidez no estômago é decorrente da produção do ácido sulfúrico.  
B) a boca é tão alcalina quanto o intestino delgado.  
C) no intestino delgado, a concentração de íons hidrogênio é igual a 6,7 
mol/L.  
D) o estômago é cerca de um milhão (106 ) de vezes mais ácido que o 
pâncreas. 
 
Respostas 
Q.01-B Q.02-A Q.03-B Q.04-C Q.05-A 
Q.06-B Q.07-C Q.08-D 
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TOSTES 
Q.01- No corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína 
chamada hemoglobina.Cada molécula de hemoglobina contém 4 átomos 
de ferro.O transporte de oxigênio, dos pulmões para os tecidos, 
envolve o equilíbrio reversível: 
 

 
Mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído 
quando vai competir em localidades de altitude muito mais elevada do que 
a que está habituado. 
Após cerca de duas semanas de treinamento na nova altitude, o 
rendimento do atleta retorna ao normal. 
A) Explique, em termos químicos, por que o rendimento físico inicial do 

atleta diminui na altitude mais elevada. 
B) Explique por que, após o período de adaptação, o rendimento do 

atleta retorna ao normal.O que ocorre com as reservas originais de 
ferro do organismo em conseqüência da adaptação? 

 
Q.02- Para preparar 1,2 litros de solução 
0,4M de HCl, a partir do ácido concentrado (16M), o volume de água, em 
litros, a ser utilizado será de: 
A) 0,03. 
B) 0,47.  
C) 0,74. 
D) 1,03. 
E) 1,17.  
 
 
Q.03- A sacarina, que tem massa molecular 183 e fórmula estrutural 
 

 
 
É utilizada em adoçantes artificiais. Cada gota de um certo adoçante 
contém 4,575 mg de sacarina. Foram adicionadas, a um recipiente 
contendo café com leite, 40 gotas desse adoçante, totalizando um volume 
de 
200 ml. 
A) Determine a molaridade da sacarina nesse recipiente. 
B) Quantos mililitros de café com leite devem ser adicionados ao 

recipiente para que a concentração da sacarina se reduza a 1/3 da 
concentração inicial? 

 
Q.04-O efeito estufa resulta principalmente da absorção da radiação 
infravermelha, proveniente da radiação solar, por moléculas presentes na 
atmosfera terrestre. A energia absorvida é armazenada na forma de 
energia de vibração das moléculas. Uma das condições para que uma 
molécula seja capaz de absorver radiação infravermelha é que ela seja 
polar. Com base apenas neste critério, dentre as moléculas O2, N2 e H2O, 
geralmente presentes na atmosfera terrestre, contribuem para o efeito 
estufa:  
 
A) O2, apenas.  
B) H2O, apenas.  
C) O2 e N2, apenas.  
D) H2O e N2, apenas.  
E) N2, apenas.  
 

Q.05- 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- Um dos dados está INCORRETAMENTE relacionado na alternativa 
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Q.06-Enquanto o derretimento de solos congelados preocupa a 
humanidade, proprietários de fazendas de criação de suínos estão 
utilizando biodigestores, que transformam os dejetos desses animais em 
metano.  
Esse metano, ao ser capturado e queimado, leva a um ganho ambiental 
significativo  
 
A) pois, usado como combustível residencial ou veicular, produz um gás-

estufa vinte e três vezes mais fraco que ele.  
B) pois, na combustão total, produz monóxido de carbono, que é um gás 

inerte e não poluente.  
C) pois, na combustão parcial, produz água e gás oxigênio, melhorando a 

qualidade do ar.  
D) porque pode ser usado como combustível, embora somente para 

ônibus devido a seu odor desagradável.  
E) pois se transforma em dióxido de carbono, que é o gás presente em 

maior porcentagem na atmosfera. 
 
Q.07- Um explosivo deve satisfazer três requisitos principais: 
Decomposições rápidas, exotérmicas e os produtos devem ser gasosos para 

que aumente a pressão final do sistema. Um exemplo de explosivo é a 
nitroglicerina, um líquido oleoso de cor amarelo pálido, muito sensível ao 
impacto.Uma simples agitação já ocasiona sua decomposição que pode ser 
assim equacionada: 
 
4 C3H5(ONO2)3(l)   12 CO2(g) + 10 H2O(g) + 6 N2(g) + O2(g)      ∆H = - 
6161 kJ 
 
A ENERGIA liberada por 1g de nitroglicerina é: 
 
A) 14,95 
B) 6,79 
C) 27,14 
D) 34,42 
E) 17,21 
 
Respostas 
Q.02-E Q.04-B Q.05-D Q.06-A Q.07-B 
 
Q.01 -  
A) Em um local de altitude mais elevada, a [O 2 ] no ar é menor e, 

segundo o Princípio de Lê Chatelier, o equilíbrio químico em questão 
desloca-se para a esquerda. Em outras palavras, a diminuição da [O2 ] 
favorece a reação inversa, o que diminui a capacidade respiratória do 
atleta. 

B) Durante o período de adaptação à altitude mais elevada,o organismo 
do atleta sintetiza mais hemoglobina aumentando a sua 
concentração. Pelo Princípio de Le Chatelier, isso favorece a reação 
direta, o que aumenta a capacidade respiratória do atleta.Para cada 
molécula de hemoglobina sintetizada, são consumidos quatro átomos 
de ferro, o que diminui as reservas desse metal no organismo do 
atleta. 

   
Q.03- 
A) 0,005 mol/Ø 
B) 600 mililitros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


