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BIOLOGIA 
RODRIGO 
Q.01- É uma organela proeminente em células vegetais mais velhas; suas 
funções incluem armazenamento, quebra de subprodutos e hidrólise de 
macromoléculas. A qual organela celular refere-se a descrição acima? 
A) Cloroplasto. 
B) Mitocôndria. 
C) Peroxissomo. 
D) Vacúolo central. 
E) Ribossomo. 
 
Q.02-    

 
PASSARGE, Eberhard. Color atlas of genetics. 

New York: George Thieme Verlag & Thieme Medical Publishers, 1995. p. 19. 
 
A figura ilustra, de modo esquemático, a organização de células complexas. 
Uma das habilidades funcionais, comum a essas células, é 
A) armazenar amido no interior de grandes vacúolos no citoplasma. 
B) converter energia luminosa em energia química, ao nível do 

hialoplasma. 
C) manter a forma e a integridade, mesmo em soluções altamente 

hipotônicas. 
D) realizar processos de transcrição e tradução em diferentes 

compartimentos. 
E) armazenar glicogênio no interior de grandes vacúolos no citoplasma. 
 
 
Q.03-O cladograma apresenta a relação filogenética entre os grupos de 
Samambaias, Gimnospermas e Angiospermas. 
 

 
 
Nessa figura é evidente que os grupos a, b e c compartilham uma mesma 
característica, existindo características especificas em c. Na Amazônia sob a 
floresta, principalmente, encontramos muitas Samambaias, desde 
pequenas até maiores, que lembram Palmeiras, que chamamos de 
arborescentes. Evolutivamente, esse grupo, as Samambaias, possuem 
parentesco com as Angiospermas (plantas com flores), como visto no 
cladograma, devido ao compartilhamento de uma característica fisiológica, 
que é: 
A) a presença de frutos que protegem as sementes em desenvolvimento. 
B) a presença de vasos condutores para transporte da seiva, chamados 

de plantas vasculares. 
C) a presença de sementes, originárias do desenvolvimento do óvulo 

após a fecundação. 
D) a presença de raízes fixas no solo, classificadas como terrestres. 
E) a presença de flores, as quais são responsáveis pela reprodução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- O aparecimento de diversas características adaptativas ao longo da 
evolução das plantas proporcionou as condições necessárias à vida no 
ambiente terrestre. Dentre as condições necessárias para a vida das plantas 
no ambiente terrestre, destaca-se a presença de 
A) rizoides e raízes, tubo polínico e formação de gametas. 
B) cloroplastos, vacúolo com reserva de amido e vasos condutores. 
C) flores, embrião protegido e reprodução sexuada. 
D) clorofila, parede celular e reprodução com alternância de gerações. 
E) epiderme impermeabilizada, estômatos e vasos condutores. 
 
Q.05- Árvores filogenéticas são diagramas representativos da classificação 
biológica, organizados com base em dados anatômicos, embriológicos e de 
informações derivadas do estudo de fósseis. Considerando as 
características dos organismos pertencentes aos cinco Reinos, é adequado 
afirmar que  
A) o Reino Animália engloba seres vivos vertebrados, invertebrados, 

unicelulares, pluricelulares e preferencialmente heterótrofos.  
B) seres pluricelulares, clorofilados e eucariontes pertencem ao Reino 

Plantae.  
C) organismos autótrofos responsáveis pela decomposição da matéria 

orgânica animal ou vegetal pertencem ao Reino Fungi.  
D) os Reinos Protista e Monera englobam, respectivamente, protozoários 

e algas.  
E) o Reino Monera engloba as bactérias e as algas verdes, visto que 

todas essas espécies são unicelulares. 
 
Q.06- CIPRESTES – XAXINS – MUSGOS — IPÊS – ARAUCÁRIAS são 
classificados, respectivamente, como: 
A) Gimnosperma-Pteridófita-Briófita-Angiosperma-Gimnosperma. 
B) Pteridófita-Gimnosperma-Briófita-Angiosperma-Gimnosperma. 
C) Gimnosperma-Briófita-Pteridófita-Gimnosperma-Angiosperma. 
D) Gimnosperma-Briófita-Pteridófita-Angiosperma-Angiosperma. 
E) Angiosperma-Pteridófita-Briófita-Gimnosperma-Angiosperma. 
 
Q.07- Classificam-se como Traqueófitas, isto é, possuidoras de sistemas 
condutores de seiva bruta e de seiva elaborada:  
A) Algas, Fungos e Briófitas. 
B) Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. 
C) Briófitas, Gimnospermas e Monocotiledôneas.  
D) Gimnospermas, Líquens e Dicotiledôneas. 
E) Angiospermas, Líquens e Algas. 
 
Q.08- Na evolução das plantas, o aparecimento do tubo polínico trouxe a 
vantagem de: 
A) eliminar a participação do gameta masculino na fertilização. 
B) facilitar a nutrição do embrião. 
C) assegurar a fertilização em meio aquático. 
D) tornar a fertilização independente da água. 
E) assegurar a sobrevivência do gameta feminino. 
 
Q.09-Plantas avasculares apresentam as seguintes características 
adaptativas:  
A) estômatos, gametângios e sementes.  
B) sementes, cutícula e paredes de esporos grossas.  
C) xilema, floema e gametângios.  
D) cutícula, gametângios e paredes de esporos grossas. 
E) flores, sementes e frutos. 
 
Q.10- A Turfa é vegetação capaz de reter água em grande quantidade. Por 
isso é misturada nos solos de jardinagens. Em alguns países, a Turfa seca e 
comprimida é usada como combustível. Na guerra foi usada para secar 
ferimentos, pois apresenta grande capacidade de absorção. Esses vegetais 
são avasculares e necessitam de água para reprodução. Eles pertencem ao 
grupo dos(as): 
A) Algas 
B) Musgos 
C) Samambaias 
D) Avencas 
E) Pinheiros  
 
Respostas  
Q.01-D Q.02-D Q.03-B Q.04-E Q.05-B 
Q.06-A Q.07-B Q.08-D Q.09-D Q.10-B 
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SELMO 
Q.01- (FPS-PE)Analise as estruturas numeradas na imagem a seguir. 

 
Estão associados com o armazenamento, a formação e a eliminação da 
urina ao meio externo, respectivamente: 
 
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 4, 5. 
C) 4, 2, 5. 
D) 2, 3, 4. 
E) 4, 1, 5. 
 
Q.02- (UECE)Em relação ao sistema excretor, escreva V ou F conforme seja 
verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.  
 
(    ) A bexiga é o órgão responsável por armazenar e conduzir a urina. 
(    ) A função da uretra é transportar a urina recém-produzida até a bexiga. 
(    ) A uretra masculina difere da feminina por ter, além da função 
excretora, a função reprodutora. 
(    ) Dentre as funções dos rins estão: produzir urina e alguns tipos de 
hormônios, e possibilitar a homeostase. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, V, F. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, V.  
 
Q.03- (Unit_SE)Ao ser naturalmente eliminado, um cálculo renal seguirá, 
sucessivamente, o seguinte trajeto: 
 
A) Bexiga, ureter e uretra. 
B) Ureter, bexiga e uretra. 
C) Uretra, rim e uretra. 
D) Bexiga, uretra e ureter. 
E) Uretra, bexiga e ureter. 
 
Q.04- (ENEM) 
O “The Kidney Project” é um projeto realizado por cientistas que 
pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das 
funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que 
incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e 
biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade 
de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para 
sobrevivência. 

Disponível em: <https://pharm.ucsf.edu>. Acesso em: 26. abr. 2019 
(Adaptação). 

 
O dispositivo criado promoverá diretamente a 
 
 
A) remoção de ureia. 
B) excreção de lipídios. 
C) síntese de vasopressina. 
D) transformação de amônia. 
E) fabricação de aldosterona. 
 
 

Q.05- (PUC-SP)Terminado o percurso pelo néfron, o filtrado glomerular é 
agora denominado urina, que, em uma pessoa saudável deverá conter, 
entre outros componentes, 
 
A) água, ureia, proteínas e sais. 
B) água, ácido úrico, proteínas e sais. 
C) água, ureia, amônia e sais. 
D) ureia, glicose, ácido úrico e amônia. 
E) ureia, glicose, proteínas e amônia. 
 
Q.06-Analise a figura a seguir: 
 

  
 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os eventos da mitose, 
é CORRETO afirmar: 
 
A) A fase 1 corresponde à prófase, em que cada cromátide diminui de 

diâmetro. 
B) A fase 2 mostra cromossomos homólogos pareados em metáfase. 
C) A fase 3 evidencia a atividade cinética dos microtúbulos. 
D) A fase 4 evidencia a ausência de citocinese em telófase. 
E) A fase 4 evidencia a progressiva eliminação dos centríolos. 
 
Q.07- (UEL-PR)Considere as seguintes fases da mitose. 
 
I – telófase 
II – metáfase 
III – anáfase 
 
Considere também os seguintes eventos: 
 
a. as cromátides-irmãs movem-se para os polos opostos da célula; 
b. os cromossomos alinham-se no plano equatorial da célula; 
c. a carioteca e o nucléolo reaparecem. 
 
Assinale a alternativa que relaciona CORRETAMENTE cada fase ao evento 
que a caracteriza. 
 
A) I-a; II-b; III-c 
B) I-a; II-c;III-b 
C) I-b; II-a; III-c 
D) I-c; II-a; III-b 
E) I-c; II-b; III-a 
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Q.08- (Fuvest SP)Na figura abaixo, está representado o ciclo celular. Na 
fase S, ocorre síntese de DNA; na fase M, ocorre a mitose e, dela, resultam 
novas células, indicadas no esquema pelas letras C. 

 
Considerando que, em G1, existe um par de alelos Bb, quantos 
representantes de cada alelo existirão ao final de S e de G2 e em cada C? 
 
A) 4, 4 e 4. 
B) 4, 4 e 2. 
C)  4, 2 e 1. 
D)  2, 2 e 2. 
E)  2, 2 e 1. 
 
Q.09- (CEFET MG)O esquema abaixo representa diferentes estágios de um 
processo de divisão celular. 

 
 
O papel fundamental desse processo é 
 
A) produzir gametas haplóides. 
B)  aumentar a taxa de mutação. 
C)  produzir células iguais à célula mãe. 
D)  determinar a diferenciação celular. 
E)  aumentar a variabilidade genética. 
 
 
Q.10- (CEFET MG) 
O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme 
representado na figura. 

 
Disponível em: <http://biociencia.org>. Acesso em: 30 ago. 2013. (Adaptado). 

 
No momento em que o DNA de uma célula somática humana for 
visualizado no nível “F” de condensação, está ocorrendo o processo de 
 
 
A) síntese de proteínas 
B)  multiplicação celular. 
C)  permutação cromossômica. 
D)  produção de ácido ribonucleico. 
E)  duplicação do material genético. 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-C Q.03-B Q.04-A Q.05-C 
Q.06-C Q.07-E Q.08-E Q.09-C Q.10-B 
 
 
ODRACIR 
Q.01-Para responder à questão, analise o gráfico, que representa 
diferentes classes fenotípicas de uma característica genética em população 
com equilíbrio de Hardy-Weinberg, e as afirmativas. 

 
I. O gráfico exemplifica um caso de herança quantitativa. 

II. As sete classes fenotípicas podem resultar da interação de seis alelos. 
III. A distribuição normal apresenta indivíduos heterozigotos em suas 

extremidades. 
 
Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 
Q.02-Em uma espécie de leguminosa, o comprimento das vagens é 
determinado por dois genes que segregam independentemente, cada um 
deles com dois alelos, e varia segundo a presença de alelos dominantes no 
genótipo. O gráfico estabelece as proporções das cinco classes fenotípicas 
obtidas a partir do cruzamento entre plantas duplo-heterozigotas. 
 

 
Sobre os genótipos em cada uma das classes fenotípicas, é correto afirmar 
que as plantas com vagens 
 
A) de qualquer um dos fenótipos têm pelo menos um alelo dominante 

em seu genótipo. 
B) de 7 cm têm o mesmo número de alelos dominantes que aquelas com 

vagens de 11 cm. 
C) de 9 cm têm maior número de alelos dominantes que aquelas com 

vagens de outros fenótipos. 
D) de 5 cm são duplo-homozigotas e aquelas com vagens de 13 cm são 

duplo-heterozigotas. 
E) de 13 cm são duplo-homozigotas dominantes e as de 5 cm são duplo-

homozigotas recessivas. 
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Q.03-Uma determinada doença genética, indicada pelos símbolos 
preenchidos (II-3 e IV-1), apresenta o seguinte padrão de hereditariedade 
não autossômico. 
 

 
A análise do padrão hereditário dessa doença permite afirmar, com 
certeza, que 
 
A) a probabilidade de o casal I-1 e I-2 gerar uma menina doente é de 1/4. 
B) os indivíduos II-1 e II-2 apresentam o mesmo genótipo. 
C) a probabilidade de o casal III-1 e III-2 gerar um menino doente é de 

1/4. 
D) os indivíduos I-2 e III-1 apresentam genótipos diferentes. 
E) o indivíduo II-4 apresenta genótipo heterozigoto para a doença. 
 
Q.04-A maioria das heranças recebidas dos nossos pais está relacionada a 
genes localizados nos cromossomos autossômicos. Contudo, também 
herdamos caracteres relacionados a genes localizados nos cromossomos 
sexuais. Entre as condições abaixo, a única que está relacionada à herança 
ligada ao X é 
 
A) diabetes. 
B) albinismo. 
C) acondroplasia. 
D) polidactilia. 
E) hemofilia A. 
 
Q.05-O daltonismo é uma herança ligada ao sexo e se caracteriza pela 
incapacidade do daltônico em distinguir as cores verde e vermelha. Em 
relação ao daltonismo, é incorreto afirmar que: 
 
A) o daltonismo é mais frequente no sexo feminino. 
B) o daltonismo é uma herança ligada ao cromossomo X. 
C) o daltonismo é uma herança recessiva. 
D) uma mulher homozigótica recessiva é daltônica. 
E) para um homem manifestar o daltonismo, o alelo determinante para 

sua característica basta estar em dose simples. 
 
Q.06-O núcleo de uma célula somática humana, sem ter sofrido nenhuma 
mutação, possui quarenta e seis __________. Em cada um deles, existem 
vários __________, que podem variar entre si de acordo com a sequência, 
a quantidade e os tipos dos quatro __________ presentes em cada uma das 
moléculas de DNA. 
 
Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do texto. 
 
A) cromossomos – nucleotídeos – genes 
B) nucleotídeos – cromossomos – genes 
C) cromossomos – genes – nucleotídeos 
D) genes – cromossomos – nucleotídeos 
E) nucleotídeos – genes – cromossomos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07-Na população humana, fatores diversos determinam proporções 
infinitas de combinações genotípicas. Se considerarmos que a capacidade 
de enrolar a língua em “U” é determinada por um alelo dominante R, 
imagine que, numa população de 1000 indivíduos, 51% das pessoas 
enrolam a língua (RR e Rr), ao passo que 49% apresentam genótipo rr e, 
portanto, não são capazes de enrolar a língua em “U”. Admitindo que essa 
população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências dos 
alelos R e r são, respectivamente: 
 
A) 0,7 e 0,3  
B) 0,4 e 0,7  
C) 0,2 e 0,6  
D) 0,3 e 0,7  
E) 0,6 e 0,2 
 
Q.08-Considere um par de alelos autossômicos, com dominância simples, 
em uma população em equilíbrio composta por 1 000 indivíduos. A 
frequência do alelo dominante é 0,6. O número de indivíduos portadores 
de, pelo menos, um alelo recessivo é 
 
A) 160. 
B) 640. 
C) 480. 
D) 840. 
E) 360. 
 
Q.09-Na espécie humana, o albinismo é uma característica genética 
recessiva condicionada pelo par de alelos aa. O sistema ABO de tipagem 
sanguínea humana é um caso de polialelia envolvendo os alelos IA, IB e i. 
Considere o casamento entre uma mulher albina, de tipo sanguíneo O, e 
um homem não albino, homozigoto para tal característica, de tipo 
sanguíneo AB. 
 
A probabilidade de esse casal gerar uma menina não albina, de tipo 
sanguíneo A, é 
 
A) 1/4. 
B) 1/8. 
C) 1/2. 
D) 1/3. 
E) zero. 
 
Q.10-Os tipos sanguíneos do sistema ABO são caracterizados pela presença 
ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo B, por exemplo, 
possui como principal característica a presença do aglutinogênio B nas 
hemácias e da aglutinina anti-A no plasma. 
Esses tipos sanguíneos são codificados pela presença de três alelos 
múltiplos: IA, IB e i. 
Entre os alelos IA e IB, ocorre codominância, ou seja, ambos os alelos se 
expressam. Entretanto, esses alelos são dominantes sobre o alelo i. 
Considere a seguinte situação: uma mulher, que possui aglutinina anti-A no 
seu sangue, teve um filho do grupo O. 
 
Sabendo-se que o marido tem o aglutinogenio A, podemos afirmar que os 
genotipos da mulher e do seu marido sao, respectivamente, 
 

 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-E Q.03-C Q.04-E Q.05-A 
Q.06-C Q.07-D Q.08-D Q.09-A Q.10-C 
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FÍSICA 
EDSON 
Q.01- O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de 
calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à 
condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem 
como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do 
recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A 
fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A(40cm.40cm.4cm) e B 
(60cm.40cm.40cm) de faces de mesma espessura, uma estudante compara 
suas condutividades térmicas KA e KB. Para isso suspende, dentro de cada 
recipiente, blocos idênticos de gelo a 0°C de modo que suas superfícies 
estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela 
abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e 
verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da 
que se fundiu no recipiente A. A razão KA/KB é mais próxima de  
A) 0,5       B) 0,67         C) 0,75           D) 1,33    E) 2    
 
Q.02- A umidade relativa é a razão obtida dividindo-se a massa de vapor de 
água presente num dado volume de ar pela massa de vapor de água que 
poderia estar presente nesse mesmo volume e à mesma temperatura, caso 
o ar estivesse saturado. Portanto, ar saturado de vapor de água tem 
umidade relativa de 100%.  
Verifica-se, que numa sala com 320 m3 de ar a 23° C, a umidade relativa é 
de 50%. Sabendo-se que ar saturado a 23° C contém 20 gramas de vapor de 
água por metro cúbico de ar e que a massa específica da água é 1,0 kg/L, 
conclui-se que, se todo o vapor de água presente na sala fosse liquefeito, 
seria possível obter um volume de água de  
A) 2,0 L   B) 2,5 L   C)2,8 L   D) 3,2 L 
 
Q.03- Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de 
preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água 
a 8°C foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para 
que a água, em cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Em 
seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90°C e novamente foi 
medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a 
temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar а 
temperatura ambiente nessas duas situações?  
A) A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações.     
B) A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações.     
C) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo 

material.     
D) A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca, 

na segunda.     
E) A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta, 

na segunda.     
 
Q.04- A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de 
uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, com 
comprimentos de onda entre 380nm e 760nm. É notável que os vegetais 
também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a 
fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa 
estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada 
por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. 
Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia 
suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e 
os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais 
orgânicos. 
(Knut Schmidt-Nielsen. Fisiologia animal:adaptação e meio ambiente, 2002. 
Adaptado.) 
A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro 
da luz visível: 

 
Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência f é dada por 
E = h.f, em que h = 6,6.10-34J.s, que a velocidade da luz é aproximadamente 
c = 3.108m/s e que  a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de 

energia correspondente a 3,96.10-19J é  
A) azul.       
B) verde.      
C) amarela.     
D) laranja.      
E) vermelha.    
  
Q.05-  Ana brinca em um balanço, enquanto segura um diapasão vibrando 
a 520Hz. O ponto mais alto de sua trajetória pendular está a 1,25m de 
altura em relação ao ponto mais baixo. Enquanto isso, Beatriz, de altura 
semelhante a Ana e localizada em um ponto distante à frente do 
brinquedo, corre em direção à amiga com velocidade constante de 2m/s. 
Supondo que o movimento oscilatório de Ana ocorre sem perda de energia, 
qual valor mais se aproxima da maior frequência que Beatriz irá ouvir 
durante sua trajetória? Considere g = 10m/s2 e Vsom= 343m/s.  
A) 531Hz          B)533Hz          C) 535Hz        D) 536Hz    E) 538Hz    
  
Q.06- No dia 27 de julho deste ano de 2018, aconteceu um fenômeno 
celeste denominado de “Lua de Sangue”. Considerado o eclipse lunar com 
maior duração já ocorrido no século 21, o fenômeno acontece devido à luz 
do Sol, que é refratada pela atmosfera da Terra e chega à superfície da Lua 
no espectro do vermelho (REVISTA GALILEU, 2018). Sobre o fenômeno dos 
eclipses, a propagação da luz e as cores dos objetos, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(Fonte: REVISTA GALILEU, Lua de Sangue: por que o eclipse será o mais longo do século? 
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/lua-de-sangue-

por-que-o-eclipse-sera-o-mais-longo-doseculo.html. Acesso em: 20 de agosto de 2018.  
A) O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, 

em perfeito alinhamento, projetando sua sombra sobre a superfície 
do planeta.     

B) Eclipses são fenômenos que acontecem como consequência imediata 
do princípio de propagação retilínea da luz.     

C) O fenômeno da interferência explica a decomposição da luz branca 
nas diversas cores que formam o espectro da luz visível quando essa 
atravessa a atmosfera terrestre.     

D) Dentre as cores visíveis, a vermelha é a que possui maior energia, por 
isso ela consegue atravessar a atmosfera terrestre e atingir a 
superfície da Lua durante o eclipse.     

E) No fenômeno da “Lua de Sangue”, a Lua absorve apenas a frequência 
do vermelho e reflete as demais frequências da luz solar.   

 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Pelo enunciado, o fluxo de calor é dado por: 

k A

e

Δθ
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Área interna dos recipientes: 

2
A

2
B

A 6 40 cm 40 cm 9600 cm

A 4 60 cm 40 cm 2 40 cm 40 cm 12800 cm

   

      
 

 
Como há mudança de estado, podemos escrever: 
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Resposta da questão 2:  [D] 
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Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
A jarra preta é melhor absorsora e melhor emissora que a jarra branca, por 
isso ela aquece mais rápido e resfria mais rápido que a outra.   
 
Resposta da questão 4:  [B] 
 
Temos que: 

34 8
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hc
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6,6 10 3 10
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Sendo assim, a cor procurada é a verde.   
 
Resposta da questão 5:  [A] 
 
Velocidade máxima de Ana (ponto mais baixo da trajetória): 

2

p c
mv

E E mgh
2

v 2gh 2 10 1,25

v 5 m s

  

   



 

 
Aplicando a equação do Efeito Doppler com uma menina em direção a 
outra, temos: 

som o
ap f

som f

ap

v v 343 2
f f 520

v v 345 5

f 531Hz

          
 

   

 
Resposta da questão 6:  [B] 
 
O eclipse lunar ocorre quando a Lua penetra a região de sombra da Terra 
projetada pelo Sol. A decomposição da luz branca ao atravessar a 
atmosfera é devido ao fenômeno da refração. Dentre as cores a que 
apresenta maior energia é a violeta, a cor vermelha, ao contrário tem a 
menor energia e maior comprimento de onda. A cor que enxergamos no 
fenômeno é a cor refletida pela Lua, ou seja, a vermelha. Logo, a resposta 
correta é da alternativa [B].   
 
 
CIZINHO 
Q.01- O espelho côncavo é caracterizado como sendo uma superfície curva 
onde a parte interna é refletora. Comumente os espelhos côncavos são 
utilizados em telescópios, projetores e também são encontrados como 
instrumentos de trabalho nos consultórios odontológicos que permitem 
observar determinadas características dos dentes. A figura a seguir mostra 
a imagem de um dente que está localizado entre o foco e o vértice principal 
de um espelho côncavo:  
 

 
(Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/espelhosconcavos/)  
A imagem observada pelo dentista, formada por este espelho côncavo é:  
A) virtual, direita e do mesmo tamanho do dente;  
B) real, direita e maior que o dente;  
C) virtual, invertida e do mesmo tamanho do dente;  

D) virtual, direita e maior que o dente;  
E) real, invertida e do mesmo tamanho do dente.  
 
Q.02-Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma 
distância de 20cm dele. Afastando-se o espelho 30cm em uma direção 
normal ao seu plano, a distância separará a antiga da nova imagem é: 
A) 40cm 
B) 50cm  
C) 60cm 
D) 20cm 
E) 30cm 
 
Q.03-Mary Scondy, uma ilusionista amadora, fez a mágica conhecida como 
lâmpada fantasma. 
Instalou uma lâmpada incandescente no interior de uma caixa, aberta em 
um dos lados. A parte aberta da caixa estava voltada para a frente de um 
espelho côncavo, habilmente colocado para que a imagem da lâmpada 
pudesse ser formada na parte superior da caixa, conforme representado 
esquematicamente na figura abaixo. 
  

 
A lâmpada tinha uma potência de 40W e inicialmente estava desliga da. 
Quando Mary ligou o interruptor escondido, a lâmpada acendeu, e Josué, 
um dos espectadores, tomou um susto, pois viu uma lâmpada aparecer 
magicamente sobre a caixa. 
Com base na figura e no que foi descrito, ao ligar a lâmpada, ocorreu a 
formação de 
A) uma imagem real, e a potência irradiada era de aproximadamente 

40W. 
B) uma imagem real, e a potência irradiada era de aproximadamente 

80W. 
C) c)uma imagem virtual, e a potência irradiada era de aproximadamente 

40W. 
D) uma imagem virtual, e a potência irradiada era de aproximadamente 

80W.                
E) uma imagem real, e a potência irradiada era de aproximadamente 

100W. 
 
Q.04-Numa aula, utilizando experimentos com material de baixo custo, o 
professor de óptica tenta mostrar, aos seus alunos, a formação de imagens 
num espelho esférico. Para realizar a demonstração, ele utilizou a 
superfície externa e espelhada de uma bola de árvore de natal, cujo raio 
vale 10cm e, usando uma vela acesa como objeto real, colocou-a sobre o 
eixo principal e anotou cuidadosamente os dados de suas observações 
sobre a imagem obtida.  

 
Considerando este espelho como ideal e colocando uma vela de 12cm de 
altura,  num ponto que se encontra a 25cm do vértice do espelho, 
conforme a figura, o professor mostrou que a imagem é 
 
A) direita com altura de 4,0cm 
B) direita com altura de 2,0cm. 
C) invertida com altura de 2,0cm. 
D) invertida com altura de 4,0cm. 
E) direita com altura de 6,0cm. 
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Q.05- Um canhão de luz foi montado no fundo de um laguinho artificial. 
Quando o lago se encontra vazio, o feixe produzido corresponde ao 
representado na figura. 

 
 
Quando cheio de água, uma vez que o índice de refração da luz na água é 
maior que no ar, o esquema que melhor representa o caminho a ser 
seguido pelo feixe de luz é: 

 

 

 

 

 
Q.06- Um brilhante precioso é escondido e preso no fundo de uma piscina 
de profundidade  igual a 2,0m. A piscina está totalmente preenchida com 
água, de índice de refração absoluto 5/3. Na superfície da piscina é posto a 
flutuar um disco opaco, circular e de centro pertencente à vertical que 
passa pelo brilhante. O mínimo diâmetro que o disco deve ter para que 
observadores situados no ar ( índice de refração absoluto igual a 1,0) não 
consigam visualizar o brilhante precioso é: 
A) 1,5m 
B) 2,0m 
C) 4,0m 
D) 3,0m 
E) 5,0m 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-A Q.04-B Q.05-B Q.06-D 
 
LÊNIO 
Q.01-Uma partícula eletrizada com carga q = 1 C e massa 1g é abandonada 
em repouso, no vácuo (k0 = 9.109 N.m2/C2 ), num ponto A distante 1,0 m de 
outra carga Q = 25 µC, fixa. A velocidade da partícula, em m/s, quando 
passa pelo ponto B, distante 1,0 m de A é:    

 
A) 1.  B) 5.  C) 8.  D) 10.    E) 15. 

 
Q.02- Um corpúsculo de 0,2 g eletrizado com carga de     80.10-6 C varia sua 
velocidade de 20 m/s para 80 m/s ao ir do ponto A para o ponto B de um 
campo elétrico. A d.d.p. entre os pontos A e B desse campo elétrico é de:  
A) 9000 V  
A) B) 8500 V  
B) 7500 V 
C) d) 3000 V   
D) e) 1500 V 
 
Q.03- A figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies 
equipotenciais, representadas por A, B e C. Considerando-se o módulo do 
campo elétrico como 4,0 x 102 V/m, então o trabalho necessário para se  
levar uma carga  q= 1,0 x 10-6 C do ponto 2 até o ponto 6 pela trajetória 
retilínea  2  5  6 será de 

 
A) W = 4,0 x 10-4 J    
B) W = 1,0 x 10-4 J    
C) W = 6,0 x 10-5J  
D) W = 8,0 x 10-5 J   
 
Q.04- Uma carga positiva puntiforme é liberada a partir do repouso em 
uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se a 
partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a energia 
potencial eletrostática do sistema  
A) aumenta e a energia cinética da partícula aumenta.  
B) diminui e a energia cinética da partícula diminui.  
C) e a energia cinética da partícula permanecem constantes.  
D) aumenta e a energia cinética da partícula diminui.  
E) diminui e a energia cinética da partícula aumenta. 
 
Q.05- Em uma região do espaço existe uma distribuição de cargas que 
causam um campo elétrico representado na figura através de suas linhas 
equipotenciais.   
Se colocarmos um próton com velocidade nula sobre a equipotencial de 
300V ele: a) permanecerá parado b) se deslocará ao longo da mesma 
equipotencial c) se deslocará  para a equipotencial de 350V d) se deslocará 
para a equipotencial de 250V  

 
Se colocarmos um próton com velocidade nula sobre a equipotencial de 
300V ele:  
A) permanecerá parado  
B) se deslocará ao longo da mesma equipotencial  
C) se deslocará  para a equipotencial de 350V  
D) se deslocará para a equipotencial de 250V 
 
Q.06- Uma esfera eletrizada com carga de +2mC e massa 100g é lançada 
horizontalmente com velocidade 4m/s num campo elétrico vertical, 
orientado para cima e de intensidade 400N/C. Supondo g = 10m/s2, a 
distância horizontal percorrida pela esfera após cair 25 cm é:  
 
A) 2,0 m.     B) 1,8 m.     C) 1,2 m.     D) 0,8 m.     E) 0,6 m.  
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-C Q.03-B Q.04-E Q.05-D Q.06-A 
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RAUSSON 
Q.01-O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o 
passageiro do banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho 
verá o motorista. Esse fato se explica pelo: 
 
A) princípio de independência dos raios luminosos 
B) fenômeno de refração que ocorre na superfície do espelho 
C) fenômeno de absorção que ocorre na superfície do espelho 
D) princípio de propagação retilínea dos raios luminosos 
E) princípio da reversibilidade dos raios luminosos 
 
Q.02-Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de 
anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer 
dizer: 
 
A) A estrela está a 1 bilhão de quilômetros da Terra. 
B) Daqui a 1 bilhão de anos, a radiação da estrela não será mais 

observada na Terra. 
C) A radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão 

de anos. 
D) Hoje, a estrela está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. 
E) Quando a radiação foi emitida pela estrela, ela tinha a idade de 1 

bilhão de anos. 
 
Q.03-Um espelho plano, em posição inclinada, forma um ângulo de 45° 
com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho, conforme a figura. A 
flecha que melhor representa a direção para a qual ela deve dirigir seu 
olhar, a fim de ver os sapatos que está calçando, é: 
 

 
 
A) A  
B) B  
C) C  
D) D  
E) E 
 
Q.04- Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um 
espelho plano de parede, situado a 40 cm de uma flor presa na parte de 
trás dos seus cabelos. 

 
Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura, com 
uma das mãos, um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 cm da flor. 
A menor distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho 
de parede, está próxima de: 
 
A) 55 cm  
B) 70 cm  
C) 95 cm  
D) 110 cm 
E) 120 cm  
 

Q.05-Num dia sem nuvens, ao meio-dia, a sombra projetada no chão por 
uma esfera de 1,0 cm de diâmetro é bem nítida se ela estiver a 10 cm do 
chão. Entretanto, se a esfera estiver a 200 cm do chão, sua sombra é muito 
pouco nítida. Pode-se afirmar que a principal causa do efeito observado é 
que: 
 
A) o Sol é uma fonte extensa de luz 
B) o índice de refração do ar depende da temperatura 
C) a luz é um fenômeno ondulatório 
D) a luz do Sol contém diferentes cores 
E) a difusão da luz no ar “borra” a sombra 
Q.06-A figura representa um raio luminoso incidido sobre um espelho 
plano A e, em seguida, refletido pelo espelho plano B. O ângulo  que a 
direção do raio refletido faz com a direção perpendicular ao espelho B é: 

 
 
A) 0° 
B) 90° 
C) 20° 
D) 65° 
E) 70° 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-C Q.03-B Q.04-D Q.05-A Q.06-E 
 
WESLEY 
Q.01-Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo 
lado mede 10cm.Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices 
comuns a três hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, 
respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. 
 

 
 
Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com 
velocidades constantes, para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 
segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento entre os 
hexágonos e as dimensões dos animais. 
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a 
formiga chegue ao ponto T no mesmo instante em que a mosca, é igual a: 
 
A) 3,5 
B) 5,0 
C) 5,5 
D) 7,0 
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Q.02-A tabela mostra uma série triboelétrica envolvendo seis materiais. Ao 
se atritar dois desses materiais, o de valor mais alto cede elétrons para o de 
valor mais baixo. 

 
 
Suponha que os seis materiais estão inicialmente neutros eletricamente. 
Depois de a lã ser atritada com o couro, o PVC com o vidro e o teflon com o 
âmbar, haverá atração eletrostática entre 
 
A) o couro e o PVC. 
B) o couro e o vidro. 
C) o PVC e o teflon. 
D) o âmbar e o vidro. 
E) o âmbar e o couro. 
 
Q.03-Dois pulsos de mesmo comprimento de onda   e mesma amplitude 
se propagam na mesma direção e em sentidos opostos por uma corda, 
conforme mostrado na figura. Quando os pulsos estão na região entre os 
pontos X e Y, que estão separados por uma distância  , a forma da onda 
resultante será:  

 
 
A)  

B)

  
C)

  

D)

  
Q.04-Um feixe de luz que se propaga inicialmente no ar, com índice de 
refração n1, é refratado e atravessa três materiais transparentes com 
índices de refração n2, n3 e n4, como mostra a figura a seguir. 
 

 
 
Se 3214  , então: 
 
A) n1 < n2  e  n2 > n3  
B) n4 < n3  e  n3 > n1 

C) n3 < n2  e  n2 < n1 
D) n2 > n4  e  n4 > n3 
E) n4 > n3  e  n3 > n1 
 
 

Q.05-Um raio de luz incide no ponto “o” de um setor circular, como 
mostrado na figura abaixo. 
 

 
 
 
Sabendo que o ângulo de incidência 1  é de 45º, e que o ângulo refratado 

2  é de 30º, determine o índice de refração desse setor circular, sabendo-

se que estava imerso num meio cujo índice de refração é de 3/2. 
 
Dados:  

sen(30º) = 1/2; sen(45º) = 2 /2 ; 

cos(30º) = 3 /2 ; cos(45º) = 2 /2 
 

A) 3/32  

B) 2/33  

C)  22/3  

D) 2/23  

E) 2/33  
 
Q.06-Um raio de luz, propagando-se no ar, incide no ponto O de um bloco 
de vidro cujo índice de refração é de 1,5. A figura abaixo representa a 
situação dos possíveis caminhos ópticos. 
 

 
 
Após se refratar, a luz terá sua trajetória no interior do vidro melhor 
representada por qual raio? 
 
A) OA 
B) OB 
C) OC 
D) OD 
E) OE 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-A Q.03-A Q.04-B Q.05-D Q.06-C 
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QUÍMICA 
BRAGA 
ANÁLISE IMEDIATA 
 
Q.01 - Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e 
areia. Sabe-se que a água do mar é salgada e que contém, 
principalmente, cloreto de sódio dissolvido. Das alternativas abaixo, 
escolha uma que permita separar os três componentes desta mistura. 
A) catação 
B) peneiração 
C) destilação fracionada 
D) filtração e destilação simples 
E) centrifugação e filtração 
 
Q.02 - Considere os seguintes sistemas: 
I. ar liquefeito 
II. cloreto de sódio fundido 
III. solução aquosa de carbonato de cálcio 
IV. água e óleo 
V. hidrogênio liquefeito 
 
A destilação fracionada pode ser empregada na separação dos 
componentes de: 
A) I B) II C) III D) IV 
 
Q.03 - Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma 
cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para 
que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação 
denominamos: 
A) filtração B) sedimentação C) sifonação 
D) centrifugação E) cristalização 
 
Q.04 - O ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens, 
seguida de precipitação da água na forma de chuva, pode ser 
comparado, em termos das mudanças de estado físico que ocorrem e 
do processo de purificação envolvido, à seguinte operação de 
laboratório:  
A) sublimação B) filtração C) decantação 
D) dissolução E) destilação 
 
Q.05 - Abaixo, está esquematizado o fluxograma relativo à separação 
dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar 
totalmente dissolvido. 
 

 
Examinado o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 
2 como sendo, respectivamente: 
A) destilação e filtração. B) filtração e decantação. 
C) decantação e destilação D) decantação e centrifugação 
E) filtração e centrifugação 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.06 - Considere estas afirmações: 
I- O alambique é usado para a fabricação da cachaça. 
II- Uma das etapas do tratamento da água para potabilidade é 
atravessar camadas de areia e cascalho. 
III- Industrialmente, a partir do ar atmosférico, são obtidos o O2 e o N2. 
 
Os processos de separação descritos acima correspondem, 
respectivamente, a: 
A) centrifugação, cristalização, fusão fracionada. 
B) centrifugação, filtração, liquefação fracionada. 
C) cristalização, filtração, fusão fracionada. 
D) destilação, cristalização, fusão fracionada. 
E) destilação, filtração, liquefação fracionada. 
 
Q.07 - Na separação do café a água quente entra em contato com o pó 
e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, 
respectivamente: 
A) destilação e decantação B) filtração e destilação 
C) destilação e coação D) extração e filtração 
E) extração e decantação 
 
Q.08 – Leia o texto. 
A maior parte do cobre metálico produzido atualmente é extraído de 
minérios de cobre, sendo o mais importante a calcopirita (CuFeS2). O 
minério bruto de cobre metálico é moído e separado de suas 
impurezas através de um processo no qual é misturado com óleo e 
água. A mistura de minério com óleo é removida da superfície da água. 
Após a separação, a calcopirita é submetida a uma forte corrente de ar, 
reagindo com o gás oxigênio e produzindo sulfeto de cobre(I), óxido de 
ferro(III) e dióxido de enxofre. O óxido de ferro(III) é removido com 
sílica. O sulfeto de cobre(I) é então aquecido em corrente de ar, sendo 
reduzido a cobre metálico. 
 
O processo de separação da calcopirita a partir do seu minério bruto 
recebe o nome de: 
A) ustulação. B) decantação. C) flotação. 
D) sedimentação. E) floculação. 
 
Respostas 
Q.01 D Q.02 A Q.03 B Q.04 E Q.05 C Q.06 E 
Q.07 D Q.08 C 
 
PROSA 
Q.01-(PUC) Na pilha eletroquímica sempre ocorre: 
A) oxidação do cátodo. 
B) movimento de elétrons no interior da solução eletrolítica. 
C) reação com diminuição de calor. 
D) passagem de elétrons, no circuito externo, do ânodo para o cátodo. 
E) reação de neutralização. 
 
02. (MACK) Em uma pilha com eletrodos de zinco e de cobre, com circuito 
fechado, ocorre: 
A) o potencial do eletrodo de zinco diminui e o do cobre aumenta; 
B) o potencial do dois eletrodos diminui; 
C)  o potencial do eletrodo de zinco aumenta e o do cobre diminui; 
D) o potencial dos dois eletrodos aumenta; 
E) o potencial dos dois eletrodos não se altera 
 
Q.03- (USP) Considere as seguintes semirreações e os respectivos 
potenciais normais de redução (E0): 
 
Ni+3 + 2e-          Ni0                        E0 = -0,25 V 
Au+3 + 3e-             Au0                        E0 = 1,50 V  
O potencial da pilha formada pela junção dessas duas semirreações será: 
  
A)  +1,25 V                                  
B) –1,25 V                              
C) +1,75 V 
D)  –1,75 V                                  
E) +3,75 V 
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  Q.04- (MACK) A reação que ocorre em uma pilha é representada pela 
seguinte equação: Mn + Cu2+       Mn2+ + Cu Sabendo-se que o potencial de 
óxido-redução do manganês é igual a +1,05 volts e o do cobre é igual a –
0,35 volts, e admitindo-se que a concentração dos íons é unitária, a 
voltagem da pilha será: 
  
A)  0,70 volts                    
B) –1,40 volts                          
C) 1,40 volts                            
D) –0,70 volts 
E) -3,55 volts. 
 
  
Q.05- (SANTA CASA) Dentre as espécies químicas representadas abaixo 
através de semi-reações: 
Semi-reações Potencial padrão de Redução (volt) 
Na+ + e-             Na - 2,7 
Cu + + e-             Cu +0,5 
½ Cl2 + e-               Cl- +1,4 
Qual, nas condições padrão, é a mais oxidante? 
  
A) Na                             
B) Cu                           
C) Na+                         
D) Cu+                         
E) Cl2 
 
 Q.06- (FUVEST) Considere os potenciais padrões de redução: 
  
semi-reação (em solução aquosa)        potencial (volt) 
 Ce4+ + 1e-              Ce3+                                        +1,61 
 Sn4+ + 2e-             Sn2+                                         +0,15 
 
Qual das reações deve ocorrer espontaneamente? 
  
a) Ce4+ + Sn4+              Ce3+ + Sn2+ 
b) 2Ce4+ + Sn2+           2Ce3+ + Sn4+ 
c) Sn4+ + Ce3+             Ce4+ + Sn2+ 
d) Ce3+ + Sn2+             Ce4+ + Sn4+ 
 Q.07- (FUVEST) Na reação espontânea do exercício anterior, o oxidante e o 
redutor são, respectivamente: 
  
A) Ce4+ e Sn+2                 
B) Ce4+ e Sn4+                         
C) Ce3+ e Sn2+                         
D) Sn2+ e Ce4+ 
E) Sn4+ e Ce2+ 
  
Respostas 
Q.01-D Q.02-A Q.03-C Q.04-C Q.05-E Q.06-B Q.07-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANO 
Q.01-Em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia, causada pelo vírus 
A(H1N1), que ficou conhecida como gripe suína. A descoberta do 
mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de dois 
medicamentos para combater a infecção, por ele causada, e que continuam 
necessários, apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse 
vírus. As fórmulas estruturais dos princípios ativos desses medicamentos 
são 

 
Examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que dois dos 
grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir estão presentes 
também no zanamivir. Esses grupos são característicos de 
  
A) amidas e éteres.  
B) ésteres e álcoois.  
C) ácidos carboxílicos e éteres.  
D) ésteres e ácidos carboxílicos.  
E) amidas e álcoois 
 
Q.02- No início do século passado, a chamada gripe espanhola foi 
responsável pela morte de milhares de pessoas em todo o mundo. 
Recentemente, um novo vírus instalou uma pandemia (gripe H1N1) com 
potencial efeito fatal e atemorizou novamente a sociedade humana. Para o 
combate dessa doença, um medicamento foi bastante procurado, o 
Tamiflu® . 
 

 
 
Sobre a estrutura apresentada, temos que: 
 
A) Possui 2 carbonos quirais e apresenta as funções orgânicas éter, éster, 
amina e amida.  
B) Possui 3 carbonos quirais e apresenta as funções orgânicas éter, 
cetona, amina e amida.  
C) Possui 3 carbonos quirais e apresenta as funções orgânicas éter, éster, 
amina e amida.  
D) Possui apenas um carbono quiral e apresenta as funções orgânicas 
éter, cetona, amina e amida. 
E) Possui 2 carbonos quirais e apresenta as funções orgânicas éter, 
cetona, amina e amida. 
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Q.03- A velocidade de ação de um fármaco no organismo está diretamente 
relacionada à concentração desse composto, assim como da sua interação 
com o nosso organismo. Um bom remédio deve aliviar a dor rapidamente 
ao mesmo tempo que mantenha uma concentração razoavelmente 
constante no corpo da pessoa doente, caso contrário o tempo para se 
tomar as doses seria muito curto e não de algumas horas, como estamos 
habituados. Na preparação de um novo remédio, foram realizados cinco 
ensaios químicos para uma reação hipotética do tipo A + 2 B  C. Os 
resultados encontrados são apresentados na tabela a seguir. 
 

 
 
De acordo com os resultados encontrados para a variação da velocidade de 
reação em relação às diferentes concentrações utilizadas, é possível afirmar 
que a Lei da velocidade para essa reação é  
 
A) V = k.[A]2 / [B]  
B) V = k.[A]2 . [B]  
C) V = k.[A]2 . [B]3  
D) V = k.[A] . [B]  
E) V = k.[A] . [B]2 
 
 
Q.04- A amoxicilina possivelmente seja um dos antibióticos mais comuns 
utilizados atualmente. Tratase de uma variação da penicilina que é utilizada 
no tratamento de infecções causadas por bactérias. Sua estrutura 
molecular é apresentada a seguir. 
 

 
 
Em relação a estrutura apresentada para a amoxicilina observamos que 
 
A) há um total de cinco carbonos quirais o que possibilita que essa 
substância exista como trinta e duas estruturas espaciais diferentes.  
B) há dois grupamentos funcionais amídicos sendo que apenas uma 
dessas amidas é considerada uma lactama.  
C) é uma substância aromática e que possui apenas grupos funcionais de 
caráter ácido.  
D) sua fórmula molecular apresenta o mesmo número de átomos de 
carbono e hidrogênio.  
E) é uma substância que deve apresentar baixa interação com as 
moléculas de água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.05- A fluoxetina é um medicamento antidepressivo da classe dos 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Suas principais indicações 
são para uso em depressão moderada a grave, transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC) e bulimia nervosa. É utilizado na forma de cloridrato de 
fluoxetina, como cápsulas ou em solução oral. A seguir temos a estrutura 
química da molécula formadora desse medicamento 
 

 
Em relação a estrutura representada, pode-se inferir que. 
 
A) O composto apresentado não apresenta atividade óptica.  
B) Sua fórmula química é C17H4ONF3. 
C) Possui as funções orgânicas amina, éter e haleto orgânico.  
D) É uma amida, pois possui átomos de nitrogênio e oxigênio na mesma 

cadeia.  
E) É um fenol, pelo fato de possuir um átomo de oxigênio ligado 

diretamente ao anel aromático. 
 
Q.06- A melatonina, cuja estrutura é apresentada a seguir, é um dos 
hormônios relacionados à regulação do sono. 
 

 
Estudos recentes, entretanto, vêm associando essa substância a resultados 
bastante efetivos no tratamento do Jet Leg – uma descompensação horária 
causada pela mudança do fuso horário, epilepsia e até mesmo doença de 
Alzheimer. A partir da avaliação da estrutura apresentada, percebe-se que 
a melatonina  
 
A) Possui um carbono quiral e, por isso, pode apresentar duas estruturas 

espaciais opticamente ativas.  
B) Possui muitos carbonos em sua estrutura e átomos de elementos 

eletronegativos e, por isso, é uma substância anfifílica que apresenta 
facilidade para atravessar membranas celulares por difusão.  

C) Possui, dentre outras funções, grupos orgânicos das classes funcionais 
éter e cetona.  

D) Possui fórmula molecular C13H8N2O2.  
E) Possui estrutura de um aminoácido, pois sua carbonila indica a 

presença de um ácido carboxílico acompanhado de grupamento 
amino. 
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Q.07- As fontes de energia são atualmente objeto de muita discussão e 
pesquisa. O desenvolvimento industrial e econômico de um país, por 
exemplo, depende diretamente de sua matriz energética e de quanto essa 
matriz consegue manter-se ativa dentro de uma faixa de tempo aceitável. 
As fontes de energia buscam necessariamente a transformação de um tipo 
de energia em outra, fazendo com que em nossas casas chegue 
especialmente a energia térmica e a elétrica. Dentre as fontes de energia, 
as que estão diretamente ligadas com a química são as relacionadas aos 
combustíveis fósseis, à eletroquímica e à energia nuclear. 
 

 
Com relação a essas fontes de energia, temos que. 
 
A) O petróleo passou a ser considerado um recurso renovável a partir da 

descoberta do biodiesel no final do século passado.  
B) As pilhas são dispositivos que transformam energia química em 

elétrica a partir da transferência de elétrons de um metal de maior 
potencial de redução para outro de menor valor de potencial de 
redução.  

C) A energia nuclear está baseada na quebra de núcleos atômicos e da 
consequente transformação desses núcleos em núcleos de átomos 
menores sem a liberação de partículas radioativas.  

D) Dentre os derivados do petróleo, podemos destacar a gasolina, que 
possui uma queima com liberação de energia e variação de entalpia 
de combustão em kJ.mol-1 inferior a zero.  

E) Nas pilhas, um dispositivo importante é a ponte salina, uma região 
desse sistema responsável pela passagem dos elétrons entre os dois 
metais envolvidos. 

 
Q.08- Entre as funções orgânicas presentes na molécula do antibiótico 
tetraciclina, esquematizada abaixo, a função que se encontra  presente é 

 
 
 
 
 
 
 

A) Amina primária  
B) Nitrila 
C) Amida  
D) Álcool aromático. 
E) Nitro composto 
 
Respostas 
Q.01-A Q.02-C Q.03-E Q.04-B Q.05-C Q.06-B Q.07-D Q.08-C 
 
TOSTES 
Q.01- A região Centro-Oeste é caracterizada por apresentar um período de 
estiagem que vai de abril a setembro. Nessa época, a umidade relativa do 
ar é bastante baixa, e as perdas de água por evaporação são bastante 
elevadas. 
Baseado nos seus conceitos sobre evaporação, conclui-se que: 
 
A) no período de abril a setembro, o ponto de ebulição da água diminui 

constantemente; 
B) é uma mudança de estado que ocorre com uma alta velocidade, 

durante a passagem de líquido para gás; 
C) o processo de evaporação da água é um tipo de reação química, que 

tem sua velocidade aumentada pela baixa umidade relativa do ar; 
D) d). a evaporação da água é uma passagem do estado líquido para o 

estado gasoso e, é usada nas salinas para a obtenção do sal; 
E) se a água é destilada então a temperatura em que ocorre a mudança 

de estado ocorre a 100 oC.   

Q.02- O Brasil acaba de dar um importante passo para orientar a expansão 
do cultivo da cana para a produção de etanol e açúcar. O governo federal 
encaminha ao Congresso Nacional um Projeto de Lei que proíbe a 
construção de novas usinas em qualquer área de vegetação nativa, 
evitando assim a possibilidade de ocupação de terras indígenas. Com isso 
81,5 % da Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai ficam preservados 
(Notícia ÚNICA de 17/09/2009).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em paralelo, tem sido incentivadas as pesquisas para o desenvolvimento do 
carro elétrico e do uso de hidrogênio como combustível em veículos 
automotores. 
Baseado no texto e em seus conhecimentos de Química, podemos concluir: 
 
A) para a mesma quantidade de energia liberada podemos dizer que o 

álcool contribui mais que a gasolina para o “efeito estufa”; 
B) em termos produção de energia por grama de combustível, a gasolina 

é dos 3 combustíveis citados a que apresenta um maior quociente;   
C) a ampliação do cultivo da cana é criticada por muitos ambientalistas 

por tornar a  região onde a mesma é plantada como região de 
monocultura; 

D) o corte da cana de forma mecanizada além de minimizar a poluição do 
ar acaba com os problemas sociais ligados ao desemprego; 

E) a energia produzida pela queima do hidrogênio é denominada 
“energia verde”, por ser renovável.    
 

Dados :            Calores de combustão  e      Massas Molares 
Gasolina (C8H18): 5400  k J/mol            ;       M = 114 g/mol 
Hidrogênio (H2): 280  kJ/mol                ;       M = 2 g/mol 
álcool (C2H5OH): 1500  k J/mol            ;       M = 46 g/mol 
 
Q.03- Um especialista na área de química industrial afirmou que “a cada 
ano se fabricam, com auxílio de catalisadores sintéticos, mais de um trilhão 
de dólares em mercadorias. Sem esses catalisadores, haveria falta de 
fertilizantes, produtos farmacêuticos, de combustíveis e de solventes. 
No caso específico dos veículos automotores a combustão da gasolina nos 
motores de automóveis produz uma série de gases como dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. 
Na camada mais baixa da atmosfera, ou seja, na troposfera, tais gases 
participam de diversas reações químicas que geram outras substâncias 
poluentes, como o ozônio, que é gerado a partir de hidrocarbonetos e de 
óxidos de nitrogênio. 
Com o uso de conversores catalíticos (catalisadores) nos escapamentos, 
todos esses gases são convertidos em dióxido de carbono, vapor de água e 
nitrogênio.  
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Baseado no texto e em seus conhecimentos de Química analise os itens 
abaixo: 
 
A) O uso de conversores catalíticos aumenta  a formação de ozônio na 

troposfera; 
B) ) O uso de catalisadores elimina a emissão de gases estufa para a 

atmosfera; 
C) A adição de catalisador aumenta o valor da constante de equilíbrio de 

uma reação química; 
D) O catalisador deve estar na mesma fase dos reagentes (mesmo estado 

físico); 
E) Os catalisadores diminuem a energia de ativação da reação 

aumentando a velocidade da reação.  
 
Q.04- A partir da assinatura do protocolo de Kyoto a emissão de poluentes 
por automóveis deverá estar dentro de rígidas normas.  

    

 
Para isso, o governo brasileiro exigiu que catalisadores fossem instalados  
em automóveis novos. Estes catalisadores são à base de Platina e Ródio, 
que absorvem os gases provenientes da combustão e convertem, por 
exemplo, o monóxido à dióxido de carbono. 
Com relação a catalisadores e aos seus conhecimentos de Química, pode-se 
afirmar que: 
A) são utilizados para aumentar a velocidade de uma reação química, 

desde que essa envolva apenas gases; 
B) com a sua adição, a energia de ativação da reação é aumentada várias 

vezes, o que implica em um maior rendimento; 
C) são utilizados em pequenas quantidades, pois são  consumidos à 

proporção de uma molécula por  reação catalisada; 
D) são utilizados em automóveis para converter o CO em CO2, uma vez 

que o CO, em animais, forma a carboxihemoglobina, bloqueando o 
transporte de O2 aos tecidos; 

E) são injetados no motor do carro, junto com os combustíveis.    
 
Q.05- Uma das brincadeiras usadas pela criançada, durante as festas 
juninas consiste em colocar fogo em esponja de aço que se encontra 
amarrado em um cabo de vassoura. Quando se leva uma esponja de aço à 
chama de um bico de gás, a velocidade da reação de oxidação é tão grande 
que incendeia o material.  

 
 
O mesmo não ocorre ao se levar uma lâmina de aço à chama. Nessas 
experiências, o fator que determina a diferença de velocidades de reação é: 
 
A) a pressão 
B) o catalisador 
C) o estado físico 
D) a concentração 
E) a superfície de contato 
 
Q.06- O teste do bafômetro, usado para detectar embriaguez em motoristas, baseia
pela equação abaixo: 
 
 
3 C2H5OH +  8H2SO4  +  2K2Cr2O7    3 CH3COOH + 2K2SO4 + 2Cr(SO4)3 + 
11H2O 
                                     alaranjado                                           

   
VIOLETA 

 
Caso o motorista tenha ingerido bebidas alcoólicas, o etanol contido em 
seu hálito reage, causando uma mudança de cor da solução e liberação de 
calor.  
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Baseado em seus conhecimentos  de Química escolha o item CORRETO:  
 
A) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes 
B) O nome do reagente de cor alaranjado é dicromato de ferro 
C) O álcool se transforma em aldeído. 
D) A reação ocorre em meio básico. 
E) O aumento da concentração de álcool torna a solução de cor violeta 
 
Q.07- Admitindo que a massa do elétron seja de 1 g e levando-se em conta 
a relação de massa do próton e do nêutron com a do elétron, qual seria o 
melhor meio de transporte para levar 50 átomos de ferro neutros de 
Uberlândia a Belo Horizonte ( cerca de 500 km )?  
(Dados : 26Fe56 ; massa próton = massa nêutron = 1840. massa do elétron ) 
 
A) colocar em um envelope e postar no correios 
B) colocar em um envelope e pedir que um amigo o leve no bolso da 

calça 
C) colocar numa caixa e levar em um carro de passeio 
D) levar em vagões num trem de carga 
E) colocar numa caixa e levar num vôo comercial   
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-C Q.03-E Q.04-D Q.05-E Q.06-E Q.07-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


