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Biologia 

Diferenças entre célula procariótica e eucariótica, 

Composição e estrutura dos cromossomos, Replicação do 

DNA, Material genético celular e suas mutações genéticas, 

Ideias sobre a origem dos seres vivos: abiogênese X 

biogênese, Evolução gradual dos compostos químicos, Teoria 

endossimbiótica, Evolução da microscopia e método 

científico. Química da vida. 
Módulo 01 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. Unidades especiais são utilizadas para medir as células, 

organelas internas e moléculas orgânicas que as 

constituem. 

Em relação a estas unidades de medida, assinale a 

alternativa correta.  

a) A unidade terâmetro é utilizada para medir o 

tamanho das moléculas.    

b) A unidade micrômetro é utilizada para medir o 

tamanho das organelas celulares.    

c) A unidade gigâmetro é utilizada para medir o 

tamanho do núcleo celular.    

d) A unidade micrômetro é cem vezes menor que o 

nanômetro.    

e) O milímetro é a unidade padrão para as medidas de 

vírus e bactérias.    

  

02. A arte é uma atividade na qual os seres humanos 

manifestam de diferentes formas seus sentimentos, ideais 

e emoções. Os biólogos expressam sua arte utilizando, 

por exemplo, as micrografias, que são fotos tiradas das 

lâminas que estão sendo observadas através dos 

microscópios. Em alguns congressos sobre microscopia, 

existem até concursos para escolher a melhor 

micrografia. A micrografia apresentada, feita ao 

microscópio óptico, evidencia células da folha de uma 

plantinha aquática chamada Elódea. Nessas células, é 

possível observar algumas estruturas numeradas que não 

são encontradas nas células animais. 

 

 
 

Nessa micrografia, as estruturas celulares numeradas por 

1 e 2 são denominadas, respectivamente,  

a) núcleo e mitocôndrias.    

b) parede celular e cloroplastos.    

c) retículo endoplasmático e plastos.    

d) complexo golgiense e ribossomos.    

e) membrana plasmática e centríolos.  

 

03. O aparecimento de animais vermiformes em carne 

durante o processo de decomposição pode ser 

observado frequentemente. Em 1668, Francesco Redi 

realizou um experimento para tentar elucidar o 

fenômeno citado. O experimento, de forma simplificada, 

consistiu em dois frascos de vidro, onde, em ambos, Redi 

colocou pedaços de carne. Um dos frascos foi fechado 

com gaze e o outro mantido aberto, conforme a figura a 

seguir. Depois de vários dias, Redi encontrou os animais 

vermiformes. (Valor 1,0 ponto) 

 

 
 

Com relação ao experimento, descreve porque em 

ambos os experimentos a carne apodrece, e como 

surgiram vermes no frasco A?  

 

04. A edição n.º 76 da revista Scientific American Brasil, de 

2008, noticiou que pesquisadores da Harvard Medical 

School, nos Estados Unidos, conseguiram construir um 

modelo da célula primitiva, que surgiu há, 

aproximadamente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à 

jornada da vida na Terra. A partir dessa célula primitiva 

surgiram os dois tipos fundamentais de células: um, 

presente em bactérias e cianobactérias e o outro, 

presente em todos os demais seres vivos conhecidos 

atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é de 

extrema importância, pois pode fornecer informações 

mais precisas de como esse processo de diversificação 

aconteceu. Quais são os dois tipos celulares a que o 

texto faz referência, e qual é a diferença mais marcante 

entre eles, visível com o auxílio do microscópio óptico?  

 

05.   

 
Em 2015, através da análise de imagens do satélite Mars 

Reconnaissance Orbiter (MRO), a NASA afirmou que 

pode haver, escorrendo nas encostas em algumas 

montanhas do planeta Marte, água salgada líquida. 

Com isso, seria possível existir, ou ter existido, vida 

microbiana no planeta. No planeta Terra, há muito se 

discute a origem da vida, sendo a Teoria Clássica a mais 

aceita, a qual afirma que a Terra primitiva teria sido um 

ambiente rico em compostos orgânicos.  

Comparando com a origem da vida na Terra, indique 

que condições seriam fundamentais para o surgimento 

de vida em Marte.  

 

06. As células animais possuem núcleo delimitado por um 

envoltório poroso que funciona como uma barreira entre 

o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, 

apesar de possuírem núcleo similar, diferem dos animais 

por apresentarem um envoltório externo à membrana 

plasmática, denominado parede celular. Aponte o 

motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar 

poros.  

 

07.  
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Brasileiros descobrem mudança genética ligada ao câncer 

Diagnóstico precoce da mutação permite  

prevenção e tratamento mais efetivos 

Uma mutação genética que favorece o aparecimento 

do câncer de mama foi descoberta por pesquisadores 

do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). Dois genes 

dentro do núcleo estão comprovadamente relacionados 

ao câncer de mama: o brca1,  no cromossomo 13,  e o 

brca2,  no cromossomo 17  (eles foram batizados em 

função do nome em inglês da doença – breast cancer). 

Ambos são supressores de multiplicação celular, ou seja, 

contêm informações para sintetizar proteínas que 

bloqueiam a reprodução das células. As células 

humanas contêm duas cópias de cada gene, chamadas 

de alelos. Para que o câncer de mama apareça, as duas 

cópias do gene brca1 ou do brca2  devem apresentar 

mutação. Mesmo que uma mulher nasça com apenas 

um dos alelos alterado, ela corre o risco de desenvolver a 

doença, pois a outra cópia pode sofrer mutação pela 

ação de fatores ambientais, como consumo de álcool, 

nicotina ou outras substâncias cancerígenas. 
 

Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/medicina-e-

saude/brasileiros-descobrem-mudanca-genetica-ligada-

ao/?searchterm=genetica 

Acesso: 02 de Janeiro de 2020. 

  

O núcleo celular é o local que abriga o material 

genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, 

fase em que a célula não se encontra em divisão, a 

cromatina aparece como um emaranhado de 

filamentos longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão 

celular, esses filamentos começam a se condensar em 

espiral, tornando-se mais curtos e grossos. Qual o nome 

recebe esta estrutura?  

 

08. Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou 

sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea 

denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas 

informações extraídas desse estudo. 

 

As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos 

da estrela sugerem fortemente uma composição 

rochosa. Em especial, três planetas têm irradiações 

estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. 

Supondo condições atmosféricas semelhantes às da 

Terra, deduziu-se que um desses três planetas, 

denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em 

forma líquida na superfície. 

 

* irradiação estelar é a potência de energia recebida da 

estrela por unidade de área do planeta. 

 
(Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial 

planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, 

Cambridge, v. 542, p. 456-460, fev. 2017.)   
 

Responda às questões a seguir. 

 

O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido 

palco do surgimento de formas de vida semelhantes às 

da Terra. Levando em conta apenas as características 

encontradas atualmente em todos os organismos vivos, 

explique a importância de duas características físicas ou 

químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a 

biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.  

 

09. Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, 

circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra 

a imagem. 

 

 
 

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo 

Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante 

para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na 

Terra. 

a) Quais moléculas orgânicas constituem os 

coacervados? Qual a importância dos coacervados 

para a teoria sobre a origem da vida?  

b) O processo de origem da vida, por meio da formação 

dos coacervados, se aproxima mais das ideias 

defendidas pela  

 

10. "Ouvintes de rádio em pânico tomam drama de guerra 

como verdade". Com esta manchete, o jornal New York 

Times de 10 de novembro de 1938 relatou o que 

aconteceu nos Estados Unidos na noite anterior, quando 

foi narrada pela rádio CBS uma história fictícia sobre 

invasão por marcianos de uma pequena cidade do 

Estado de Nova Jersey. Marte sempre fascinou os 

cientistas porque, mesmo que lá não existam 

homenzinhos verdes, esse planeta parece apresentar, 

entre os do sistema solar, as condições mais propícias à 

vida. Recentemente foram enviadas sondas espaciais 

para procurar indícios de vida em Marte. Comparando 

com a origem da vida na Terra, indique que condições 

seriam fundamentais para o surgimento de vida em 

Marte. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST). A figura ilustra a prófase do processo de divisão 

celular. 

 

 
 

Considerando que se trata de uma divisão equacional, 

os cromossomos estão  

a) duplicados, pareados e posicionados no plano 

equatorial da célula.    

b) não duplicados, pareados e posicionados no interior 

do núcleo em degeneração.    

c) duplicados, não pareados e posicionados no interior 

do núcleo em degeneração.    

d) não duplicados, não pareados e posicionados no 

plano equatorial da célula.    

e) duplicados, pareados e posicionados no interior do 

núcleo em degeneração.    

 

12. (UNICAMP) Após um surto de uma doença misteriosa 

(início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, 

diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo) 

que acometeu crianças com até cinco anos de idade 

em uma creche, os pesquisadores da UNICAMP 

conseguiram sequenciar o material genético do agente 
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causador da doença e concluíram que se tratava de um 

vírus. Um segmento dessa sequência era 

UACCCGUUAAAG. 

a) Explique por que os pesquisadores concluíram que o 

agente infeccioso era um vírus. 

b) Dê duas características que expliquem por que os 

vírus não são considerados seres vivos. 

c) Sabendo-se que a sequência mostrada acima 

(UACCCGUUAAAG) dará origem a uma fita de 

DNA, escreva a sequência dessa fita 

complementar.  

  

13. (Uerj). Determinadas sequências de DNA presentes no 

material genético variam entre os indivíduos. A análise 

dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação 

dos pais biológicos de uma criança. Considere os 

esquemas a seguir de sequenciamentos de trechos de 

DNA, separados por gel de eletroforese, de uma família 

formada por um casal e quatro filhos. 

 

 
Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa 

mãe com pai diferente do apresentado é o de número:  

a) 1      b) 2    

c) 3      d) 4    

 

 14. (UNICAMP). A figura a seguir ilustra fragmentos de um 

gene presente em 4 espécies identificadas com os 

números de 1 a 4 entre parênteses. 

 

CACTTGTAAAACCAGTATAGACCCTAG (1)

CACTTGTAAAACCAGGATAGACGCTAG (2)

CACTTGTAAAACCAGTATAGACGCTAG (3)

CATTTTTAACACCAGGATAGACGCTAT(4)

 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) As espécies 1 e 4 são mais próximas entre si do que 

as espécies 1 e 3.    

b) As espécies 2 e 3 são mais próximas entre si do que 

as espécies 1 e 3.    

c) As espécies 1 e 3 são mais próximas entre si do que 

as espécies 3 e 4.    

d) As espécies 2 e 4 são mais próximas entre si do que 

as espécies 1 e 2.    

  

15. (FUVEST) A técnica de hibridização de DNA permite 

identificar o parentesco que existe entre diferentes 

organismos. Ela consiste em produzir fragmentos de DNA 

de um determinado organismo, separar as duas fitas de 

DNA desses fragmentos e promover a ligação entre esses 

fragmentos de DNA de fita simples e os fragmentos de 

DNA de fita simples de outro organismo, correspondente 

a um mesmo gene para ambos os organismos 

estudados. 

Para qual dos pares de organismos apresentados abaixo 

deve ser mais fácil separar as duas fitas de DNA após um 

processo de hibridização?  

a) Beija-flor e crocodilo.    

b) Minhoca e ouriço-do-mar.    

c) Chimpanzé e humano.    

d) Anêmona e medusa.    

e) Tubarão e lambari.    

 

 

GABARITO 

 
1. B 

2. B 

3. A gaze no frasco B impede a entrada de insetos, mas não 

impede a entrada de micro-organismos. Os vermes são formas 

larvais das moscas e por isso só apareceram no frasco A, o frasco 

A controla experimentalmente o frasco B. 

4. O texto faz referência às células procarióticas e às células 

eucarióticas. A diferença mais marcante entre esses dois tipos 

celulares é a presença, apenas nas células eucarióticas, de 

carioteca, a membrana nuclear que envolve o material genético 

e permite a existência de um núcleo organizado. 

5. A atmosfera de Marte deveria ter as condições existentes na 

Terra primitiva, quando se originaram os primeiros seres vivos, ou 

seja, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Esses gases, 

em temperaturas adequadas, com as descargas elétricas e 

radiações teriam reagido, formando as primeiras moléculas 

orgânicas. 

6. É necessário haver trocas de material, como nucleotídeos, RNA e 

proteínas, entre o núcleo e o citoplasma. 

7. Os cromossomos observados durante o processo de divisão 

celular correspondem aos filamentos da cromatina duplicados e 

espiralizados. 

8. Para os seres vivos são essenciais: água e atmosfera, porque 

todas as reações biológicas ocorrem em meio aquoso e a 

atmosfera contribui com fatores abióticos fundamentais como 

temperatura, gases respiratórios e radiações. 

9. a) Proteínas. Os coacervados podem ter dado origem às 

primeiras células procarióticas que se formaram no meio aquoso 

da Terra primitiva. 

b) Abiogênese. A hipótese da origem da vida propõe que as 

primeiras células se formaram espontaneamente a partir da 

matéria orgânica inanimada.  
10. A atmosfera de Marte deveria ter as condições existentes na 

Terra primitiva, quando se originaram os primeiros seres vivos, ou 

seja, amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Esses gases, 

em temperaturas adequadas, com as descargas elétricas e 

radiações teriam reagido, formando as primeiras moléculas 

orgânicas. 

11. C 

12. a) Alguns vírus possuem uma molécula de RNA como seu material 

genético. 

 b) Não possuem estruturas celulares (membrana plasmática, 

citoplasma, ribossomos, etc) e dependem de células para se 

reproduzir.    

 c) ATGGGCAATTTC.   
13. B 

14. C 

15. B 
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Biologia 

Material genético celular e suas mutações genéticas, Núcleo 

celular interfásico, Evolução da microscopia e método 

científico, Características gerais dos seres vivos e níveis de 

organização, Membrana plasmática, Enzimas e vitaminas. 

Módulo 02 

 

Exercícios de Aplicação 
 

01. O ser humano é multicelular, diploide com 46 

cromossomos, e formado a partir de uma única célula 

(célula-ovo ou zigoto). Considere o desenvolvimento 

embrionário inicial de uma fêmea humana, no qual não 

há morte ou perda de células, nem erros durante o ciclo 

celular, e que todas as células tenham ciclo celular 

sincronizado. 

 

Com base no exposto, assinale o que for correto.  

 

01) O organismo em formação, a partir da célula-ovo, 

terá mais de 1.000 células geneticamente idênticas 

após completar 10 vezes o ciclo celular.    

02) A mitose se caracteriza pela duplicação e divisão 

equacional do material genético.     

04) O aumento do número de células, no 

desenvolvimento embrionário inicial, obedece a 

uma progressão aritmética.     

08) O gráfico que demonstra o aumento do número de 

células, nas etapas do ciclo celular no 

desenvolvimento embrionário inicial, é uma reta.     

16) A cada ciclo, o número de cromossomos sexuais 

dobrará enquanto o número de autossomos 

aumentará 22 vezes.     

  

02. Seres humanos necessitam armazenar moléculas 

combustíveis que podem ser liberadas quando 

necessário. 

 

Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. 

 

I. Os carboidratos, armazenados sob a forma de 

glicogênio, correspondem ao requerimento energético 

basal de uma semana. 

II. A gordura possui maior conteúdo energético por 

grama do que o glicogênio. 

III. Indivíduos em jejum prolongado necessitam 

metabolizar moléculas de tecidos de reserva. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    

b) Apenas III.    

c) Apenas I e II.      

d) Apenas II e III.     

e) I, II e III.    

  

03. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, 

polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos 

unidos por meio de ligações glicosídicas. 

 

Sobre os polissacarídeos, são feitas as seguintes 

afirmações. 

I. Amido é um polissacarídeo de armazenamento 

encontrado nos animais. 

II. Os vertebrados armazenam glicogênio, 

principalmente nas células do fígado e dos músculos. 

III. O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina 

que é um polissacarídeo com função estrutural. 

IV. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado 

como principal componente da resistente parede 

celular que circunda as células dos animais. 

 

Considerando-se as informações acima, marque V para 

as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a 

alternativa correta, de cima para baixo.  

a) V, F, V, V.    

b) F, V, F, F.    

c) F, V, V, F.    

d) V, V, F, V.    

 

 

 

04. A intolerância à lactose pode causar grande 

desconforto aos seus portadores e provocar quadros de 

diarreia. Com relação à intolerância à lactose, é correto 

afirmar que  

 

a) o leite de cabra é o alimento indicado para substituir 

o leite de vaca.    

b) se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão 

de proteínas presentes nos alimentos que contêm leite 

de vaca.    

c) se desenvolve somente em recém-nascidos e perdura 

pela vida inteira do indivíduo.    

d) alguns pacientes podem tolerar pequenas 

quantidades de lactose presentes nos alimentos.    

  

05. Na parada de destino, Júlia desce com o coração 

acelerado. A respiração ofegante e as mãos suadas são 

sinais claros do seu nervosismo, mas ela está decidida. 

Esse é o momento certo. Caminha alguns quarteirões 

pela rua Ildefonso Albano, toca a campainha do 

apartamento. Ninguém atende. Toca novamente. 

Continua sem resposta. Liga para o Vinícius.  

- Oi, bebê, tudo bom?  

- Oi, Vini, tudo. Onde você está, meu bem?  

- Bebê, vim ao mercantil comprar um refrigerante. Você 

quer alguma coisa?  

- Sério, Vinícius? Refri? Sua glicose deu alterada, você 

está acima do peso, não pode ficar bebendo essas 

coisas.  

- Tudo bem, bebê. Vou comprar uma polpa de frutas, 

então. 

 

Os hábitos alimentares da nossa sociedade causam 

preocupação. No Brasil, (dados de 2014) o sobrepeso 

atinge mais da metade da população adulta. Para 

combater este problema, além de uma dieta 

equilibrada, a prática de exercícios é fundamental. 

Sabendo disso, é correto afirmar que   

 

a) a glicose encontrada nos alimentos doces pode 

demorar até uma hora para ser metabolizada.     

b) Júlia não devia se preocupar com a ingestão de 

refrigerante pelo namorado. Como refrigerantes não 

possuem níveis significativos de gordura, não podem 

ser responsáveis pelo seu sobrepeso, sendo este 

devido ao consumo de alimentos gordurosos.     

c) a única função biológica importante das gorduras é 

servir de armazenamento energético. Portanto, uma 

pessoa com sobrepeso ou obesa deve, 

obrigatoriamente, cortar toda e qualquer gordura de 

sua dieta.    

d) a glicose é o único tipo de monossacarídeo existente 

entre os carboidratos.     

e) a glicose presente na corrente sanguínea, quando em 

excesso, é convertida em glicogênio pelo fígado, 

servindo de reserva energética de curta duração.    

  

06. A febre, quando alcança 40 °C ou mais, é muito perigosa 

e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos 

problemas do aumento da temperatura corporal é o seu 

efeito sobre proteínas do sistema nervoso central. 

 

Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, 

é CORRETO afirmar que ele  

a) aumenta a atividade das proteínas.     

b) desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade.     

c) provoca o acúmulo de proteínas no retículo 

endoplasmático.    
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d) induz a quebra das proteínas e, consequentemente, a 

sua inativação.     

e) modifica a sequência de aminoácidos das proteínas 

e, consequentemente, o seu funcionamento.    
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07. Os insetos são considerados o alimento do futuro por 

terem elementos nutritivos. Veja, na tabela a seguir, a 

descrição dos nutrientes neles encontrados. 

 

Lagarta mopane - estágio 

larval das mariposas 

imperador, Imbrasia belina - 

rica em potássio, sódio, 

cálcio, fósforo, magnésio, 

zinco, manganês e cobre. 
 

Larvas da farinha - larvas 

do besouro Tenebrio molitor 

- ricas em cobre, sódio, 

potássio, ferro, zinco, 

selênio e gorduras poli-

insaturadas.  

Percevejo Maria-fedida - 

Nezara viridula - rico em 

vitaminas do complexo B, 

proteínas, ferro, potássio e 

fósforo.  
Besouro escaravelho-

vermelho - Rhynchophorus 

ferrugineus – rico em 

potássio, zinco, ferro, 

fósforo e também em vários 

aminoácidos, ácidos graxos 

monoinsaturados, poli-

insaturados e em quitina. 

 

 

Fonte: 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/3

5-atitude/1928-conheca-os-insetos-que-voce-vai-comer-

no-futuro.html (Adaptado) 

 

Sobre os componentes químicos encontrados nesses 

animais e o seu valor nutricional, assinale a alternativa 

CORRETA.   

 

a) A quitina, encontrada no exoesqueleto de artrópodes, 

como o escaravelho-vermelho, é um polissacarídeo 

energético, solúvel em água, formado por várias 

moléculas de glicose e um grupo amina (NH2).    

b) As gorduras de origem animal, como aquelas 

encontradas nas larvas do besouro Tenebrio molitor, são 

formadas por ácidos graxos insaturados, em que todas 

as ligações disponíveis dos átomos de carbono são 

ocupadas por átomos de hidrogênio.    

c) O magnésio encontrado na lagarta mopane é um 

mineral importante na ativação de enzimas envolvidas 

na síntese de proteínas e na contração muscular. Sua 

carência pode provocar bócio e queda de dentes.    

d) O cálcio, o fósforo e o zinco, encontrados na lagarta 

mopane, são minerais, que participam de importantes 

funções do nosso corpo; os dois primeiros participam da 

formação e manutenção de ossos e dentes, enquanto o 

zinco atua no processo de cicatrização.    

e)As vitaminas do complexo B, encontradas na Maria-

fedida, são um complexo de vitaminas lipossolúveis, o 

qual regula várias funções do nosso corpo, por exemplo, 

a vitamina B9 ou riboflavina, que previne anemia.    

  

08. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna 

ou nictalopia é uma doença caracterizada pela 

dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa 

luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a 

uma alteração ocular congênita ou a problemas 

nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao 

serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de 

vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. 

 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 

2012 (adaptado). 

 

Essa indicação médica deve-se ao fato de que os 

carotenoides são os precursores de  

a)  hormônios, estimulantes da regeneração celular da 

retina.     

b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração 

celular.     

c) vitamina A, necessária para a formação de estruturas 

fotorreceptoras.     

d) tocoferol, uma vitamina com função na propagação 

dos impulsos nervosos.     

e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a 

degeneração de cones e bastonetes.     

  

09. O ciclo celular é um período entre o surgimento de uma 

célula por divisão celular até o momento em que esta 

célula se dividirá novamente para a geração de células-

filhas. Na maior parte do ciclo celular a célula encontra-

se na fase de __________. Esta fase é ainda dividida em 

três períodos, sendo que no período __________ ocorre a 

replicação (duplicação) do material genético destas 

células que já foram estimuladas a entrar em divisão. No 

processo de divisão celular, que é subdividido em 4 fases, 

ocorrem eventos marcantes que identificam estas fases, 

como a segregação das cromátides (cromossomos) 

irmãs para polos opostos durante a fase de __________. 

 

Assinale a alternativa cuja sequência CORRETA completa 

os espaços tracejados:  

a) Replicação do DNA, G2, prófase.     

b) Intérfase, S, anáfase.     

c) G2, G1, anáfase.     

d) Prófase, S, telófase.     

e) Intérfase, G1, metáfase    

  

10. Schleiden e Schwann, em 1838, trabalhando com tecidos 

de vegetais e animais respectivamente, concluíram que 

os elementos estruturais de plantas e animais eram 

essencialmente os mesmos. Nasceu então a Teoria 

Celular, definindo que as células são unidades básicas e 

fisiológicas de todos os organismos vivos e que elas são 

entidades distintas e construtoras de organismos mais 

complexos. 

 

Podem-se acrescentar mais elementos à Teoria Celular, 

porém é INCORRETO afirmar que:  

a) todas as células apresentam semelhanças básicas em 

sua composição química.    

b) a maioria das reações químicas da vida ocorre dentro 

das células.    

c) em eucariontes ou procariontes, o repasse das 

características genéticas é realizado através do 

crossing-over.    

d) durante a divisão celular, conjuntos complexos de 

informações genéticas são replicados e repassados a 

células filhas.    

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11.  (FUVEST 2014) Os carboidratos, os lipídios e as proteínas 

constituem material estrutural e de reserva dos seres 

vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais 

abundante no corpo de uma planta e de um animal?  

a) Proteínas em plantas e animais.    

b) Carboidratos em plantas e animais.    

c) Lipídios em plantas e animais.    

d) Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais.    

e) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais.    

  

12. (FUVEST 2009). No interior do Maranhão, uma doença 

que vitimou muitas pessoas começava com dormência e 

inchaço nas pernas, evoluindo para paralisia, 

insuficiência respiratória e cardíaca. Esses sintomas são 

iguais aos do beribéri, moléstia conhecida há mais de 

2.000 anos. Nas primeiras décadas do século XX, o 
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beribéri foi relacionado à carência da vitamina B1, 

usualmente encontrada em cereais integrais, legumes, 

ovos e leite. O quadro carencial, comum em lugares 

pobres, onde a alimentação é inadequada, pode ser 

agravado pela ingestão de bebidas alcoólicas e pelo 

contato com agrotóxicos. Como no passado, também 

hoje, as vítimas do beribéri, no interior do Maranhão, são 

subnutridas, sendo sua alimentação baseada quase que 

exclusivamente em arroz branco. Em uma das 

comunidades afetadas, foram feitas algumas propostas, 

visando combater a doença: 

I. Incentivar o cultivo de hortas domésticas e a 

criação de pequenos animais para consumo. 

II. Isolar as pessoas afetadas e prevenir a doença com 

uma campanha de vacinação. 
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III. Orientar os trabalhadores da região sobre o uso de 

equipamentos de proteção individual, quando da 

manipulação de agrotóxicos. 

Entre as três propostas, podem contribuir para o combate 

à doença, apenas  

a) I.    

b) II.    

c) I e II.    

d) I e III.    

e) II e III.    

  

13.  (FUVEST 2010) Os adubos inorgânicos industrializados, 

conhecidos pela sigla NPK, contêm sais de três elementos 

químicos: nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das 

alternativas indica as principais razões pelas quais esses 

elementos são indispensáveis à vida de uma planta?  

a) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e 

proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos nucléicos e 

proteínas; Potássio - É constituinte de ácidos nucléicos, 

glicídios e proteínas.    

b) Nitrogênio - Atua no equilíbrio osmótico e na 

permeabilidade celular; Fósforo - É constituinte de 

ácidos nucléicos; Potássio - Atua no equilíbrio 

osmótico e na permeabilidade celular.    

c) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos e 

proteínas; Fósforo - É constituinte de ácidos nucléicos; 

Potássio - Atua no equilíbrio osmótico e na 

permeabilidade celular.    

d) Nitrogênio - É constituinte de ácidos nucléicos, glicídios 

e proteínas; Fósforo - Atua no equilíbrio osmótico e na 

permeabilidade celular; Potássio - É constituinte de 

proteínas.    

e) Nitrogênio - É constituinte de glicídios; Fósforo - É 

constituinte de ácidos nucléicos e proteínas; Potássio - 

Atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade 

celular.    

  

14. (FUVEST 2009) Leia o texto a seguir, escrito por Jons Jacob 

Berzelius em 1828. 

"Existem razões para supor que, nos animais e nas 

plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos 

líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no 

futuro, descobriremos que a capacidade de os 

organismos vivos produzirem os mais variados tipos de 

compostos químicos reside no poder catalítico de seus 

tecidos." A previsão de Berzelius estava correta, e hoje 

sabemos que o "poder catalítico" mencionado no texto 

deve-se  

a) aos ácidos nucléicos.    

b) aos carboidratos.    

c) aos lipídios.    

d) às proteínas.    

e) às vitaminas.    

  

15. (FUVEST 2011) Uma célula animal está sintetizando 

proteínas. Nessa situação, os locais indicados por I, II e III 

na figura a seguir, apresentam alto consumo de: 

 

a) (I) bases nitrogenadas, (II) aminoácidos, (III) oxigênio.    

b) (I) bases nitrogenadas, (II) aminoácidos, (III) gás 

carbônico.    

c) (I) aminoácidos, (II) bases nitrogenadas, (III) oxigênio.    

d) (I) bases nitrogenadas, (II) gás carbônico, (III) oxigênio.    

e) (I) aminoácidos, (II) oxigênio, (III) gás carbônico.    

 

 

 

 

 

 

 

  

GABARITO 

 
1. V F F F F 

2. D 

3. C 

4. D 

5. E 

6. B 

7. D 

8. C 

9. B 

10. C 

11. D 

12. D 

13. C 

14. D 

15. A 
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Biologia 

Ciclo celular (geral), Taxonomia e sistemática.  

Membrana plasmática, Enzimas e vitaminas. 

Módulo 03 

 

Exercícios de Aplicação 
 

01.  (FUVEST 2009) Alimento protéico marcado com 

radioatividade foi fagocitado por paramécios. Poucos 

minutos depois, os paramécios foram analisados e a 

maior concentração de radiatividade foi encontrada  

a) nos centríolos.    

b) nas mitocôndrias.    

c) na carioteca.    

d) no nucléolo.    

e) no retículo endoplasmático.    

  

02. (UNICAMP 2009) Os lipídios têm papel importante na 

estocagem de energia, estrutura de membranas 

celulares, visão, controle hormonal, entre outros. São 

exemplos de lipídios: fosfolipídios, esteroides e 

carotenoides. 

a) Como o organismo humano obtém os carotenoides? 

Que relação têm com a visão? 

b) A quais das funções citadas no texto acima os 

esteroides estão relacionados? Cite um esteroide 

importante para uma dessas funções. 

c) Cite um local de estocagem de lipídios em animais e 

um em vegetais.  

  

03. (UNICAMP 2009) Cada marinheiro da esquadra de 

Cabral recebia mensalmente para suas refeições 15kg 

de carne salgada, cebola, vinagre, azeite e 12kg de 

biscoito. O vinagre era usado nas refeições e para 

desinfetar o porão, no qual, acreditava-se, escondia-se a 

mais temível enfermidade da vida no mar. A partir do 

século XVIII essa doença foi evitada com a introdução 

de frutas ácidas na dieta dos marinheiros. Hoje sabe-se 

que essa doença era causada pela deficiência de um 

nutriente essencial na dieta. 

 (Adaptado de: Bueno, E. A VIAGEM DO 

DESCOBRIMENTO.  

Rio de Janeiro. Objetiva. 2009.) 

 

a) Que nutriente é esse? 

b) Que doença é causada pela falta desse nutriente? 

c) Cite duas manifestações aparentes ou sintomas dessa 

doença.  

  

04.  (FUVEST 2008) Pontas de raízes são utilizadas para o 

estudo dos cromossomos de plantas por apresentarem 

células  

a) com cromossomos gigantes do tipo politênico.    

b) com grande número de mitocôndrias.    

c) dotadas de nucléolos bem desenvolvidos.    

d) em divisão mitótica.    

e) em processo de diferenciação.    

  

05. (FUVEST 2008) Leia o texto a seguir, escrito por Jons Jacob 

Berzelius em 1828. 

"Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, 

ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do 

corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, 

descobriremos que a capacidade de os organismos vivos 

produzirem os mais variados tipos de compostos químicos 

reside no poder catalítico de seus tecidos." A previsão de 

Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o "poder 

catalítico" mencionado no texto deve-se  

a) aos ácidos nucléicos.    

b) aos carboidratos.    

c) aos lipídios.    

d) às proteínas.    

e) às vitaminas.    

  

06. (FUVEST 1997) Analise os eventos mitóticos relacionados a 

seguir: 

I. Desaparecimento da membrana nuclear. 

II. Divisão dos centrômeros. 

III.  Migração dos cromossomos para os polos do fuso. 

IV. Posicionamento dos cromossomos na região 

mediana do fuso. 

 

Qual das alternativas indica corretamente sua ordem 

temporal?  

a) IV - I - II - III.    

b) I - IV- III - II.    

c) I - II - IV - III.    

d) I - IV - II - III.    

e) IV - I - III - II.    

  

07. (FUVEST 2007) Um pesquisador fez o seguinte desenho de 

uma célula observada ao microscópio óptico.  

 

Pode tratar-se de uma célula de  

a) ovário.    

b) sangue.    

c) linfa.    

d) medula óssea.    

e) pele.    

  

08.  (FUVEST 2006)  A carência de vitaminas representadas 

por I, II e III produz avitaminoses cujos sintomas são, 

respectivamente, escorbuto, raquitismo e cegueira 

noturna. Que alternativa apresenta as vitaminas 

correspondentes aos números I, II e III?  

a) I - vit. C ,II - vit. D, III - vit. E    

b) I - vit. E ,II - vit. B, III - vit. A    

c) I - vit. C ,II - vit. D, III - vit. A    

d) I - vit. A ,II - vit. B, III - vit. E    

e) I - vit. C ,II - vit. B, III - vit. A    

  

09. (FUVEST 2005) A figura a seguir representa varias células 

em diferentes estágios do ciclo de vida. A duplicação do 

material genético e o rompimento dos centrômeros 

ocorrem, respectivamente, em: 

 

a) I e V.    

b) V e III.    

c) II e V.    
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d) II e III.    

e) III e IV.    

  

10. (FUVEST 2002) Um antibiótico que atue nos ribossomos 

mata:  

a) bactérias por interferir na síntese de proteínas.    

b) bactérias por provocar plasmólise.    

c) fungos por interferir na síntese de lipídios.    

d) vírus por alterar DNA.    

e) vírus por impedir recombinação gênica.    
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Exercícios de Aprofundamento 

 

11.  (FUVEST 2012) O retículo endoplasmático e o complexo 

de Golgi são organelas celulares cujas funções estão 

relacionadas. O complexo de Golgi  

a) recebe proteínas sintetizadas no retículo 

endoplasmático.    

b) envia proteínas nele sintetizadas para o retículo 

endoplasmático.    

c) recebe polissacarídeos sintetizados no retículo 

endoplasmático.    

d) envia polissacarídeos nele sintetizados para o 

retículo endoplasmático.    

e) recebe monossacarídeos sintetizados no retículo 

endoplasmático e para ele envia polissacarídeos.    

  

12. (UNICAMP 2012) A osteoporose, principal causa de 

quedas entre idosos, é resultado da perda gradual da 

densidade da matriz óssea, que é remodelada por 

osteoblastos e osteoclastos. Segundo os especialistas, a 

prevenção contra a osteoporose deve começar na 

infância, com alimentação rica em cálcio e em vitamina 

D, exposição diária ao sol e exercícios físicos. Sobre os 

vários fatores envolvidos na formação do osso, é correto 

afirmar que:  

a) A fixação do cálcio no tecido ósseo depende da 

presença de vitamina D, cuja síntese é diminuída em 

indivíduos que têm o hábito de tomar sol.    

b) O excesso de vitamina C pode levar à diminuição da 

densidade óssea, pois essa vitamina causa 

degradação das moléculas de colágeno.    

c) Os osteoblastos e os osteoclastos são células 

responsáveis, respectivamente, pela captura de 

cálcio e pela absorção de vitamina D.    

d) Os osteoblastos e os osteoclastos são células 

responsáveis, respectivamente, pela produção e pela 

degradação de componentes da matriz óssea.    

  

13.  (UNICAMP 2010) Em famílias constituídas a partir da união 

de primos em primeiro grau, é mais alta a ocorrência de 

distúrbios genéticos, em comparação com famílias 

formadas por casais que não têm consanguinidade. 

a) A que se deve essa maior ocorrência de distúrbios 

genéticos em uniões consanguíneas? 

b) A fenilcetonúria (FCU) é um distúrbio genético que 

se deve a uma mutação no gene que expressa a 

enzima responsável pelo metabolismo do 

aminoácido fenilalanina. Na ausência da enzima, a 

fenilalanina se acumula no organismo e pode afetar 

o desenvolvimento neurológico da criança. Esse 

distúrbio é facilmente detectado no recém-nascido 

pelo exame do pezinho. No caso de ser constatada 

a doença, a alimentação dessa criança deve ser 

controlada. Que tipos de alimento devem ser 

evitados: os ricos em carboidratos, lipídeos ou 

proteínas? Justifique.  

  

14. (FUVEST 2003) A sequência de eventos cromossômicos 

que ocorrem na duplicação de uma célula somática 

animal está representada nos desenhos a seguir. 

 

a) Em qual das fases representadas ocorre a 

duplicação do DNA? 

b) Considere um gene autossômico H. Quantas cópias 

desse gene existem no final da fase A? Na fase B? 

Na fase C? Na fase D? Em cada uma das células 

formadas na fase E?  

  

15. (FUVEST 2001) Os produtos imediatos da meiose de uma 

abelha e de uma samambaia são  

a) esporos e gametas, respectivamente.    

b) gametas e esporos, respectivamente.    

c) gametas e zigotos, respectivamente.    

d) ambos esporos.    

e) ambos gametas.    
 

GABARITO 

 
1. E 

2. a) Cenoura, tomate, mamão e outros vegetais são ricos em 

carotenoides. A vitamina "A" é essencial para a síntese dos 

pigmentos visuais. 

b) Controle hormonal. Testosterona, estrógenos e 

progesterona são exemplos. 

c) Animais: tecido conjuntivo adiposo subcutâneo. 

  Vegetais: sementes.   

3. a) Vitamina C (ácido ascórbico) 

b) Escorbuto 

c) Sangramento gengival, queda dos dentes, problemas 

gastrointestinais.   

4. D 

5. D 

6. D 

7. A 

8. C 

9. B 

10. A 

11. A 

12. D 

13.  a) Muitos genes que causam distúrbios genéticos são 

recessivos, ou seja, só se manifestam em dose dupla. Como 

primos em primeiro grau possuem patrimônio genético muito 

parecido, já que têm ascendentes comuns, a probabilidade de 

os dois terem o mesmo gene deletério é maior do que em 

indivíduos não aparentados. Portanto, a chance desses genes 

aparecerem em dose dupla no filho ou filha também é mais alta.  

b) Os fenilcetonúricos não conseguem metabolizar o 

aminoácido fenilalanina, portanto, devem ser evitados os 

alimentos ricos em proteínas, principalmente as que contenham 

fenilalanina. 

14. a) A duplicação do DNA ocorre na interfase, representada 

pela fase A. 

b) Em A, B, C e D, cada célula contém duas copias do gene 

H. Na fase E, cada célula contém uma cópia do gene H. 

15. B 
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Biologia 

Mitose: divisão equacional, Meiose: divisão reducional, 

Classificação geral dos seres vivos, Vírus. Membrana 

plasmática, Enzimas e vitaminas. 

Módulo 04 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP 2017) Foi feito um experimento utilizando a 

epiderme de folha de uma planta e uma suspensão de 

hemácias. Esses dois tipos celulares foram colocados em 

água destilada e em solução salina concentrada. 

Observou-se ao microscópio que as hemácias, em 

presença de água destilada, estouravam e, em 

presença de solução concentrada, murchavam. As 

células vegetais não se rompiam em água destilada, mas 

em solução salina concentrada notou-se que o 

conteúdo citoplasmático encolhia. 

a) A que tipo de transporte celular o experimento está 

relacionado? 

b) Em que situação ocorre esse tipo de transporte? 

c) A que se deve a diferença de comportamento da 

célula vegetal em relação à célula animal? 

Explique a diferença de comportamento, 

considerando as células em água destilada e em 

solução concentrada.  

  

02. (UNICAMP 2003) Uma certa quantidade de água de 

lagoa com amebas foi colocada em frascos numerados 

de 1 a 5. Foram adicionadas quantidades crescentes de 

sais a partir do frasco 2 até o 5. Observando-se, em 

seguida, as amebas ao microscópio, constatou-se uma 

gradual diminuição na velocidade de formação de 

vacúolos pulsáteis a partir do frasco 2. No frasco 5 não se 

formavam esses vacúolos. 

a) Qual a principal função do vacúolo pulsátil? 

b) O que aconteceria se as amebas do frasco l não 

tivessem a capacidade de formar vacúolos?  Por 

quê? 

c) Por que no frasco 5 não se formavam vacúolos?  

  

03. (UNICAMP 2000) As fases iniciais do desenvolvimento 

embrionário do anfioxo estão representadas nas figuras a 

seguir:  

 

a) Identifique essas fases. 

b) Descreva as diferenças de cada uma delas em 

relação à fase anterior.  

  

04. (Uel 2019) A figura a seguir representa o estágio de 

nêurula de um animal triblástico celomado. 

 

 
 

A partir da análise da figura, responda aos itens a seguir. 

a) Quais são os folhetos embrionários indicados, 

respectivamente, pelos números 1, 2 e 3? 

b) Explique como ocorreu a formação da estrutura de 

número 4.  

  

05. (Famerp 2019) A figura mostra a formação de uma 

estrutura embrionária X presente nos cordados, que fica 

localizada acima da notocorda. 

 

 
 

A estrutura embrionária X  se diferenciará, durante o seu 

desenvolvimento, em órgãos do sistema  

a) digestório.    

b) esquelético.    

c) urinário.    

d) respiratório.    

e) nervoso.    
  

06. (Fepar 2019)   

 
 

Uma chinesa de 23 anos decidiu interromper a gravidez 

depois que o exame indicou que ela gerava um “bebê 

sereia”. A mulher, identificada apenas como Wu, estava 

no sexto mês de gestação. O exame de imagem mostrou 

que o feto tinha fígado reduzido, não possuía bexiga e, 

em vez de pernas, possuía uma espécie de cauda. 

Os médicos diagnosticaram uma rara condição 

denominada sirenomelia (ou disgenesia caudal), 

conhecida como "síndrome da sereia". Essa deformidade 

faz com que as pernas se desenvolvam juntas, dando a 

impressão de cauda de sereia. Estima-se que essa 

condição afete 1 em cada 100.000 nascidos vivos; 

normalmente é fatal dentro de um a dois dias após o 

nascimento, em decorrência de anormalidades císticas e 

renais. A sirenomelia ocorre com mais frequência (cerca 

de 100vezes mais) em gêmeos univitelinos do que em 

gestações isoladas de gêmeos bivitelinos. 

 

(Adaptado do disponível em: 

<https://blogs.oglobo.globo.com>. Acesso em: 15 jul. 

2018) 

Considere o caso mencionado no texto e avalie as 

afirmativas que se seguem.  

(     ) O bebê sereia não poderia sobreviver porque não 

seria capaz de transformar amônia em ureia, nem 

metabolizar adequadamente os lipídios.    
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(     ) Gêmeos univitelinos dividem uma mesma placenta 

e um único cordão umbilical, mas podem ser de sexos 

diferentes.    

(     ) Em casos de gêmeos bivitelinos, a mãe sofre 

poliovulação; assim, dois ou mais óvulos gerados serão 

fecundados por espermatozoides distintos.    

(     ) Durante o desenvolvimento embrionário, a 

organogênese, a partir da diferenciação da mesoderme, 

não foi adequada; por isso não houve formação de um 

fígado funcional.    

(     ) No desenvolvimento embrionário normal, a 

endoderme deveria originar o revestimento do sistema 

respiratório e da bexiga urinária.   

  
 07. (Ebmsp 2017) O desenvolvimento embrionário humano é 

marcado pela sucessão de diversos estágios, 

caracterizados pelo crescimento do embrião e o 

surgimento de estruturas específicas, sendo assim, 

identifique e caracterize as estruturas que podem ser 

observadas em um embrião humano em fase de nêurula.  

  

08. (Ebmsp 2016) O desenvolvimento embrionário é iniciado 

com a formação do ovo ou zigoto a partir da 

fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O ovo 

passa, então, por uma série de etapas que caracterizam 

a formação de um organismo.  

 

Sobre embriologia, é correto afirmar:  

a) A origem embrionária dos tecidos nervoso e muscular 

é o endoderma.    

b) Substâncias secretadas pelas células da notocorda 

atuam na diferenciação do tubo neural dos cordados.    

c) A gastrulação, processo desencadeado pela 

organogênese, precede a formação da mórula.    

d) A formação do ectoderma, endoderma e 

mesoderma ocorre pelas clivagens que caracterizam 

a formação da blástula.    

e) A placenta é um anexo embrionário que envolve o 

embrião dos mamíferos.    

  

09. (Udesc 2014) O desenvolvimento embrionário é 

diversificado entre os diferentes grupos animais, e ocorre, 

de maneira geral, em três fases consecutivas. Assinale a 

alternativa correta quanto ao desenvolvimento 

embrionário dos anfioxos.  

a) A organogênese é a fase em que o arquêntero, ou 

intestino primitivo, é formado a partir da blastocele.     

b) A gastrulação é o processo de formação dos órgãos, 

sendo possível visualizar o tubo neural e o intestino, ao 

final dessa fase.     

c) A organogênese é o processo de transformação da 

blástula em gástrula.     

d) A segmentação é um processo em que o zigoto sofre 

clivagens (divisões), originando os blastômeros.     

e) A neurulação é o início da formação dos folhetos 

embrionários denominados ectoderme e endoderme, 

a partir da gástrula.     

  

10. (Ufpr 2014) A evolução nos indica que organismos mais 

próximos tendem a compartilhar características que 

foram herdadas do seu ancestral. Essa é a explicação 

para que grupos morfologicamente tão diferentes 

quanto primatas, aves, peixes, ascídias e anfioxo sejam 

agrupados em Cordata. Considerando esse grupo, cite 

as 4 características compartilhadas por todos, indicando 

em qual fase da vida essas características são 

encontradas.  

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST 2013) A figura abaixo representa uma célula de 

uma planta jovem. 

 

 
 

Considere duas situações: 

1) a célula mergulhada numa solução hipertônica; 

2) a célula mergulhada numa solução hipotônica. 

 

Dentre as figuras numeradas de I a III, quais representam 

o aspecto da célula, respectivamente, nas situações 1 e 

2? 

 

 
 

a) I e II.    

b) I e III.    

c) II e I.    

d) III e I.    

e) III e II.    
  

12. (FUVEST 2008) Os protozoários de água doce, em geral, 

possuem vacúolos pulsáteis, que constantemente se 

enchem de água e se esvaziam, eliminando água para o 

meio externo. Já os protozoários de água salgada 

raramente apresentam essas estruturas. Explique: 

a) a razão da diferença entre protozoários de água 

doce e de água salgada, quanto à ocorrência dos 

vacúolos pulsáteis. 

b) o que deve ocorrer com um protozoário de água 

salgada, desprovido de vacúolo pulsátil, ao ser 

transferido para água destilada.  

  

13. (FUVEST 2002) As bananas mantidas à temperatura 

ambiente deterioram-se em consequência da 

proliferação de microorganismos. O mesmo não 

acontece com a bananada, conserva altamente 

açucarada, produzida com essas frutas. 

a) Explique, com base no transporte de substâncias 

através da membrana plasmática, por que 

bactérias e fungos não conseguem proliferar em 

conservas com alto teor de açúcar. 

b) Dê exemplo de outro método de conservação de 

alimentos que tenha por base o mesmo princípio 

fisiológico.  

  

14. (FUVEST 2001) Para a ocorrência de osmose, é necessário 

que  

a) as concentrações de soluto dentro e fora da célula 

sejam iguais.    

b) as concentrações de soluto dentro e fora da célula 

sejam diferentes.    

c) haja ATP disponível na célula para fornecer energia 

ao transporte de água.    

d) haja um vacúolo no interior da célula no qual o 

excesso de água é acumulado.    

e) haja uma parede celulósica envolvendo a célula, o 

que evita sua ruptura.    

  

15. (FUVEST 1996) A membrana celular é impermeável à 

sacarose. No entanto, culturas de lêvedos conseguem 

crescer em meio com água e sacarose. Isso é possível 
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porque:  

a) a célula de lêvedo fagocita as moléculas de sacarose 

e as digere graças às enzimas dos lisossomos.    

b) a célula de lêvedo elimina enzimas digestivas para o 

meio e absorve o produto da digestão.    

c) as células de lêvedo cresceriam mesmo sem a 

presença desse carboidrato ou de seus derivados.    

d) as células de lêvedo têm enzimas que carregam a 

sacarose para dentro da célula, onde ocorre a 

digestão.    

e) a sacarose se transforma em amido, por ação de 

enzimas dos lêvedos, e entre as células, onde é 

utilizada.    
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GABARITO 

 
1. a) Transporte passivo de água por osmose. 

b) Soluções de diferentes concentrações separadas por 

membrana semipermeável. 

c) A diferença de comportamento deve-se à presença da 

parede celular nas células vegetais e a ausência dessa 

estrutura nas células animais (hemácias). 

  Em água destilada: 

- célula vegetal: túrgida 

- hemácias: estouram 

Em solução salina: 

- célula vegetal: plasmolisadas 

- hemácias: crenadas   

2. a) Osmorregulação. 

b) Tende a explodir, pois a água penetra pela membrana 

plasmática por osmose. 

c) O meio deve estar isotônico ou hipertônico em relação ao 

citoplasma das amebas.   
3. a) A: Zigoto 

B: Mórula 

C: Blástula 

D: Gástrula 

E: Nêurula 

b) O zigoto origina uma mórula após entrar em segmentação 

(ou clivagem), sendo a mórula pluricelular e sem cavitação 

interna.  

A blástula, originada a partir da mórula, apresenta uma 

camada celular externa (blastoderme) e uma cavidade 

denominada blastocele.  

A gástrula, formada por embolia, a partir da blástula, 

apresenta dois folhetos, ectoderme e endoderme, uma 

cavidade (arquêntero) e um orifício, o blastóporo.  

Segue-se a nêurula, que apresenta três folhetos 

germinativos: ectoderme, endoderme e mesoderme; 

formam-se o tubo neural, a notocorda e os somitos 

mesodérmicos.   

4. a) Os folhetos embrionários são ectoderma(1), mesoderma(2) e 

endoderma(3). 

 

b) A notocorda induz o espessamento nas células do ectoderma 

sobrejacente a ela, formando a placa neural. A placa neural 

muda sua conformação com a elevação das suas bordas laterais 

que se unem formando o tubo neural ou tubo nervoso. 

 

RESPOSTA ALTERNATIVA: 

As células do mesoderma paraxial e do endoderma anterior 

liberam substâncias que induzem as células do ectoderma dorsal 

a formar uma camada espessa denominada placa neural. A 

placa neural muda sua conformação com elevação das suas 

bordas laterais, que se unem formando o tubo neural ou tubo 

nervoso.   

5. E 

6. V F V F V 

 2ª afirmativa: Falsa. Gêmeos univitelinos (monozigóticos) se 

originam de um único zigoto e serão idênticos geneticamente 

(mesmo sexo); em 30% dos casos, a divisão do embrião ocorre 

até o terceiro dia após a fecundação e cada um desenvolve sua 

própria placenta e cordão umbilical; em 70% dos casos, a divisão 

ocorre entre o quarto e décimo quarto dias e a maioria 

desenvolve seu próprio cordão umbilical, porém compartilham 

uma única placenta; em casos em que os gêmeos surgem um 

pouco mais tarde, podem compartilhar tudo. 

 

4ª afirmativa: Falsa. Durante o desenvolvimento embrionário, 

houve um problema na diferenciação na endoderme, folheto 

germinativo mais interno, responsável pela formação das 

estruturas glandulares associadas ao sistema digestório, como o 

fígado.   
7. Na fase de nêurula, ocorre a formação do tubo nervoso, de 

origem ectodérmica, originando o encéfalo e a medula espinhal. 

Simultaneamente, células do mesoderma originam a notocorda e 

ocorre a formação do celoma. A endoderme dará origem ao 

arquêntero que formará o sistema digestivo. A partir desse, 

estágio os folhetos germinativos começam a originar diferentes 

tecidos e órgãos. 

8. B 

9. D 

10. Os animais representantes do filo cordados (Chordata) 

apresentam em alguma fase de seu desenvolvimento as 

seguintes características: tubo neural dorsal, notocorda, fendas 

faringeanas e cauda pós-anal. Essas características surgem 

durante a organogênese (neurulação) e podem não persistir 

durante toda a vida do animal.   

11. D 

12. a) A razão da diferença entre os dois tipos de protozoários é 

que os de água salgada são praticamente isotônicos em relação 

ao meio. Já os protozoários de água doce, sendo hipertônicos 

em relação ao meio, recebem constantemente água por 

osmose, eliminando o excesso por meio dos vacúolos pulsáteis ou 

contrácteis. 

b) Em tal situação, esse protozoário deverá sofrer lise, 

provocada pela excessiva entrada de água por osmose.   
13. a) Decompositores como bactéria e fungos não conseguem 

sobreviver em meio hipertônico, pois perdem água, por osmose, 

passivamente, através da membrana plasmática. 

b) O salgamento utilizado, por exemplo, na produção de 

carne-seca e de peixes como o bacalhau. 

14. B 

15. B 
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Biologia 

Mitose: divisão equacional, Meiose: divisão reducional,  

Classificação geral dos seres vivos, Vírus. 

Módulo 05 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP 1994) Animais triploblásticos podem ser 

acelomados, pseudocelomados ou celomados. 

Considere o esquema a seguir do corte transversal de um 

embrião, e responda: 

a) Qual dos três níveis de organização está 

representado? Justifique. 

b) O que está indicado por I, II, III e IV? 

 

 

  

02. (UNICAMP 2012) A maior parte dos copinhos de café, 

copos de água e mamadeiras é feita de policarbonato 

com bisfenol A, substância que é liberada quando algum 

líquido quente é colocado nesses recipientes. O bisfenol 

A é um composto químico cuja estrutura molecular é 

muito semelhante à do hormônio estrógeno. A ingestão 

do bisfenol A pode resultar em alterações do ciclo 

menstrual e também causar alterações no 

amadurecimento sexual principalmente em 

adolescentes do sexo feminino.  

a) Considerando a semelhança do bisfenol A com o 

estrógeno e a sua presença em adolescentes, 

explique como o bisfenol A poderia influenciar no 

amadurecimento sexual desses adolescentes e no 

espessamento do endométrio no início do ciclo 

menstrual.  

b) Embora o amadurecimento sexual ocorra para 

meninos e meninas em torno dos 12 anos, no sexo 

feminino a divisão celular meiótica começa muito 

antes e pode durar décadas. Quando esse 

processo de divisão começa no sexo feminino e por 

que essa divisão pode ser tão longa?  

  

03. (UNICAMP 2003) Nos animais a meiose é o processo 

básico para a formação dos gametas. Nos mamíferos há 

diferenças entre a gametogênese masculina e a 

feminina. 

a) Nos machos, a partir de um espermatócito primário 

obtêm-se 4 espermatozoides. Que produtos finais 

são obtidos de um oócito primário? Em que 

número? 

b) Se um espermatócito primário apresenta 20 

cromossomos, quantos cromossomos serão 

encontrados em cada espermatozoide? Explique. 

c) Além do tamanho, os gametas masculinos e 

femininos apresentam outras diferenças entre si. Cite 

uma delas.  

  

04. (UNICAMP 1993) Considerando que a informação 

genética é igualmente carregada pelo óvulo e pelo 

espermatozoide, responda: 

a) Por que o óvulo é geralmente muito maior do que o 

espermatozoide? 

b) Como essa diferença aparece durante a 

gametogênese?  

  

05. (FUVEST 2015) Em certa doença humana, enzimas 

digestivas intracelulares (hidrolases) são transportadas do 

complexo golgiense para a membrana celular e 

secretadas, em vez de serem encaminhadas para as 

organelas em que atuam. 

 

Nos indivíduos clinicamente normais, 

a) em que organelas celulares essas enzimas digestivas 

atuam? 

b) além de materiais capturados do meio externo, que 

outros materiais são digeridos pela célula? 

c) qual é o destino dos produtos da digestão 

intracelular?  
06. (FUVEST 2003) Certas doenças hereditárias decorrem da 

falta de enzimas lisossômicas. Nesses casos, substâncias 

orgânicas complexas acumulam-se no interior dos 

lisossomos e formam grandes inclusões que prejudicam o 

funcionamento das células. 

a) O que são lisossomos e como eles contribuem para 

o bom funcionamento de nossas células? 

b) Como se explica que as doenças lisossômicas sejam 

hereditárias se os lisossomos não são estruturas 

transmissíveis de pais para filhos?  

  

07. (FUVEST 2001) Células animais, quando privadas de 

alimento, passam a degradar partes de si mesmas como 

fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela 

citoplasmática diretamente responsável por essa 

degradação é  

a) o aparelho de Golgi.    

b) o centríolo.    

c) o lisossomo.    

d) a mitocôndria.    

e) o ribossomo.    

  

08. (FUVEST 1991) Existe uma doença hereditária humana em 

que o indivíduo é incapaz de produzir uma das proteínas 

que constituem os cílios e os flagelos. Essa doença traz 

problemas respiratórios e esterilidade masculina. 

Qual a relação entre esses dois sinais clínicos e a 

ausência da proteína?  

  

09. (FUVEST 2003) As mitocôndrias são consideradas as "casas 

de força" das células vivas. Tal analogia refere-se ao fato 

de as mitocôndrias  

a) estocarem moléculas de ATP produzidas na digestão 

dos alimentos.    

b) produzirem ATP com utilização de energia liberada na 

oxidação de moléculas orgânicas.    

c) consumirem moléculas de ATP na síntese de 

glicogênio ou de amido a partir de glicose.    

d) serem capazes de absorver energia luminosa utilizada 

na síntese de ATP.    

e) produzirem ATP a partir da energia liberada na síntese 

de amido ou de glicogênio.    

  

10. (FUVEST 2002) O esquema a seguir representa um 

espermatozoide humano e algumas das estruturas que o 

compõem. Qual é a importância de cada uma das 

estruturas numeradas de 1 a 4 para a reprodução? 

 

 

Exercícios de Aprofundamento 
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11. (UNICAMP 2015) O estudo do desenvolvimento 

embrionário é importante para se entender a evolução dos 

animais. Observe as imagens abaixo. 

 
 

Assinale a alternativa correta.  

a) O animal A apresenta simetria bilateral e é 

celomado.    

b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.    

c) O animal A apresenta simetria radial e é 

acelomado.    

d) O animal B apresenta simetria bilateral e é 

acelomado.    
  

TEXTO PARA A QUESTÃO 12:  

"Cientistas buscam remédios no mar" é o título de uma 

reportagem (O Estado de S. Paulo, 02/05/2005, p. A16) 

sobre pesquisas que identificaram moléculas com 

atividade farmacológica presentes em animais marinhos, 

como esponjas e ascídias, contra agentes patogênicos 

causadores de tuberculose, leishmaniose e candidíase. 

Os agentes patogênicos causadores das doenças 

citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, 

protozoários e fungos.  

 

12. (UNICAMP 2008) Notícias sobre animais marinhos estão 

sempre em destaque na imprensa, como exemplificam a 

reportagem citada e as notícias listadas a seguir. 

I -  Uma lula gigante foi capturada em Macaé (RJ) e 

levada para Niterói. A lula pesa 130 quilos e mede 

aproximadamente 4 metros.  

(em www.estadao.com.br/vidae/not_vid71173,0.htm, 

26/10/2007.) 

II -  A presença de uma medusa mortal levou à 

interrupção das filmagens de um longa-metragem 

na Austrália.  

(em 

www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69858.s

html, 30/03/2007.) 

III -  Cientistas do Museu Victoria, na Austrália, 

divulgaram hoje imagens da menor estrela-do-mar 

do mundo, que mede menos de 5mm.  

(em noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0OI2039629-

EI8145,00.html, 01/11/2007.) 

 

a) Agrupe os filos aos quais pertencem os animais 

citados (esponjas, ascídias, lulas, medusas e estrelas-

do-mar), de acordo com a presença de tecidos 

verdadeiros e o número de folhetos germinativos. 

Caracterize cada grupo formado segundo o critério 

indicado. 

b) A diferenciação dos folhetos germinativos no 

desenvolvimento embrionário permite a formação 

de uma cavidade do corpo, o celoma. Que folheto 

germinativo está diretamente relacionado com a 

formação do celoma? Dê uma vantagem que a 

formação do celoma trouxe para os animais.  

  

13. (UNICAMP 2005) O uso das células tronco embrionárias 

tem levantado muitas discussões. As células embrionárias, 

geradas nos primeiros dias após a fecundação do oócito 

pelo espermatozoide, não estão diferenciadas e podem 

se transformar em qualquer célula do organismo. A 

célula-tronco prototípica é o zigoto. (Adaptado de "Isto 

é", 20 de outubro de 2004). 

 

a) Após a formação do zigoto, quais são as etapas do 

desenvolvimento até a formação da notocorda e 

tubo nervoso nos embriões? 

b) Em que fase do desenvolvimento embrionário as 

células iniciam o processo de diferenciação? 

c) O desenvolvimento embrionário é uma das formas 

de dividir os filos em dois grandes grupos. Dê duas 

diferenças no desenvolvimento dos protostomados 

e deuterostomados, e indique em qual desses 

grupos os humanos estão incluídos.  

  

14. (UNICAMP 2001) Os animais podem ou não apresentar 

simetria. Considere os seguintes animais: planária, 

esponja, medusa (água-viva), minhoca, coral e besouro. 

a) Quais deles apresentam simetria radial? E quais 

apresentam simetria bilateral? 

 

b) Caracterize esses dois tipos de simetria. 

d) Por que a simetria radial da estrela-do-mar é 

considerada secundária?  

  

15. (UNICAMP 1997) A figura a seguir mostra uma das árvores 

evolutivas sugeridas para os animais.  

 

[Adaptada de "Biology", Arms, K & Camp, P. S., Saunders 

College Publishing, 1987] 

a) Sabendo-se que os Metazoários Triploblásticos são 

divididos em Protostomados e Deuterostomados, dê 

o nome de dois filos pertencentes a cada um destes 

grupos. 

b) Na figura, que letra representa cada um dos filos 

escolhidos por você? 

c) Dê uma característica dos Protostomados 

Triploblásticos. Como essa característica se 

apresenta nos Deuterostomados?  

  

GABARITO 

 
1. a) Pseudocelomado porque apresenta cavidade corpórea 

(III) parcialmente revestida por mesoderme (II). 

b) I - ectoderme, II - mesoderme, III - pseudoceloma e IV - 

endoderme.   

2.  a) O bisfenol A provoca o amadurecimento sexual precoce e, 

consequentemente, o aumento do espessamento do endométrio 

(mucosa uterina). 
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b) O processo de gametogênese feminino é iniciado durante o 

desenvolvimento embrionário. As mulheres nascem com um 

número determinado de ovócitos II em meiose interrompida. 

Caso ocorra a fecundação, o ovócito II se divide e as cromátides 

irmãs são separadas em um glóbulo polar secundário e um óvulo 

funcional. O óvulo funcional fecundado originará o zigoto ou 

célula-ovo.   

3. a) Durante a ovulogênese, um oócito primário origina um 

óvulo e três corpúsculos polares.  

b) O espermatócito primário é uma célula diploide (2n = 20), 

que dará origem aos espermatozoides através da meiose. 

Os espermatozoides, resultantes de uma divisão reducional, 

terão 10 cromossomos (células haploides).  

c) O espermatozoide é reduzido e possui o flagelo utilizado 

para a movimentação até o óvulo. O gameta feminino é 

imóvel e possui grande quantidade de substâncias de 

reserva (vitelo) em seu citoplasma.   

4. a) Porque acumula vitelo para nutrir o embrião no início do 

desenvolvimento 

b) Ocorre intensa síntese de proteínas durante o período de 

intérfase por que passam as ovogônias   

5. a) Lisossomos. 

b) Organelas fora de função, por autofagia ou a digestão das 

estruturas celulares causando a morte da célula, por 

autólise. 

c) Os produtos da digestão intracelular são monossacarídeos 

com função energética e estrutural, aminoácidos que 

serão utilizados na síntese proteica, derivados estruturais e 

energéticos da hidrólise lipídica, como os ácidos graxos e o 

glicerol, além dos nucleotídeos formados a partir da 

digestão do DNA e do RNA, os quais serão utilizados 

durante a replicação semiconservativa do DNA e durante a 

formação do RNA pela transcrição.   

6. a) Lisossomos são organoides intracelulares que 

executam a digestão de material endógeno e exógeno. 

b) As enzimas contidas nos lisossomos são proteínas produzidas 

pelos ribossomos sob comando genético. Mutações nos 

genes que codificam estes catalisadores protéicos podem 

ser transmitidas à descendência. 

7. C 

8. Os problemas respiratórios serão causados pela ausência de cílios 

no epitélio de revestimento interno da traqueia e a esterilidade 

será causada pela falta de flagelos nos espermatozoides.   

9. B 

10. 1 - Acrossomo: Vesícula derivada do Complexo de Golgi 

contendo enzimas para digerir a parede do óvulo. 

2 - Núcleo: Contém o conjunto cromossômico paterno. 

3 - Mitocôndrias: Fornecem energia (ATP) para o batimento 

flagelar. 

4 - Flagelo: Estrutura locomotora que garante o deslocamento do 

espermatozoide até o óvulo. 

11. C 

12. a) Presença de tecidos verdadeiros: filo dos Cordados 

(ascídias); filo dos Moluscos (lulas); filo dos Cnidários (medusas) e 

filo dos Equinodermos (estrelas-do-mar). 

Observação: Poríferos (esponjas) não possuem tecidos 

verdadeiros. 

Número de folhetos germinativos: 

I - dois (diblásticos, constituídos por endoderme e ectoderme): 

cnidários (medusas); 

II - três (triblásticos, constituídos por ectoderme, mesoderme e 

endoderme): moluscos, cordados e equinodermos. 

Observação: Como não possuem tecidos verdadeiros, os 

poríferos não podem ser considerados diblásticos. 

b) O folheto é a mesoderme. Vantagem: maior espaço para 

os ógãos, além de funcionar como esqueleto hidrostático. 

13. a) Zigoto →  mórula →  blástula →  gástrula →  nêurula. 

Na fase nêurula formam-se a notocorda e o tubo neural. 

b) No blastócito ocorre diferenciação celular formando o 

trofoderma, estrutura que participará da formação da 

placenta e a massa celular interna que originará o 

embrião. 

c) Protostomados: o blastóporo dará origem à boca do 

animal, e o ânus forma-se após a boca. 

Deuterostomados: o blastóporo formará o ânus, e a boca 

será uma neoformação. 

O homem pertence ao grupo dos deuterostomados. 

14. a) Simetria radial: medusa (água-viva) e o coral. Esponjas 

apresentam simetria radial ou são assimétricas. Os que têm 

simetria bilateral são a planária, a minhoca e o besouro. 

 b) Na simetria bilateral, existe um eixo principal que divide o 

animal em duas partes. No caso da simetria radial, esse eixo não 

existe, podendo o animal ser dividido em múltiplos planos de 

corte que passam pelo centro geométrico do corpo. 

 c) A larva da estrela-do-mar apresenta simetria bilateral. Na 

fase adulta, a estrela-do-mar tem simetria do tipo radial. 

15. a) São filos constituídos por animais triploblásticos e 

protostomados: 

B - Nematelmintes 

C - Anelídeos 

D - Artrópodes 

E - Moluscos 

São triploblásticos deuterostomados: 

F - Equinodermas 

I - Cordados 

 b) Os filos e as letras correspondentes à figura estão 

relacionados acima. 

 c) Nos protostomados o blastóporo do embrião evolui 

originando a boca do animal adulto. Nos deuterostomados o 

blastóporo origina o ânus.   
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Biologia 

Gametogênese humana, Aneuploidias,  

Viroses humanas I, Viroses humanas II. 

Módulo 06 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Unioeste 2019) Organismos pluricelulares, ao longo de 

seu desenvolvimento, passam por um processo 

relativamente lento de mudanças progressivas, as quais 

chamamos de desenvolvimento. No reino animal existe 

uma variedade considerável de tipos embrionários, mas 

a maioria dos padrões de embriogênese compreende 

variações em três etapas principais que se iniciam após o 

processo de fertilização e a consequente formação do 

zigoto. 

Considerando essas etapas ou fases da embriogênese 

animal, a gastrulação é caracterizada 

a) por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, que se 

iniciam após a fertilização e dão origem a inúmeras 

células denominadas blastômeros. 

b) por intensa movimentação e reorganização celular, as 

quais originam os três folhetos germinativos: 

ectoderma, mesoderma e endoderma. 

c) pela formação do blastocisto, o qual, na espécie 

humana, estará totalmente implantado no útero 

materno ao final da segunda semana de gestação. 

d) pela formação do tubo neural, a partir da 

mesoderme, e migração de células da crista neural. 

e) por ser um processo evolutivamente conservado que 

acontece por um único mecanismo de migração 

celular denominado embolia ou invaginação. 

 

02. (Ufu 2018) O esquema abaixo representa os diferentes 

estágios de desenvolvimento de um anfíbio. 

 

 
 

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. 

 

03. (UNICAMP 2007) Após um surto de uma doença 

misteriosa (início com febre, coriza, mal-estar, dores 

abdominais, diarreia, manchas avermelhadas 

espalhadas pelo corpo) que acometeu crianças com 

até cinco anos de idade em uma creche, os 

pesquisadores da UNICAMP conseguiram sequenciar o 

material genético do agente causador da doença e 

concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento 

dessa sequência era UACCCGUUAAAG. 

a) Explique por que os pesquisadores concluíram que o 

agente infeccioso era um vírus. 

b) Dê duas características que expliquem por que os 

vírus não são considerados seres vivos. 

c) Sabendo-se que a sequência mostrada acima 

(UACCCGUUAAAG) dará origem a uma fita de 

DNA, escreva a sequência dessa fita 

complementar. 

 

 

04. (Ufpr 2006) Fase do desenvolvimento embrionário 

caracterizada pelo estabelecimento dos três folhetos 

germinativos (ectoderma, mesoderma e endoderma) e 

por intensos movimentos morfogenéticos: 

a) Clivagem 

b) Morfogênese 

c) Gastrulação 

d) Fecundação 

e) Apoptose 

 

05. (UNICAMP 2005) É comum, nos dias de hoje, ouvirmos 

dizer: "estou com o colesterol alto no sangue". A 

presença de colesterol no sangue, em concentração 

adequada, não é problema, pois é um componente 

importante ao organismo. Porém, o aumento das 

partículas LDL (lipoproteína de baixa densidade), que 

transportam o colesterol no plasma sanguíneo, leva à 

formação de placas ateroscleróticas nos vasos, causa 

frequente de infarto do miocárdio. Nos indivíduos 

normais, a LDL circulante é internalizada nas células 

através de pinocitose e chega aos lisossomos. O 

colesterol é liberado da partícula LDL e passa para o 

citosol para ser utilizado pela célula. 

a) O colesterol é liberado da partícula LDL no 

lisossomo. Que função essa organela exerce na 

célula? 

b) A pinocitose é um processo celular de 

internalização de substâncias. Indique outro 

processo de internalização encontrado nos 

organismos e explique no que difere da pinocitose. 

c) Cite um processo no qual o colesterol é utilizado. 

 

06. (UNICAMP 2000) No citoplasma das células são 

encontradas diversas organelas, cada uma com funções 

específicas, mas interagindo e dependendo das outras 

para o funcionamento celular completo. Assim, por 

exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo 

de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso, e todos às 

mitocôndrias. 

a) Explique que relação existe entre lisossomos e 

complexo de Golgi. 

b) Qual a função dos lisossomos? 

c) Por que todas as organelas dependem das 

mitocôndrias? 

 

07. (UNICAMP 2004) Explique como ocorre o processo de 

digestão das substâncias endocitadas pelas células, 

mencionando a organela envolvida e o destino dos 

produtos dessa digestão. 

 

08. (UNICAMP 2002) Ribossomos são formados por RNA e 

proteínas, sintetizados pelos processos de transcrição e 

tradução, respectivamente. 

a) Onde esses processos ocorrem na célula 

eucariótica? 

b) O que acontecerá com os processos de transcrição 

e tradução, se ocorrer uma inativação na Região 

Organizadora do Nucléolo? Justifique. 

 

09. (UNICAMP 2002) Comente a frase: "Cromossomos e 

cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos 

componentes celulares de eucariotos". 
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10. (FUVEST 2003) Qual a diferença, no desenvolvimento 

embrionário, entre animais com ovos oligolécitos e 

animais com ovos telolécitos? 

a) Número de folhetos embrionários formados. 

b) Presença ou ausência de celoma. 

c) Presença ou ausência de notocorda. 

d) Tipo de segmentação do ovo. 

e) Modo de formação do tubo neural. 
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Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP 2015) O vírus Ebola foi isolado em 1976, após 

uma epidemia de febre hemorrágica ocorrida em vilas 

do noroeste do Zaire, perto do rio Ebola. Esse vírus está 

associado a um quadro de febre hemorrágica 

extremamente letal, que acomete as células hepáticas e 

o sistema retículoendotelial. O surto atual na África 

Ocidental (cujos primeiros casos foram notificados em 

março de 2014) é o maior e mais complexo desde a 

descoberta do vírus. Os morcegos são considerados um 

dos reservatórios naturais do vírus. Sabe-se que a fábrica 

onde surgiram os primeiros casos dos surtos de 1976 e 

1979 era o habitat de vários morcegos. Hoje o vírus é 

transmitido de pessoa para pessoa. 

 

a) Como é a estrutura de um vírus? Dê exemplo de 

duas zoonoses virais. 

b) Compare as formas de transmissão do vírus Ebola e 

do vírus da gripe. 

 

12. (UNICAMP 2011) Em relação a um organismo diploide, 

que apresenta 24 cromossomos em cada célula 

somática, pode-se afirmar que 

a) seu código genético é composto por 24 moléculas de 

DNA de fita simples. 

b) o gameta originado desse organismo apresenta 12 

moléculas de DNA de fita simples em seu genoma 

haploide. 

c) uma célula desse organismo na fase G2 da interfase 

apresenta 48 moléculas de DNA de fita dupla. 

d) seu cariótipo é composto por 24 pares de 

cromossomos. 

 

13. (Ufpe 2010) Sobre o desenvolvimento embrionário do 

zigoto, derivado da reprodução sexuada de vários 

grupos animais e do homem, observe a figura a seguir e 

considere as afirmativas que se seguem. 

 

 
 

(     ) A sequência de eventos mostrados de A a G 

representa o processo de segmentação 

holoblástica que resultará na formação de células-

tronco, chamadas blastômeros. 

(     ) Na reprodução humana, após a formação da 

mórula, mostrada em H, ocorre a compactação a 

fim de evitar a separação entre essas células no 

aparelho reprodutor feminino. 

(     ) Após a formação de dezenas de células, visível 

em H, é originada uma cavidade, preenchida de 

líquido, chamada blastocele (I); o embrião, nessa 

condição, é chamado de gástrula. 

(     ) Na gastrulação, as células que darão origem aos 

músculos do animal migram para o interior do 

embrião; as células que darão origem à pele 

migram para a superfície. 

(     ) A notocorda, presente nos cordados, é formada a 

partir da organização ântero-posterior de células 

do mesoderma do embrião, na forma de um 

bastão, e tem o papel de orientar a diferenciação 

do sistema nervoso. 

 

 

 

14. (UNICAMP 2009) Recentemente pesquisadores brasileiros 

conseguiram produzir a primeira linhagem de células-

tronco a partir de embrião humano. As células-tronco 

foram obtidas de um embrião em fase de blástula, de 

onde foram obtidas as células que posteriormente foram 

colocadas em meio de cultura para se multiplicarem. 

a) As células-tronco embrionárias podem solucionar 

problemas de saúde atualmente incuráveis. Quais 

características dessas células-tronco permitem que 

os pesquisadores possam utilizá-las no futuro para 

este fim? 

b) Blástula é uma etapa do desenvolvimento 

embrionário de todos os animais. Identifique entre as 

figuras a seguir qual delas corresponde à fase de 

blástula e indique uma característica que a 

diferencia da fase anterior e da posterior do 

desenvolvimento embrionário. 

 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 15: 

"Cientistas buscam remédios no mar" é o título de uma 

reportagem (O Estado de S. Paulo, 02/05/2005, p. A16) 

sobre pesquisas que identificaram moléculas com 

atividade farmacológica presentes em animais marinhos, 

como esponjas e ascídias, contra agentes patogênicos 

causadores de tuberculose, leishmaniose e candidíase. 

Os agentes patogênicos causadores das doenças 

citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, 

protozoários e fungos. 

 

15. (UNICAMP 2008) Notícias sobre animais marinhos estão 

sempre em destaque na imprensa, como exemplificam a 

reportagem citada e as notícias listadas a seguir. 

I - Uma lula gigante foi capturada em Macaé (RJ) e 

levada para Niterói. A lula pesa 130 quilos e mede 

aproximadamente 4 metros.  

(em www.estadao.com.br/vidae/not_vid71173,0.htm, 

26/10/2007.) 

II - A presença de uma medusa mortal levou à 

interrupção das filmagens de um longa-metragem na 

Austrália.  

(em 

www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69858.shtml, 

30/03/2007.) 

III - Cientistas do Museu Victoria, na Austrália, divulgaram 

hoje imagens da menor estrela-do-mar do mundo, que 

mede menos de 5mm.  

(em noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0OI2039629-

EI8145,00.html, 01/11/2007.) 

 

a) Agrupe os filos aos quais pertencem os animais 

citados (esponjas, ascídias, lulas, medusas e estrelas-

do-mar), de acordo com a presença de tecidos 

verdadeiros e o número de folhetos germinativos. 

Caracterize cada grupo formado segundo o critério 
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indicado. 

b) A diferenciação dos folhetos germinativos no 

desenvolvimento embrionário permite a formação 

de uma cavidade do corpo, o celoma. Que folheto 

germinativo está diretamente relacionado com a 

formação do celoma? Dê uma vantagem que a 

formação do celoma trouxe para os animais. 
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GABARITO 

 
1. B 

2. C 

3. a) Alguns vírus possuem uma molécula de RNA como 

seu material genético. 

b) Não possuem estruturas celulares (membrana 

plasmática, citoplasma, ribossomos, etc) e dependem de 

células para se reproduzir. 

 

c) ATGGGCAATTTC. 
4. C 

5. a) O lisossomo realiza a digestão intracelular. 

 b) Trata-se da fagocitose, que é o emglobamento de 

substâncias sólidas através da emissão de pseudópodos. 

Ela difere da pinocitose, que é responsável pela entrada 

de gotículas orgânicas através da invaginação da 

membrana plasmática. 

 c) O colesterol é utilizado na síntese de alguns 

hormônios do grupo dos esteroides, como a testosterona, 

os estrógenos e a progesterona, além de ser um 

importante constituínte das membranas celulares. 

6. a) Lisossomos são organoides citoplasmáticos 

constituídos por uma membrana originada a partir do 

complexo de Golgi. Contém enzimas digestivas que 

foram produzidas pelos ribossomos do retículo 

endoplasmático rugoso. 

 b) Digestão intracelular heterofágica e autofágica. 

 c) Mitocôndrias são os organoides responsáveis pela 

produção de energia (ATP) necessária para o trabalho 

celular. 

7. Digestão intracelular realizada pelas enzimas dos 

lisossomos. 

Polissacarídeos →  glicose utilizada na produção de 

energia. 

Proteínas →  aminoácidos utilizados como nutrientes 

plásticos. 

Lipídios →  ácidos graxos e glicerol utilizados como 

nutrientes mistos, plásticos e de reserva energética. 

Ácidos nucléicos →  nucleotídeos para a construção do 

material genético. 

8. a) Transcrição no núcleo ao nível dos cromossomos e 

tradução no citoplasma ao nível dos ribossomos. 

b) Sem a região organizadora do nucléolo não haverá 

RNA ribossômico, matéria-prima para a produção destes 

organoides e, consequentemente, cessará a síntese de 

proteínas na célula. 

9. Os termos Cromossomo e Cromatina referem-se ao 

material genético, ou seja, os filamentos formados por 

DNA e proteínas que ocorrem no núcleo. Designa-se 

como cromossomo o filamento duplicado e condensado 

que pode ser observado durante o processo de divisão 

celular. Cromatina é o conjunto de filamentos 

descondensados no núcleo da célula que não está se 

dividindo, em intérfase. 
10. D 

11.  a) Os vírus são formados por um capsídeo de 

proteínas, com ou sem, envelope membranoso, 

envolvendo o seu material genético. O material genético 

viral é constituído, geralmente, por DNA ou RNA. São 

exemplos de zoonoses virais a dengue, febre amarela, 

raiva, hantavirose, entre outras. 

b) O vírus ebola é transmitido de pessoa a pessoa 

através de secreções corpóreas e sangue contaminado. 

As secreções incluem saliva, suor, urina, fezes e esperma. 

O vírus da gripe é transmitido por meio de gotículas 

eliminadas pela tosse, espirro e catarro, além do contato 

com as mãos e objetos contaminados, tais como, copos, 

talheres, roupas, etc. 

12. C 

13. V V F V V 

14.  a) São células totipotentes, podem originar qualquer 

tipo de célula do organismo. 

b) A blástula está indicada em E. Ela apresenta a 

primeira cavidade embrionária, enquanto a fase anterior, 

mórula, D, não apresenta essa cavidade. A fase F, 

gástrula, possui arquênteron, blastóporo e dois folhetos 

germinativos, o que não ocorre na estrutura E. 

 

 
 

15. a) Presença de tecidos verdadeiros: filo dos Cordados 

(ascídias); filo dos Moluscos (lulas); filo dos Cnidários 

(medusas) e filo dos Equinodermos (estrelas-do-mar). 

Observação: Poríferos (esponjas) não possuem tecidos 

verdadeiros. 

 Número de folhetos germinativos: 

I - dois (diblásticos, constituídos por endoderme e 

ectoderme): cnidários (medusas); 

II - três (triblásticos, constituídos por ectoderme, 

mesoderme e endoderme): moluscos, cordados e 

equinodermos. 

Observação: Como não possuem tecidos verdadeiros, os 

poríferos não podem ser considerados diblásticos. 

b) O folheto é a mesoderme. Vantagem: maior 

espaço para os ógãos, além de funcionar como 

esqueleto hidrostático. 
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Biologia 

Aneuploidias, introdução a tipos de ovos e de segmentação, 

Embriologia do anfioxo, Viroses emergentes. 

Módulo 07 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Ufrgs 2019)  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na 

ordem em que aparecem. 

 

Os peroxissomos são organelas enzimáticas de 

membrana única, cuja principal função é a __________ 

de certas substâncias orgânicas nas células, em especial, 

__________. Nessa reação, surge um subproduto muito 

tóxico para a célula, a água oxigenada (peróxido de 

hidrogênio), que precisa ser rapidamente degradado por 

uma de suas principais enzimas, a __________.  

a) fluoretação – açúcares – amilase    

b) substituição – sais minerais – anidrase    

c) acetilação – celulose – fosfatase    

d) oxidação – ácidos graxos – catalase    

e) redução – nitritos – lipase    

  

02. (Famerp 2018) Analise a figura, que ilustra, de maneira 

esquemática, a disposição das moléculas de fosfolipídios 

presentes em alguns componentes celulares. 

 

 
 

Em células eucarióticas, tal disposição de fosfolipídios é 

encontrada  

a) no complexo golgiense e no retículo endoplasmático.    

b) no peroxissomo e no ribossomo.    

c) no citoesqueleto e na mitocôndria.    

d) nos centríolos e no lisossomo.    

e) no envoltório nuclear e no cromossomo.    

  

03. (Upf 2018) Considere a figura abaixo, que representa o 

sistema de endomembranas de uma célula animal, e 

assinale a alternativa correta. 

 

 
a) O número 2 está indicando uma das cisternas do 

complexo de Golgi, que é a estrutura envolvida na 

transformação e na secreção de proteínas na célula.     

b) O número 6 está indicando uma vesícula de secreção 

originada da face cis do retículo endoplasmático liso.     

c) O número 1 está indicando o citoesqueleto, ao qual 

estão associados os ribossomos e cujas cisternas 

contêm enzimas responsáveis pela digestão 

intracelular.     

d) O número 3 está indicando uma mitocôndria, 

organela responsável pela produção de energia da 

célula.     

e) Os números 4 e 5 estão indicando os processos de 

autofagia e apoptose, respectivamente.     

  

04. (Upe-ssa 1 2018) Observe o diálogo a seguir: 

 

 
 

Organelas são pequenas estruturas presentes no 

citoplasma das células. Sobre as características e 

funções destas, analise as afirmativas a seguir:  

 

I. O retículo endoplasmático é constituído por uma rede 

de tubos e bolsas membranosas; pode ser do tipo liso 

ou não granuloso e rugoso ou granuloso. O não 

granuloso sintetiza esteroides e fosfolipídios, e o 

granuloso se encarrega da produção de certas 

proteínas destinadas à exportação.  

II. O complexo de Golgi ou golgiense é formado por um 

conjunto de bolsas membranosas, denominadas 

cisternas ou vesículas. Localiza-se geralmente próximo 

ao núcleo e ao retículo endoplasmático não granuloso 

e produz proteínas e polissacarídeos, como a 

hemicelulose presente na cápsula bacteriana.  

III. Os peroxissomos são organelas membranosas, 

encontrados em células eucarióticas; essas organelas 

estão envolvidas na oxidação de ácidos graxos, 

processo conhecido como betaoxidação.  

IV. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela 

respiração celular aeróbica; em geral, têm forma de 

um bastonete, sendo constituídas por duas 

membranas lipoproteicas: uma externa, lisa e 

contínua, e outra interna, com invaginações, que 

formam as cristas mitocondriais.  

V. Os lisossomos são pequenas vesículas esféricas, 

membranosas, ricas em enzimas digestivas, 

encontrados em todas as células, desde as 

procarióticas até as eucarióticas. Estão relacionados às 

funções de degradação de bebida alcoólica e à 

digestão intracelular.  

 

Estão CORRETAS apenas   

a) I, II e V.    

b) I, III e IV.    

c) II e III.    

d) II e V.    

e) III, IV e V.    

  

05. (Uepg 2018) Considerando as organelas citoplasmáticas 

e suas funções nas células, assinale o que for correto.   

01) Os lisossomos são organelas que lembram bolsas, as 

quais apresentam dobras na face interna, onde 

podem ser encontradas enzimas responsáveis pelas 

reações químicas da respiração celular.     
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02) Nos músculos, o retículo endoplasmático 

especializado, denominado de retículo 

sarcoplasmático, é muito desenvolvido e serve de 

reservatório de íons cálcio, necessários ao 

mecanismo de contração.     

04) O complexo golgiense é bem desenvolvido em 

células glandulares e, devido à presença de 

ribossomos aderidos à membrana, é responsável pela 

síntese e excreção de proteínas e lipídeos a serem 

utilizados no meio intracelular.     

08) Formados por RNA e proteínas, os ribossomos são 

responsáveis pela síntese de proteínas. Alguns 

ribossomos ficam livres no citoplasma, enquanto 

outros fazem parte do retículo endoplasmático 

rugoso (ou granuloso).     

16) Uma das características das mitocôndrias é a 

realização de fagocitose, processo utilizado para 

nutrição celular. Em algumas células, como os 

leucócitos, a fagocitose também pode ser utilizada 

como um mecanismo de defesa do organismo.     

  

06. (Ufjf-pism 1 2018) Antigamente se dizia que os lisossomos 

faziam a digestão celular por um processo chamado 

autólise e que ela era consequência do rompimento das 

membranas lisossomais, difusão das suas enzimas 

digestivas para o citoplasma e posterior digestão das 

organelas celulares. Hoje sabemos que este mecanismo 

de digestão é a exceção e não a regra, porque  

a) é impossível as membranas dos lisossomos se 

romperem.     

b) antes de romperem, os lisossomos fazem a sua própria 

autofagia.     

c) o pH por volta de 7,2  do citoplasma inativa as 

enzimas lisossomais.     

d) as enzimas lisossomais não se difundem quando 

ocorre o rompimento de membranas.     

e) as bombas de prótons das membranas lisossomais são 

ativadas quando ocorre o rompimento.     

  

07. (Ufrgs 2018) No ano de 2013, o Nobel de Medicina ou 

Fisiologia foi concedido para os pesquisadores que 

elucidaram os mecanismos de transporte de moléculas, 

através de vesículas, no interior das células. 

Considere as seguintes afirmações sobre esse tema no 

citoplasma de células eucarióticas. 

 

I. As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático 

rugoso são transportadas por vesículas até a face cis 

do complexo golgiense. 

II. As vesículas que contêm secreções desprendem-se do 

complexo golgiense e fundem-se à membrana 

plasmática na exocitose. 

III. Algumas vesículas liberadas pelo complexo golgiense 

irão formar os peroxissomos. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    

b) Apenas III.    

c) Apenas I e II.    

d) Apenas II e III.    

e) I, II e III.    

  

08. (Uel 2018) Leia o texto a seguir. 

 

Durante muito tempo, a morte celular foi considerada 

um processo passivo de caráter degenerativo. 

Entretanto, estudos demonstraram que organismos 

multicelulares são capazes de induzi-la de maneira 

programada e em resposta a estímulos intracelulares ou 

extracelulares, como, por exemplo, ativando a apoptose. 

Esse fenômeno biológico, além de desempenhar um 

papel importante no controle de diversos processos vitais, 

está associado a inúmeras doenças, como o câncer. 

 

(Adaptado de: GRIVICICH, I.; REGNER, A.; ROCHA, A. B.  

Morte Celular por Apoptose. Revista Brasileira de 

Cancerologia.2007, 53(3), p. 335.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 

apoptose, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às 

afirmativas a seguir. 

 

(     ) A apoptose ocorre quando a célula, por sofrer um 

dano externo, rompe suas membranas e derrama 

o seu conteúdo enzimático nas células vizinhas. 

(     ) Durante a apoptose, ocorre a destruição das 

células por ação enzimática nas suas estruturas 

internas. 

(     ) A apoptose é ativa nos tecidos embrionários, 

enquanto que, nos tecidos adultos, tal processo é 

geneticamente desativado. 

(     ) A proteína p53 desencadeia a apoptose de células 

que apresentam danos no seu DNA, os quais não 

podem ser reparados. 

  

(     ) Destruição do citoesqueleto, da membrana celular 

e da cromatina são características da apoptose. 
  

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 

sequência correta.  

a) V, V, F, V, F    

b) V, F, F, V, F    

c) F, V, V, F, V    

d) F, V, F, V, V    

e) F, F, V, F, V    

  

09. (Ebmsp 2017) Uma célula eucariótica é composta por 

citoplasma com organelas membranosas, delimitada por 

uma membrana e que apresenta um núcleo. 

Com base nos conhecimentos sobre citologia, é correto 

afirmar:  

a) Observando uma célula animal no microscópio 

óptico, é possível visualizar a parede celular e o 

núcleo.    

b) O retículo endoplasmático liso tem importante papel 

na produção de proteínas pela célula.     

c) Os lisossomos são importantes no empacotamento e 

na distribuição de substâncias pela célula.    

d) Uma proteína presente na membrana plasmática de 

uma célula foi produzida no retículo endoplasmático 

rugoso, encaminhada para o complexo de Golgi e, 

posteriormente, direcionada à membrana plasmática.     

e) Os fosfolipídios que formam a membrana plasmática 

têm a parte hidrofóbica voltada para o exterior da 

célula.     

  

10. (Uem-pas 2017) No citoplasma de uma célula, um 

fagossomo contendo uma bactéria se funde a um 

lisossomo contendo enzimas, que digerem tal bactéria. 

Sobre o assunto, e outros correlatos, assinale o que for 

correto.  

01) O produto da digestão da membrana plasmática da 

bactéria formará substâncias moleculares.    

02) A porção de substância iônica formada no processo 

da digestão bacteriana atravessará a membrana do 

lisossomo por difusão simples, a favor do gradiente de 

concentração e sem gasto de energia.    

04) Na digestão das macromoléculas componentes da 

célula procariótica haverá quebra das ligações 

covalentes entre as subunidades (aminoácidos, 

ácidos graxos, monossacarídeos e nucleotídeos).     

08) A formação do fagossomo, um processo de 

endocitose, envolve alteração no citoesqueleto do 

eucarioto.    

16) As enzimas dos lisossomos são sintetizadas no citosol e 

incorporadas ao lisossomo por transporte através de 

membrana.     

 

Exercícios de Aprofundamento 
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TEXTO PARA A QUESTÃO 11:  

 

Os alvejantes para roupas coloridas, destinados à 

limpeza e ao clareamento de manchas por meio de 

lavagem, são produtos à base de oxigênio. Eles liberam 

essa substância química na forma ativa, em processo 

semelhante ao que ocorre quando se adiciona água 

oxigenada sobre um ferimento, observando-se a 

formação de “espuma” no local. 

Diferentemente dos alvejantes para roupas brancas, 

que são à base de cloro, eles têm uma ação mais suave 

sobre as fibras e corantes do tecido, que não são 

afetados pelo oxigênio ativo. 

Funcionam, ainda, como bactericidas e fungicidas. 

Nas roupas, o branqueamento ocorre pela 

destruição dos corantes e compostos orgânicos 

presentes nos tecidos, levando à reflexão da luz como 

um todo. Ou seja, ao incidir luz branca, todas as cores 

são refletidas, produzindo o branco.  

 

(NASCIMENTO. 2009. p. 6).  
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11. (Uneb 2014) A respeito da “espuma” formada em um 

ferimento após a utilização de água oxigenada, 

H2O2(aq), é correto afirmar:  

a) É resultado da ação da enzima, catalase, sobre o 

peróxido de hidrogênio que também é um produto 

decorrente do metabolismo celular de organismos 

que utilizam oxigênio do ambiente.    

b) A respiração aeróbia, em células fragmentadas por 

ferimentos, oxida o componente orgânico a partir da 

ação do CO2 com produção de O2 como resíduo 

metabólico.    

c) A lavagem de ferimentos com o peróxido de 

hidrogênio aquoso produz uma reação química, 

como a de alvejantes naturais intracelulares, que 

produzem intensa liberação do gás carbônico.    

d) É resultado da ação das enzimas hidrolíticas dos 

lisossomos presentes nos macrófagos sobre as 

bactérias infectantes que se aproveitam da exposição 

celular associada aos ferimentos.    

e) A presença de alvejantes à base de oxigênio em 

ferimentos provoca a produção de água oxigenada 

com consequente liberação de CO2 para o 

ambiente.    

  

12. (FUVEST 2020) Analise o esquema de uma célula adulta. 

 

 
 

As estruturas I, II, III e IV caracterizam‐se pela presença, 

respectivamente, de  

a) glicídeo, lipídeo, água e ácido nucleico.     

b) proteína, glicídeo, água e ácido nucleico.     

c) lipídeo, proteína, glicídeo e ácido nucleico.    

d) lipídeo, glicídeo, ácido nucleico e água.     

e) glicídeo, proteína, ácido nucleico e água.     

  

 

13. (FUVEST 2015) Existem vírus que  

a) se reproduzem independentemente de células.     

b) têm genoma constituído de DNA e RNA.     

c) sintetizam DNA a partir de RNA.    

d) realizam respiração aeróbica no interior da cápsula 

proteica.    

e) possuem citoplasma, que não contém organelas.    

  

14. (FUVEST 2007) Em que células do corpo humano 

podemos encontrar as estruturas a seguir e quais são suas 

funções? 

a) Microvilosidades 

b) Cílios 

c) Flagelos 

d) Pseudópodes  

  

15. (FUVEST 2005) Para exercerem suas funções de 

reabsorção, as células epiteliais dos túbulos renais 

apresentam  

a) vilosidades e muitas mitocôndrias.    

b) superfície lisa e muitas mitocôndrias.    

c) vilosidades e poucas mitocôndrias.    

d) superfície lisa e poucas mitocôndrias.    

e) grandes vacúolos.    

 

 

 

 

GABARITO 

 
1. D 

2. A 

3. A 

4. B 

5. 02 + 08 = 10. 

6. C 

7. C 

8. D 

9. D 

10. 01 + 04 + 08 = 13. 

11. C/ I / I / I / I 

12. A 

13. C 

14.  

 Estrutura 

Célula onde 

pode ser 

encontrada 

Função 

a) microvilosidades epitélio intestinal absorção 

b) cílios 
epitélio da 

traqueia 

remoção de 

resíduos 

c) flagelos espermatozoides locomoção 

d) pseudópodes glóbulos brancos fagocitose 

 

15. A 
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Física 

 

Módulo 01 

 

CINEMÁTICA ESCALAR 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP) Drones são veículos voadores não tripulados, 

controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de 

suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da 

prestação de primeiros socorros, levando pequenos 

equipamentos e instruções ao local do socorro, para que 

qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a 

chegada de uma ambulância. 

Considere um caso em que o drone ambulância se 

deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de 

sua velocidade média é de aproximadamente  

a) 1,4 m/ s.     

b) 30 m/ s.     

c) 45 m/ s.     

d) 140 m/ s.     

 

02. (UNICAMP)  Os astrônomos estimam que a estrela estaria 

situada a uma distância =  18d 9,0 10 m  da Terra. 

Considerando um foguete que se desloca a uma 

velocidade =  4v 1,5 10 m/ s,  o tempo de viagem do 

foguete da Terra até essa estrela seria de 

  7(1ano 3,0 10 s)   

a) 2.000 anos.     

b) 300.000 anos.     

c) 6.000.000 anos.     

d) 20.000.000 anos.     

 

03. (FUVEST) Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a 

Via Láctea, está a 2,5×106 anos-luz de Andrômeda, a 

galáxia mais próxima da nossa. 

Com base nessa informação, estudantes em uma sala de 

aula afirmaram o seguinte: 

I. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 

milhões de km. 

II. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior 

que 2×1019 km. 

III. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de 

anos para chegar à Via Láctea. 

Está correto apenas o que se afirma em 

Dado: 1 ano tem aproximadamente 3×107 s.  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e III.    

e) II e III.    

 

04. (FUVEST)  Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé 

de um indivíduo demora cerca de 30 ms  para chegar 

ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico, que 

conduz a informação do estímulo, é transmitido pelo 

nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 ms.  Da 

base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na 

medula espinhal. Considerando que a altura média do 

brasileiro é de 1,70 m  e supondo uma razão média de 

0,6  entre o comprimento dos membros inferiores e a 

altura de uma pessoa, pode‐se concluir que as 

velocidades médias de propagação do pulso nervoso 

desde os dedos do pé até o cérebro e da base do 

tronco até o cérebro são, respectivamente:  

a) 51m s  e 51m s     

b) 51m s  e 57 m s     

c) 57 m s  e 57 m s     

d) 57 m s  e 68 m s     

e) 68 m s  e 68 m s     

 

05. (FUVEST) Marta e Pedro combinaram encontrar-se em 

certo ponto de uma autoestrada plana, para seguirem 

viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da 

estrada, constatou que, mantendo uma velocidade 

média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de 

encontro combinado. No entanto, quando ela já estava 

no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro 

tinha se atrasado e, só então, estava passando pelo 

marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma 

velocidade média de 100 km/h. Mantendo essas 

velocidades, seria previsível que os dois amigos se 

encontrassem próximos a um marco da estrada com 

indicação de  

a) km 20    

b) km 30      

c) km 40    

d) km 50     

e) km 60    

 

06. (FUVEST) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma 

autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de 

viagem, considerando que consiga manter uma 

velocidade média de 90 km/h. Ao ser surpreendido pela 

chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 

km/h, permanecendo assim até a chuva parar, quinze 

minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade 

média inicial. 

Essa redução temporária aumenta seu tempo de 

viagem, com relação à estimativa inicial, em  

a) 5 minutos.    

b) 7,5 minutos.    

c) 10 minutos.    

d) 15 minutos.    

e) 30 minutos.    

 

07. (UNICAMP) A demanda por trens de alta velocidade tem 

crescido em todo o mundo. Uma preocupação 

importante no projeto desses trens é o conforto dos 

passageiros durante a aceleração. Sendo assim, 

considere que, em uma viagem de trem de alta 

velocidade, a aceleração experimentada pelos 

passageiros foi limitada a =maxa 0,09g,  onde = 2g 10 m/ s  

é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir 

do repouso com aceleração constante igual a 
maxa ,  a 

distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma 

velocidade de 1080 km/ h  corresponde a  

a) 10 km.     

b) 20 km.     

c) 50 km.     

d) 100 km.     

 

08. (UNICAMP) Em 2016 foi batido o recorde de voo 

ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 

2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km  em 

aproximadamente 5  dias, partindo de Nagoya no 

Japão até o Havaí nos Estados Unidos da América.  

A velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi 

de aproximadamente  

a) 54 km h.     

b) 15 km h.     

c) 1.296 km h.     

d) 198 km h.     
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09. (UNICAMP) Situado na costa peruana, Chankillo, o mais 

antigo observatório das Américas, é composto por treze 

torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma 

colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de 

verão no Hemisfério Sul, o Sol nasce à direita da primeira 

torre (sul), na extrema direita, a partir de um ponto de 

observação definido. À medida que os dias passam, a 

posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres 

rumo à esquerda (norte). Pode-se calcular o dia do ano, 

observando-se qual torre coincide com a posição do Sol 

ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no 

Hemisfério Sul, o Sol nasce à esquerda da última torre na 

extrema esquerda e, à medida que os dias passam, vai 

se movendo rumo à direita, para reiniciar o ciclo no 

dezembro seguinte. 

 

 
 

Sabendo que as torres de Chankillo se posicionam ao 

longo de 300  metros no eixo norte-sul, a velocidade 

escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se 

desloca através das torres é de aproximadamente  

a) 0,8 m dia.     

b)1,6 m dia.     

c) 25 m dia.     

d) 50 m dia.     

 

10. (FUVEST) Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o 

teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair 

em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se 

soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 

45 m  em relação à superfície da água. O tempo 

decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem 

iniciou sua queda e aquele em que um espectador, 

parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto 

do jovem na água é, aproximadamente, 

 

Note e adote: 

- Considere o ar em repouso e ignore sua resistência. 

- Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. 

- Velocidade do som no ar: 360 m s.  

- Aceleração da gravidade: 210 m s .   

a) 3,1.       b) 4,3.     

c) 5,2.       d) 6,2.     

e) 7,0.     

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Uma pessoa (A)  pratica corrida numa pista de 

300 m,  no sentido anti-horário, e percebe a presença de 

outro corredor (B)  que percorre a mesma pista no 

sentido oposto. Um desenho esquemático da pista é 

mostrado a seguir, indicando a posição AB do primeiro 

encontro entre os atletas. Após 1min  e 20 s,  acontece o 

terceiro encontro entre os corredores, em outra posição, 

localizada a 20 m  de AB,  e indicada na figura por A'B'  

(o segundo encontro ocorreu no lado oposto da pista). 

 

 
 

Sendo 
AV  e 

BV  os módulos das velocidades dos atletas A  e 

B,  respectiva mente, e sabendo que ambas são 

constantes, determine 

a) 
AV  e 

BV.  

b) a distância percorrida por A  entre o primeiro e o 

segundo encontro, medida ao longo da pista. 

c) quantas voltas o atleta A  dá no intervalo de tempo em 

que B  completa 8  voltas na pista. 

 

Dados:  

1  volta: =L 300 m;  tempo para o terceiro encontro: 

 = =3t 1mine20 s 80 s.   

 

 

12. (FUVEST) Em janeiro de 2006, a nave espacial New 

Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro 

descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma 

jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de 

km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da 

superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa 

a enviar informações para a Terra, por ondas de rádio. 

Determine 

a) a velocidade média v  da nave durante a viagem; 

b) o intervalo de tempo t  que as informações 

enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na 

menor distância de aproximação entre a nave e 

Plutão, levaram para chegar em nosso planeta;  

c) o ano em que Plutão completará uma volta em 

torno do Sol, a partir de quando foi descoberto. 

 

Note e adote: 

Velocidade da luz =  83 10 m s 

Velocidade média de Plutão = 4,7 km s  

Perímetro da órbita elíptica de Plutão =  935,4 10 km  

1 ano =  73 10 s   

 

13. (UNICAMP) Um escoteiro está perdido no topo de uma 

montanha em uma floresta. De repente ele escuta os 

rojões da polícia florestal em sua busca. Com um 

cronômetro de centésimos de segundo ele mede 6 s 

entre a visão do clarão e a chegada do barulho em seus 

ouvidos. A velocidade do som no ar vale Vs = 340 m/s. 

Como escoteiro, ele usa a regra prática de dividir por 3 o 

tempo em segundos decorrente entre a visão e a escuta, 

para obter a distância em quilômetros que o separa da 

polícia florestal. 

a) Qual a distância entre o escoteiro e a polícia 

florestal, de acordo com a regra prática? 

b) Qual o erro percentual que o escoteiro cometeu ao 

usar sua regra prática? 

c) Sabendo que a velocidade da luz vale 3,0.108 m/s, 

qual será o erro maior: considerar a velocidade da 

luz infinita ou o erro na cronometragem do tempo? 

Justifique.  

 

14. (UNICAMP)  A Agência Espacial Brasileira está 

desenvolvendo um veículo lançador de satélites (VLS) 

com a finalidade de colocar satélites em órbita ao redor 

da Terra. A agência pretende lançar o VLS em 2016, a 
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partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no 

Maranhão. 

a) Considere que, durante um lançamento, o VLS 

percorre uma distância de 1200km  em 800s.  Qual é 

a velocidade média do VLS nesse trecho? 

b) Suponha que no primeiro estágio do lançamento o 

VLS suba a partir do repouso com aceleração 

resultante constante de módulo 
Ra .  Considerando 

que o primeiro estágio dura 80s,  e que o VLS 

percorre uma distância de 32km,  calcule 
Ra .   

  

15. (FUVEST) A primeira medida da velocidade da luz, sem o 

uso de métodos astronômicos, foi realizada por Hippolyte 

Fizeau, em 1849. A figura abaixo mostra um esquema 

simplificado da montagem experimental por ele utilizada.  

 

 
 

Um feixe fino de luz, emitido pela fonte F, incide no 

espelho plano semitransparente E1. A luz refletida por E1 

passa entre dois dentes da roda dentada R, incide 

perpendicularmente no espelho plano E2 que está a uma 

distância L da roda, é refletida e chega ao olho do 

observador. A roda é então colocada a girar em uma 

velocidade angular tal que a luz que atravessa o espaço 

entre dois dentes da roda e é refletida pelo espelho E2, 

não alcance o olho do observador, por atingir o dente 

seguinte da roda. Nesta condição, a roda, com N 

dentes, gira com velocidade angular constante e dá V 

voltas por segundo. 

a) Escreva a expressão literal para o intervalo de 

tempo t  em que a luz se desloca da roda até E2 e 

retorna à roda, em função de L e da velocidade da 

luz c. 

b) Considerando o movimento de rotação da roda, 

escreva, em função de N e V, a expressão literal 

para o intervalo de tempo t  decorrido entre o 

instante em que a luz passa pelo ponto central entre 

os dentes A e B da roda e o instante em que, depois 

de refletida por E2, é bloqueada no centro do dente 

B. 

c) Determine o valor numérico da velocidade da luz, 

utilizando os dados abaixo. 

 

Note e adote: 

No experimento de Fizeau, os dentes da roda 

estão igualmente espaçados e têm a 

mesma largura dos espaços vazios; 

L = 8600 m; 

N = 750; 

V = 12 voltas por segundo. 

 

 

GABARITO 

 

1. B 

2. D 

3. E 

4. D 

5. D 

6. A 

7. C 

8. A 

9. B 

10. A 

11. a) 


= =  =


A
A A

3

S 280
V V 3,5 m s;

t 80
 

 


= =  =


B
B B

3

S 320
V V 4,0 m s.

t 80
 

b) =  =  =A A 2 Ad V t 3,5(40) d 140 m.  

c) = = =A
A

D 2.100
N 7.

L 300
   

 

12. a) 
 

= =  = 
 

12
4

8

S 5 10
v     v 1,75 10 m/s.

t 2,85 10
 

b) 
 

 = =   = 


12
4

8

S 5 10
t  m/s    t 1,7 10 s.

c 3 10
 

 

c) Teremos: 

=


= 



 
= = =  = =



9

9 9
9

7

Velocidade média: v 4,7 km/s

Plutão Perímetro da órbita: d 35,4 10 km

Período da órbita: T

d 7,5 10 7,5 10
T 7,53 10 s 251anos.

v 4,7 3 10

 

 

Como esse planeta foi descoberto em 1930, ele 

completará uma volta em torno do Sol no ano t: 

= +  =t 1930 251    t 2181.    

13. a) d = 2,0 km. 

b) 2%. 

c) ∆t = 7.106 s.   

14. a) 
 

= =  =


3

m m

S 1.200 10
v    v 1.500 m/s.

t 800
 

b) 

 

= + +  =  =
R R2 2 2

0 0 R

a a
S S v t t   32.000 80   a 10 m/s .

2 2
   

15.a) 

=   =  

 =

d v t    2L c t  

2L
t .

c

  

 b)

 

 →
  =   = = 

→ 

 =

12N  dentes    T T V  2N t T    t   
2N 2N   1 dente      t

1
t .

2NV

  

c)

 

=  = =    = 

=  8

2 L 1
    c 4 LN V 4 8.600 750 12 309.600.000  

c 2 N V

c 3,1 10  m/s.
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Física 

 

Módulo 02 

 

Gráficos do MRU e do MRUV 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP) A volta da França é uma das maiores 

competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista 

entra num circuito reto e horizontal (movimento em uma 

dimensão) com velocidade constante e positiva. No 

instante 
1t ,  ele acelera sua bicicleta com uma 

aceleração constante e positiva até o instante 
2t .  Entre 

2t  e 
3t ,  ele varia sua velocidade com uma aceleração 

também constante, porém negativa. Ao final do 

percurso, a partir do instante 
3t ,  ele se mantém em 

movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas 

informações, o gráfico que melhor descreve a 

velocidade do atleta em função do tempo é  

a) 

    
b) 

    
c) 

   
d)  

    
 

02. (FUVEST) Um elevador sobe verticalmente com 

velocidade constante 
0v ,  e, em um dado instante de 

tempo 
0t ,  um parafuso desprende-se do teto. O gráfico 

que melhor representa, em função do tempo t,  o 

módulo da velocidade v  desse parafuso em relação ao 

chão do elevador é 

 

Note e adote: 

- Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes 

que ele atinja o chão do elevador.   

a) 

  
b) 

 
c)  

    
d)  

 
e)  

    
 

03. (Espcex (Aman)) Considere um objeto que se desloca 

em movimento retilíneo uniforme durante 10 s.  O 

desenho abaixo representa o gráfico do espaço em 

função do tempo. 
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O espaço do objeto no instante =t 10 s,  em metros, é  

a) 25 m.     

b) 30 m.     

c) 33 m.     

d) 36 m.     

e) 40 m.     

  

04. (FUVEST) Um drone voando na horizontal, em relação ao 

solo (como indicado pelo sentido da seta na figura), 

deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da 

trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um 

observador em repouso no solo, é dada pelo percurso 

descrito na 

 

  
 

a) trajetória 1.    

b) trajetória 2.    

c) trajetória 3.     

d) trajetória 4.     

e) trajetória 5.     
  

05. (Unesp) O gráfico representa a velocidade escalar de 

um nadador em função do tempo, durante um ciclo 

completo de braçadas em uma prova disputada no 

estilo nado de peito, em uma piscina. 

 

 
 

Considerando que, em um trecho de comprimento 36 m,  

o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o 

ritmo de seu nado constante, o número de braçadas 

completas dadas por ele foi em torno de  

a) 20.     

b) 35.     

c) 15.     

d) 30.     

e) 25.     

  

06. (Ufjf-pism)  Automóveis cada vez mais potentes estão 

sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair 

compradores. O desempenho de um novo modelo é 

registrado no gráfico abaixo: 

 

 
 

Se esse automóvel continuar se deslocando com a 

mesma aceleração dos 4  primeiros segundos de 

contagem do tempo, ele atingirá, aos 10  segundos, uma 

velocidade de:  

a) 108 km h     

b) 198 km h     

c) 216 km h     

d) 230 km h     

e) 243 km h     

  

07. (Unesp)  Os gráficos mostram o resultado de um 

experimento de queima de quatro velas de uso 

comercial, sendo duas do tipo A e duas do tipo B. Tal 

experimento foi feito para determinar a velocidade de 

queima das velas A e B em ambientes ventilado e não 

ventilado. 
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Sendo h0 a altura inicial e v a velocidade de queima de 

cada vela, os dados obtidos no experimento foram 

organizados na tabela: 

 

Parâmetros da 

 equação da reta 

  

0h (cm)  12,9  12,7  7,6  7,8  

v (cm min)  0,09  0,17  0,11 0,08  

(Régis C. Leal et al. Educación Química, vol. 25, no 2, 2014. 

Adaptado.) 

De acordo com a organização dos dados, os títulos faltantes 

à tabela estão apresentados em 

 

a) 
Velas do tipo B Velas do tipo A 

 Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

não 

ventilado 

     

b) 
Velas do tipo B Velas do tipo A 

 
Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

não 

ventilado 

     

c) 
Velas do tipo B Velas do tipo A 

 Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

     

d) 
Ambiente não ventilado Ambiente ventilado 

 Velas do 

tipo A 

Velas do 

tipo B 

Velas do 

tipo A 

Velas do 

tipo B 

     

e) 
Velas do tipo B Velas do tipo A 

 Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

Ambiente 

não 

ventilado 

Ambiente 

ventilado 

 

08. (Mackenzie)   

 

 
 

Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma 

estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo 

com gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5  

horas deste movimento é  

a) 10 km h.     

b) 12 km h.     

c) 15 km h.     

d) 30 km h.     

e) 60 km h.     

09. (G1 - ifsul) Uma partícula realizou um movimento 

unidimensional ao longo de um eixo ox  e o 

comportamento da sua posição x,  em função do 

tempo t,  foi representado em um gráfico, ilustrado na 

figura a seguir.  
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Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento 

realizado por essa partícula:  

 

I. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula realizou um 

movimento uniforme.  

II. Entre os instantes 0 s e 3 s,  a partícula realizou um 

movimento acelerado.  

III. Entre os instantes 3 s  e 6 s,  a partícula estava em 

repouso.  

IV. No instante 8 s,  a partícula estava na origem do eixo 

x.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas   

a) I e II.     

b) I e IV.     

c) II e III.     

d) III e IV.     

  

10. (Uerj) Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua 

velocidade varia de acordo com o tempo, conforme 

indicado no gráfico. 

 

 
A função que indica o deslocamento do carro em 

relação ao tempo t  é:  

a) − 25 t 0,55 t      

b) + 25 t 0,625 t      

c) − 220 t 1,25 t      

d) + 220 t 2,5 t  

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) Nos cruzamentos de avenidas das grandes 

cidades é comum encontrarmos, além dos semáforos 

tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos 

de fluxo de pedestres, com cronômetros digitais que 

marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. 

a) No instante em que o semáforo de pedestres se 

torna verde e o cronômetro inicia a contagem 

regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância 

=d 20 m  do ponto de início da faixa de pedestres, 

caminhando a uma velocidade inicial =0v 0,5 m s.  

Sabendo que ela inicia a travessia da avenida com 

velocidade =v 1,5 m s,  calcule a sua aceleração 

constante no seu deslocamento em linha reta até o 

início da faixa. 

b) Considere agora uma pessoa que atravessa a avenida 

na faixa de pedestres, partindo de um lado da avenida 

com velocidade inicial =0v 0,4m s e chegando ao outro 

lado com velocidade final =v 1,2 m s.  O pedestre realiza 

todo o percurso com aceleração constante em um 

intervalo de tempo de =t 15 s.  Construa o gráfico da 

velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir 

do gráfico, calcule a largura da avenida 

 

12. (FUVEST) Arnaldo e Batista disputam uma corrida de 

longa distância. O gráfico das velocidades dos dois 

atletas, no primeiro minuto da corrida, é mostrado na 

figura.  

 

 
 

 Determine   

a) a aceleração Ba  de Batista em t = 10 s;  

b) as distâncias 
Ad  e Bd  percorridas por Arnaldo e 

Batista, respectivamente, até t = 50 s;  

c) a velocidade média 
Av  de Arnaldo no intervalo de 

tempo entre 0 e 50 s.   

 

13. (FUVEST) Procedimento de segurança, em autoestradas, 

recomenda que o motorista mantenha uma "distância" 

de 2  segundos do carro que está à sua frente, para que, 

se necessário, tenha espaço para frear ("Regra dos dois 

segundos"). Por essa regra, a distância D  que o carro 

percorre, em 2 s,  com velocidade constante 
0V ,  deve 

ser igual à distância necessária para que o carro pare 

completamente após frear. Tal procedimento, porém, 

depende da velocidade 
0V  em que o carro trafega e da 

desaceleração máxima á fornecida pelos freios. 

a) Determine o intervalo de tempo 
0T ,  em segundos, 

necessário para que o carro pare completamente, 

percorrendo a distância D referida. 

b) Represente, no sistema de eixos a seguir, a variação 

da desaceleração a em função da velocidade 
0V ,  

para situações em que o carro para completamente 

em um intervalo 0T  (determinado no item anterior). 

c) Considerando que a desaceleração a depende 

principalmente do coeficiente de atrito   entre os 

pneus e o asfalto, sendo 0,6  o valor de ,  determine, 

a partir do gráfico, o valor máximo de velocidade 
MV ,  

em m s,  para o qual a Regra dos dois segundos 

permanece válida. 
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 14. (UNICAMP) O famoso salto duplo twistcarpado de 

Daiane dos Santos foi analisado durante um dia de 

treinamento no Centro Olímpico em Curitiba, através de 

sensores e filmagens que permitiram reproduzir a 

trajetória do centro de gravidade de Daiane na direção 

vertical (em metros), assim como o tempo de duração 

do salto. 

 

 

De acordo com o gráfico, determine: 

a) A altura máxima atingida pelo centro de gravidade 

de Daiane. 

b) A velocidade média horizontal do salto, sabendo-se 

que a distância percorrida nessa direção é de 1,3m. 

c) A velocidade vertical de saída do solo.  

  

15. (UNICAMP)   

 

O gráfico a seguir, em função do tempo, descreve a 

velocidade de um carro sendo rebocado por um 

guincho na subida de uma rampa. Após 25s de 

operação, o cabo de aço do guincho rompe-se e o 

carro desce rampa abaixo. 

a) Qual a velocidade constante com que o carro é 

puxado, antes de se romper o cabo de aço? 

b) Qual é a aceleração depois do rompimento do 

cabo de aço? 

c) Que distância o carro percorreu na rampa até o 

momento em que o cabo se rompeu?  

 

GABARITO 

 

1. A 

2. E 

3. C 

4. D 

5. E 

6. C 

7. A 

8. B 

9. D 

10. B  

11. a)  

−

= +

= + 

= +

=

 = 

2 2

0

2 2

2 2

v v 2ad

1,5 0,5 2a 20

2,25 0,25 40a

2 40a

a 5 10 m s

 

 

b)  

 
 

( )+ 
=

 =

1,2 0,4 15
L

2

L 12 m

   

 

12. a) 
 −

= = = =  =
 −

2B
B B

B

v 4 0 4 1
a     a 0,2 m/s .

t 20 0 20 5
 

 

b) 


=  =


+ =   =



A A

B B

50 5
d     d 125 m.

2

50 30
d 4   d 160 m.

2

  

 

c) = =  =


A
A A

A

d 125
v     v 2,5 m/s.

t 50
   

 

13. a) =0T 4 s  

 

b) Observe o gráfico a seguir: 
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c) 24 m s.    

 

14. a) 1,52m 

b) 1,2m/s 

c) 5,5m/s   

 

15. a) 0,2 m/s 

b) 0,1 m/s2 

c) 5 m   
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Física 

 

Módulo 03 

 

Vetores – Velocidade Vetorial e Relativa 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Cefet-CE) Dados os vetores a, b, c, d e e a seguir 

representados, obtenha o módulo do vetor soma: 

R = a + b + c + d + e. 

 
 

02. Uma partícula desloca-se sobre a trajetória formada 

pelas setas que possuem o mesmo comprimento L. A 

razão entre a velocidade escalar média e a velocidade 

vetorial média é: 

 
a) 1/3.  b) 2/3.  c) 1. 

d) 3/2.  e) 2. 

 

03. (Vunesp-SP) Um caminhoneiro efetuou duas entregas de 

mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado 

pelos vetores deslocamentos d1 e d2 ilustrados na figura. 

 
Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km, e para a 

segunda entrega, percorreu uma distância de 6 km. Ao 

final da segunda entrega a distância a que o 

caminhoneiro se encontra do ponto de partida é:  

a) 4 km.  

b) 8 km. 

c)  km. 

d)  km 

e) 16 km 

 

04. (Ucsal-BA) Uma partícula percorre a trajetória MNPQ, 

representada na figura abaixo. 

 
Os instantes de passagem pelos diferentes pontos estão 

anotados na figura. Determine, nesses 2 s, em cm/s: 

a) a velocidade escalar média da partícula. 

b) o módulo da velocidade vetorial média da 

partícula. 

05. (Insper) Existem cidades no mundo cujo traçado visto de 

cima assemelha-se a um tabuleiro de xadrez. Considere 

um ciclista trafegando por uma dessas cidades, 

percorrendo, inicialmente, 2,0 km no sentido leste, 

seguindo por mais 3,0 km no sentido norte. A seguir, ele 

passa a se movimentar no sentido leste, percorrendo, 

novamente, 1,0 km e finalizando com mais 3,0 km no 

sentido norte. Todo esse percurso é realizado em 18 

minutos. A relação percentual entre o módulo da 

velocidade vetorial média desenvolvida pelo ciclista e a 

respectiva velocidade escalar média deve ter sido mais 

próxima de: 

a) 72%.   b) 74%.  c) 77%. 

d) 76%.  e) 70%.  

 

06. (Mackenzie)   

 
 

Uma partícula move-se do ponto 
1P  ao 

4P  em três 

deslocamentos vetoriais sucessivos a, b  e d.  Então o vetor 

de deslocamento d  é  

a) − +c (a b)     b) + +a b c     c) + −(a c) b     

d) − +a b c     e) − +c a b     

  

07. (Enem) Um professor utiliza essa história em quadrinhos 

para discutir com os estudantes o movimento de 

satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o 

movimento do coelhinho, considerando o módulo da 

velocidade constante. 
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Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor 

aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro 

quadrinho, é  

a) nulo.    

b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo 

sentido.    

c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido 

oposto.    

d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido 

para o centro da Terra.    

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido 

para fora da superfície da Terra. 
 

08. (Mackenzie) Um avião, após deslocar-se 120 km para 

nordeste (NE), desloca-se 160 km para sudeste (SE). 

Sendo um quarto de hora, o tempo total dessa viagem, o 

módulo da velocidade vetorial média do avião, nesse 

tempo, foi de  

a) 320 km/h    

b) 480 km/h    

c) 540 km/h    

d) 640 km/h    

e) 800 km/h 
 

09. (Fatec) Um carro em um veículo do tipo “cegonha” (que 

transporta vários carros) tem cada uma de suas rodas 

travada por uma cinta, cujos extremos estão presos sobre 

a plataforma em que se apoia o carro. A cinta abraça 

parcialmente o pneu, e a regulagem de sua tensão 

garante a segurança para o transporte, já que aumenta 

a intensidade da força de contato entre cada pneu e a 

plataforma. 

Se o ângulo formado entre a plataforma e a cinta, de 

ambos os lados do pneu, é de 60°, admitindo que cada 

extremo da cinta se encontre sob uma tração de 

intensidade T, o acréscimo da força de contato de 

intensidade F entre cada pneu e a plataforma, devido 

ao uso desse dispositivo, é dado por 

 

 

a)  F=
T

2
    

b)  = 
3

F T
2

    

c)  F=T    

d)  = F 3 T     

e)  = 
4 3

F T
3

    

 

10. (IME-RJ – Adaptada) A velocidade vertical de uma gota 

de chuva é constante e igual a v, enquanto a 

velocidade de translação horizontal de um cano é 

constante e vale 2v. Podemos dizer que para a gota de 

chuva percorrer o interior do cano sem tocar em suas 

paredes o seno do ângulo formado entre o eixo do cano 

e a horizontal vale: 

 
a)  

b)   

c)    

d)    

e)   

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) Esteiras rolantes horizontais são 

frequentemente instaladas em grandes aeroportos para 

facilitar o deslocamento das pessoas em longos 

corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes 

que se deslocam em sentidos opostos com velocidades 

constantes em relação ao piso em repouso 
e1(v  e 

e2v )  e 

de mesmo módulo, igual a 1,0 m s.  Em um mesmo 

instante, duas pessoas (representadas por A  e B)  que se 

deslocavam com velocidade constante de módulo igual 

a =Av 1,5 m s e =Bv 0,5 m s  em relação ao piso e em 

sentidos contrários entram nas esteiras e continuam 

caminhando como anteriormente, como mostra a figura. 

As esteiras rolantes têm comprimento total de 120 m.  
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a) Calcule o tempo necessário para que a pessoa A  

chegue até a outra extremidade da esteira rolante.  

b) Quanto tempo depois de entrarem nas esteiras as 

pessoas A  e B  passam uma pela outra? 

 
12. (UNICAMP) O encontro das águas do Rio Negro e do 

Solimões, nas proximidades de Manaus, é um dos maiores 

espetáculos da natureza local. As águas dos dois rios, 

que formam o Rio Amazonas, correm lado a lado por 

vários quilômetros sem se misturarem. 

a) Um dos fatores que explicam esse fenômeno é a 

diferença da velocidade da água nos dois rios, 

cerca de =nv 2km/ h  para o Negro e =SV 6 km/ h  

para o Solimões. Se uma embarcação, navegando 

no Rio Negro, demora =Nt 2 h  para fazer um 

percurso entre duas cidades distantes =cidadesd 48 km,  

quanto tempo levará para percorrer a mesma 

distância no Rio Solimões, também rio acima, 

supondo que sua velocidade com relação à água 

seja a mesma nos dois rios? 

b) Considere um ponto no Rio Negro e outro no 

Solimões, ambos à profundidade de 5 m e em 

águas calmas, de forma que as águas nesses dois 

pontos estejam em repouso. Se a densidade da 

água do Rio Negro é  = 3

N 996 kg / m  e a do Rio 

Solimões é  = 3

S 998 kg / m ,  qual a diferença de 

pressão entre os dois pontos? 

 

13. (FUVEST) Pedro atravessa a nado, com velocidade 

constante, um rio de 60 m de largura e margens 

paralelas, em 2  minutos. Ana, que boia no rio e está 

parada em relação à água, observa Pedro, nadando no 

sentido sul-norte, em uma trajetória retilínea, 

perpendicular às margens. Marta, sentada na margem 

do rio, vê que Pedro se move no sentido sudoeste-

nordeste, em uma trajetória que forma um ângulo   

com a linha perpendicular às margens. As trajetórias, 

como observadas por Ana e por Marta, estão indicadas 

nas figuras a seguir, respectivamente por PA  e PM.  

 
 

Se o ângulo   for tal que  =cos 3 5   =(sen 4 5),  qual o 

valor do módulo da velocidade 

a) de Pedro em relação à água? 

b) de Pedro em relação à margem? 

c) da água em relação à margem? 
 

14. (UNICAMP) Movimento browniano é o deslocamento 

aleatório de partículas microscópicas suspensas em um 

fluido, devido às colisões com moléculas do fluido em 

agitação térmica.  

a) A figura abaixo mostra a trajetória de uma partícula 

em movimento browniano em um líquido após 

várias colisões. Sabendo-se que os pontos negros 

correspondem a posições da partícula a cada 30s,  

qual é o módulo da velocidade vetorial média 

desta partícula entre as posições A  e B?   

b) Em um de seus famosos trabalhos, Einstein propôs 

uma teoria microscópica para explicar o 

movimento de partículas sujeitas ao movimento 

browniano. Segundo essa teoria, o valor eficaz do 

deslocamento de uma partícula em uma dimensão 

é dado por =I 2 D t,  onde t  é o tempo em 

segundos e =D kT r  é o coeficiente de difusão de 

uma partícula em um determinado fluido, em que 
−=  18 3k 3 10 m sK,  T  é a temperatura absoluta e r  é 

o raio da partícula em suspensão. Qual é o 

deslocamento eficaz de uma partícula de raio 

= r 3 m  neste fluido a =T 300K  após 10  minutos?  

 

 
 

15. (FUVEST-SP) Um disco roda sobre uma superfície plana, 

sem deslizar. A velocidade do centro O é v0. Em relação 

ao plano: 

 
a) Qual a velocidade do ponto A? 

b) Qual a velocidade do ponto B? 

GABARITO 

 

1.  

2. D 

3. C 

4. a) 5,5 cm/s b) 2,5 cm/s 

5. B 

6. A 

7. A 

8. E 

9. D 

10. B 

11.a) 


= =  =1 1

A1

S 120
t t 48 s.

v 2,5
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b) 


= =  =
A B

enc enc

A B

S 120
t t 30 s.

v 4
   

12. a)  
 

=  − =  − =  =  = 


= =

2 emb S S

S S S

S

S S 48 48 48
v     v v     26 6     20     t  

t t t t 20

t 2,4 h 2 h e 24 min.

 

b) 

( ) ( )
= +

  = − = − = −   
= +

 =

N at N

S N S N

S at S

2

p p d gh
  p p p d d g h 998 996 10 5  

p p d gh

p 100 N/m .

   

 

13.  

 
a) =p agv 0,5 m s.  

 

b)
 =  =  = 

=

p agv 3 0,5 2,5
cos v

v 5 v 3

v 0,83 m s.

 

 

c) 
 =  =  =  = 

=

ag ag

ag ag

ag

v v4 10 10
sen 5v v

v 5 2,5 3 3 15

v 0,67 m s.

   

 

14. a)  

 
 

−
−

= =   


6
7

m m

d 50 10
v   v 1,67 10  m/s.

t 300
 

b) 
−

−

−

 
=  =   = 



18
4

6

kT 3 10 300
I 2 t   I 2 600  I 6 10  m.

r 3 10
   

 

15. a) 2 v0 b) 0 
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Física 

 

Módulo 04 

 

Hidrostática I 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (G1) Sabe-se que a pressão atmosférica diminui com a 

altitude, e essa diminuição causa alterações no 

comportamento do organismo humano.  

Numa altura de aproximadamente 2.500 m acima do 

nível do mar, o organismo humano pode apresentar 

aumento na frequência cardíaca, dor de cabeça, 

náuseas, dificuldade para respirar, além de outros 

sintomas.  

O gráfico a seguir fornece o comportamento da pressão 

atmosférica em relação à altitude.  

 

 
 

Observe o gráfico e assinale a alternativa correta.  

a) Em uma variação de altitude do nível do mar até uma 

altura de 1km,  observa-se, no gráfico, uma alteração 

de pressão como a observada em uma variação da 

altitude de 7 km  até 8km,  pois a densidade do ar é a 

mesma em qualquer altitude.    

b) Em uma variação de altitude do nível do mar até uma 

altura de 1km,  observa-se, no gráfico, uma alteração 

de pressão menor que a observada em uma variação 

da altitude de 7 km  até 8km,  pois a densidade do ar 

diminui com o aumento da altitude.     

c) Em uma variação de altitude do nível do mar até uma 

altura de 1km,  observa-se, no gráfico, uma alteração 

de pressão maior que a observada em uma variação 

da altitude de 7 km  até 8km,  pois a densidade do ar 

diminui com o aumento da altitude.     

d) O organismo humano pode sofrer alterações no seu 

comportamento quando a pressão atmosférica a que 

está submetido é de aproximadamente 0,9 atm.     

e) A curva apresentada no gráfico não é uma reta, pois 

a densidade do ar é constante, independentemente 

da altitude.    

  

02. (Uece) O município de Fortaleza experimentou, nos 

primeiros meses de 2019, uma intensa quadra chuvosa. 

Em abril, por exemplo, dados de uma instituição de 

meteorologia revelaram que a média de chuva no mês 

inteiro, no município, foi aproximadamente 500 mm.  

Supondo que a densidade da água seja 3 310 kg m ,  

considerando que o município de Fortaleza tenha uma 

área de aproximadamente 2314 km ,  e que a chuva 

tenha se distribuído uniformemente em toda a área, é 

correto estimar que a massa total de chuva foi  

a)  9500 10 kg.     

b)  9157 10 kg.     

c)  9157 10 toneladas.     

d)  9500 10 toneladas.     

  

 

 

03. (Udesc) Um bloco de ferro em formato de um 

paralelepípedo possui as dimensões 10 cm, 5 cm  e 3 cm.  

A densidade do ferro é de 37,87 g cm .  Ao deixa-lo sobre 

a superfície de uma mesa, apoiado sobre uma de suas 

faces, ele produzirá uma pressão sobre a mesa, sendo 

que esta pressão será diferente para as diferentes faces 

em contato com a mesa.  

A maior e a menor pressão exercidas pelo bloco, sobre a 

superfície da mesa, valem, respectivamente:  

a) 3598Pa  e 2506 Pa     

b) 5612Pa  e 1820 Pa     

c) 9856 Pa  e 1750 Pa     

d) 7870 Pa  e 2361Pa     

e) 3935 Pa  e 2177 Pa     

  

04. (Uece) Considere um recipiente cilíndrico 

hermeticamente fechado contendo água. Suponha que 

a altura do cilindro seja igual ao diâmetro da base. 

Sejam duas situações: (i) o cilindro repousa com a base 

em contato com uma mesa; (ii) o cilindro repousa com 

as faces planas perpendiculares à mesa. Sejam H

iP  e H

iiP  

as pressões hidrostáticas na água em pontos mais 

próximos à mesa para as situações (i) e (ii), 

respectivamente. Da mesma forma, M

iP  e M

iiP  são as 

pressões exercidas pelo recipiente cilíndrico sobre a 

mesa nas duas situações anteriores. 

Assim, é correto afirmar que  

a) =H H

i iiP P  e M M

i iiP P .     b) H H

i iiP P  e =M M

i iiP P .     

c) =H H

i iiP P  e =M M

i iiP P .     d) H H

i iiP P  e M M

i iiP P .     

  

05. (Ufrgs) Em um tubo transparente em forma de U  

contendo água, verteu-se, em uma de suas 

extremidades, uma dada quantidade de um líquido não 

miscível em água. Considere a densidade da água igual 

a 31g cm .  

 A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos 

a água e o líquido (em cinza) após o equilíbrio. 

 

 
 

Qual é, aproximadamente, o valor da densidade do 

líquido, em 3g cm ?   

a) 1,5.     

b) 1,0.     

c) 0,9.     

d) 0,7.     

e) 0,5.     

  

06. (Ueg) Em um recipiente cilíndrico, de 5,0 cm  de raio, são 

despejados 200 mL de água e 200 mL de óleo. 

Considerando que a densidade da água vale 31,0 g cm  

e que a do óleo vale 30,8 g cm ,  qual será 

aproximadamente a pressão total, em 2N m ,  somente 

por esses líquidos no fundo do recipiente?  
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Considere  = 3.   

a)    320     

b)    800     

c)    540     

d)    160     

e)    480     
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07. (Ufpr) Um conceito importante que surge no estudo dos 

fluidos é o conceito de pressão. Com relação a ele, 

considere as seguintes afirmativas:  

1. A pressão atmosférica ao nível do mar a 0 C  vale 

1atm.   

2. Um processo termodinâmico que ocorra sujeito a uma 

pressão constante é chamado isobárico.  

3. A pressão exercida por um líquido num dado ponto 

aumenta à medida que a profundidade desse ponto 

aumenta.  

4. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de 

pressão é o pascal (Pa).  

 

Assinale a alternativa correta.   

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.     

b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.     

c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.     

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.     

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.     

  

08. (Famerp) Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um 

experimento com o qual mediu a pressão atmosférica 

terrestre ao nível do mar. Encheu com mercúrio um tubo 

de aproximadamente 1m  de comprimento, fechou-o e, 

invertendo o tubo, mergulhou sua extremidade em outro 

recipiente também contendo mercúrio. Após a abertura 

da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até 

estabilizar-se à altura de 76 cm.  

 

 
 

Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo 

experimento foi realizado na França, no alto de uma 

montanha, e a coluna de mercúrio se estabilizou a uma 

altura de 60,8 cm.  

Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar 

igual a  51,0 10 Pa  e que a aceleração da gravidade 

tem o mesmo valor no alto da montanha e ao nível do 

mar, a pressão atmosférica no alto da montanha onde 

foi realizado o experimento era  

a)  38,0 10 Pa.     

b)  46,6 10 Pa.     

c)  41,25 10 Pa.     

d)  48,0 10 Pa.     

e)  36,6 10 Pa.     

  

09. (UNICAMP) Em junho de 2017 uma intensa onda de calor 

atingiu os EUA, acarretando uma série de 

cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix no 

Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito 

rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que 

diminui a força de sustentação da aeronave em voo. 

Essa força, vertical de baixo para cima, está associada à 

diferença de pressão P  entre as partes inferior e 

superior do avião. 

 Considere um avião de massa total =  5m 3 10 kg  em voo 

horizontal. Sendo a área efetiva de sustentação do avião 

= 2A 500 m ,  na situação de voo horizontal P  vale  

a)     3 25 10 N m .      b)     3 26 10 N m .     

c)     6 21,5 10 N m .      d)     8 21,5 10 N m .  

 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas 

para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones 

podem substituir mergulhadores, sendo capazes de 

realizar mergulhos de até cinquenta metros de 

profundidade e operar por até duas horas e meia.  

 

10. (UNICAMP)  Frequentemente esses drones são usados 

para medir a temperatura da água (T)  em função da 

profundidade (d),  a partir da superfície =(d 0),  como no 

caso ilustrado no gráfico a seguir (dados adaptados). 

 

 

Considere que a densidade da água é  = 31.000 kg m  e 

constante para todas as profundidades medidas pelo 

drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a 

superfície e uma profundidade para a qual a 

temperatura da água é = T 19 C?   

 

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 

= 2g 10 m s ,  aproxime  = 3,0  e = 51atm 10 Pa.   

a)  31,4 10 Pa.      b)  42,0 10 Pa.     

c)  44,0 10 Pa.      d)  47,0 10 Pa.  

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (Ufu) Em 1641, Gasparo Berti realizou uma experiência 

que consistia num longo tubo de chumbo (AB)  colocado 

defronte à sua casa. A parte superior do tubo ficou em 

frente a uma das janelas e a outra próxima ao solo, 

sendo que em sua base foi encaixada uma torneira de 

latão (R).  O tubo estava dentro de um tonel (T)  

completamente cheio de água pura, cuja densidade é 
31.000 kg m .  Em sua parte superior, foi adaptado um 

recipiente de vidro com formato de um frasco, que 

continha um orifício (C)  que foi lacrado por um parafuso 

de latão (D).  
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O aparato, depois de devidamente posicionado, foi 

totalmente preenchido pela água, utilizando-se a 

abertura superior (C)  do tubo, que depois foi totalmente 

fechada. Quando a torneira (R)  na base foi aberta, a 

água fluiu para o tonel, porém uma parcela ficou presa 

no tubo até a altura (L).  

 

a) Explique por que parte da água permaneceu no 

tubo sem escoar totalmente para o tonel em sua 

base. 

b) Considerando-se que o referido experimento foi 

feito ao nível do mar, com pressão atmosférica de 

 51 10  Pascal e num local com = 2g 10 m s ,  qual a 

altura da coluna de água que permanece no tubo? 

 

Obs.: desconsidere a parte do tubo submersa na água 

do tonel.  

 

12. (FUVEST) Para se estimar o valor da pressão atmosférica, 

atmP ,  pode ser utilizado um tubo comprido, transparente, 

fechado em uma extremidade e com um pequeno 

gargalo na outra. O tubo, aberto e parcialmente cheio 

de água, deve ser invertido, segurando-se um cartão 

que feche a abertura do gargalo (Situação I). Em 

seguida, deve-se mover lentamente o cartão de forma 

que a água possa escoar, sem que entre ar, coletando-

se a àgua que sai em um recipiente (Situação II). A água 

para de escoar quando a pressão no ponto A, na 

abertura, for igual à pressão atmosférica externa, 

devendo-se, então, medir a altura h da água no tubo 

(Situação III). Em uma experiência desse tipo, foram 

obtidos os valores, indicados na tabela, para 
0V ,  volume 

inicial do ar no tubo, V,  volume da água coletada no 

recipiente e h,  altura final da água no tubo. Em relação 

a essa experiência, e considerando a Situação III, 

 

 
 

Valores medidos 

0V  500 mL 

V  25 mL  

h  50 cm 

 

a) determine a razão = atmR PP ,  entre a pressão final P 

do ar no tubo e a pressão atmosférica; 

b) escreva a expressão matemática que relaciona, no 

ponto A, a 
atmP  com a pressão P do ar e a altura h  da 

água dentro do tubo; 

c) estime, utilizando as expressões obtidas nos itens 

anteriores, o valor numérico da pressão atmosférica 

atmP ,  em 2N m .  

 

NOTE E ADOTE: 

Considere a temperatura constante e desconsidere os 

efeitos da tensão superficial.  

  

13. (UNICAMP) Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 

mm de chuva caíram sobre uma região cuja área total é 

100 km2. 

a) Sendo que a densidade da água é de 1,0 g/cm3, 

qual a massa de água que caiu? 

b) A partir de uma estimativa do volume de uma gota 

de chuva, calcule o número médio de gotas que 

caem em 1 m2 durante 1 s.  

 14. (FUVEST) Um tubo em forma de U, graduado em 

centímetros, de pequeno diâmetro, secção constante, 

aberto nas extremidades, contém dois líquidos 1 e 2, 

incompressíveis, em equilíbrio, e que não se misturam. A 

densidade do líquido 1 é p1=1.800kg/m3 e as alturas 

h1=20cm e h2=60cm, dos respectivos líquidos, estão 

representadas na figura. A pressão atmosférica local vale 

P0=105N/m2. 

 

a) Determine o valor da densidade p2 do líquido 2. 

b) Faça um gráfico quantitativo da pressão P nos 

líquidos, em função da posição ao longo do tubo, 

utilizando os eixos desenhados acima. Considere 

zero (0) o ponto médio da base do tubo; considere 

valores positivos as marcas no tubo à direita do zero 

e negativos, à esquerda. 

c) Faça um gráfico quantitativo da pressão P' nos 

líquidos, em função da posição ao longo do tubo, 

na situação em que, através de um êmbolo, 

empurra-se o líquido 2 até que os níveis dos líquidos 

nas colunas se igualem, ficando novamente em 

equilíbrio. Utilize os mesmos eixos do item b.  

  

15. (UNICAMP) Se você agora está tranquilo e em repouso, 

seu coração deve estar batendo cerca de 60 vezes por 

minuto. Sua pressão arterial deve ser de “12 por 8”, ou 

seja, 120mmHg acima da atmosférica no auge da 

contração e 80mmHg no relaxamento do coração. Seu 

coração tem o volume externo aproximado de uma mão 

fechada e em cada batida consegue bombear 

aproximadamente a metade de seu volume em sangue. 

Considere a densidade do mercúrio ñHg=14g/cm3 e a 

densidade do sangue igual à da água, ou seja, 

ñsangue=1,0g/cm3. 

 

a) Até que altura máxima na vertical o coração 

conseguiria elevar uma coluna de sangue? 

b) Faça uma estimativa da quantidade de sangue 

bombeada em cada batida do coração e calcule 

a vazão média de sangue através desse órgão. 

 
 

GABARITO 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

6. E 
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7. E 

8. D 

9. B  

10. D 

11. a) O ocorrido se deu pelo equilíbrio entre a pressão 

exercida  pela coluna de água e a pressão atmosférica. 

b) 

=

 =

  =

 =

água atm

atm

5

P P

gh P

1000 10 h 10

h 10 m
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12. a) =atmPP 20 21.  

b) = + 4

atmP P 10 h.  

c) =  5 2

atmP 1,05 10 N m .    

 

13. a) 1,0 × 109 kg 

b) 167 gotas   

 

14. a) p2 = 600 kg/m3; 

 
 

15. a)  

  

 =  

 
= = 



= =

sangue sangue Hg Hg

Hg Hg

sangue

sangue

sangue

g h g h   

h 14 120
h   

1

h 1680 mm 1,68 cm.
 

b) 


= =  =


m m

V 150
z     z 150 mL/ s.

t 1
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física 

 

Módulo 05 

 

Hidrostática II 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (G1) Uma esfera tem seu peso mensurado por um 

dinamômetro em duas situações. Na primeira, a esfera 

está pendurada no ar, e, na segunda, ela está 

mergulhada em água. 

 

 
 

Considerando os dados da figura, o valor do empuxo, 

em newtons, que a esfera recebe ao ser mergulhada na 

água é igual a  

a) 17,5.     

b) 10,0.     

c) 7,5.     

d) 2,5.     

  

02. (Ufsc)   

 
 

O uso de agulhas para a aplicação de remédios 

intravenosos (dentro de uma veia) existe há muito tempo 

e requer perícia por parte do profissional de saúde, 

principalmente quando são utilizadas em regiões 

delicadas como, por exemplo, o espaço supracoroide, 

na parte posterior do olho, onde a agulha deve parar 

após a transição pela esclera, tecido com menos de 1  

milímetro de espessura, para evitar danificar a retina.  

Para resolver esse problema, foi criada uma agulha 

inteligente, que possui um sensor que percebe a 

densidade de cada tecido que está atravessando, e o 

injetor inteligente utiliza as diferenças de pressão para 

permitir o movimento da agulha até o tecido-alvo, 

podendo assim avisar ao aplicador onde deve injetar o 

medicamento. 
Disponível em: https://www.ultimasnoticias.inf.br/noticia/ 

pesquisadores-desenvolvem-agulha-inteligente/. [Adaptado].  

Acesso em: 17 mar. 2019.  
 

Sobre o assunto abordado e com base no exposto 

acima, é correto afirmar que:  

01) a densidade é uma grandeza relacionada com a 

concentração de massa em certo volume.    

02) quando o êmbolo da seringa é pressionado, o 

remédio sofre uma pressão que será transmitida 

apenas em uma direção do remédio.    

04) quanto mais denso o tecido, maior é a pressão que 

ele exerce sobre o bico injetor da agulha.    
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08) segundo o princípio de Arquimedes, a pressão 

exercida sobre os líquidos é transmitida para todos os 

pontos do líquido.    

16) a força aplicada no êmbolo da seringa tem o mesmo 

módulo da força que o remédio aplica sobre o 

tecido.    

  

03. (Efomm) Uma esfera de densidade  esf
 está próxima à 

superfície de um lago calmo e totalmente submersa 

quando é solta, demorando 4,0 s  para atingir a 

profundidade de =h 40,0 m.  Suponha que a densidade 

do lago seja  =
2

3 3

H O 10 kg m .  Qual é, então, a densidade 

da esfera? Considere = 2g 10 m s .   

a)  3 30,5 10 kg m     

b)  3 31,0 10 kg m     

c)  3 32,0 10 kg m     

d)  3 34,0 10 kg m     

e)  3 38,0 10 kg m     

  

04. (Famerp) Um paralelepípedo reto-retângulo é apoiado 

sobre uma superfície plana, horizontal e lisa, 

primeiramente sobre a face de lados 10 cm  e 15 cm,  

como mostra a figura 1. Nessa situação, a pressão que o 

paralelepípedo exerce sobre a superfície é 16.000 Pa.  

 

 
 

Posteriormente, o paralelepípedo é apoiado na mesma 

superfície, mas sobre a face de lados 15 cm  e 20 cm,  

como mostra a figura 2. 

 

 
 

a) Calcule a pressão, em pascals, que o paralelepípedo 

exerce sobre a superfície na situação da figura 2. 

b) Ao ser colocado em um recipiente contendo água, 

cuja massa específica é  3 31,0 10 kg m ,  esse 

paralelepípedo imerge até se apoiar no fundo do 

recipiente, que é plano e horizontal. Considerando a 

aceleração gravitacional igual a 210 m s ,  calcule a 

força, em newtons, aplicada pelo fundo do recipiente 

no paralelepípedo.  

  

05. (Ufsc) No Circo da Física, o público também pode se 

divertir com uma atração chamada Barra de Guerra, 

uma adaptação do tradicional cabo de guerra em que 

os participantes empurram uma barra em vez de puxar 

uma corda. Dois participantes, com portes físicos 

semelhantes, são convidados a empurrar a barra, um na 

posição 1 e outro na posição 2. Curiosamente, o 

participante de determinado lado sempre considera sua 

tarefa mais fácil do que o outro. O que o público não 

sabe é que, no interior da estrutura cilíndrica pela qual a 

barra passa, há um sistema que contém um fluido em 

equilíbrio e dois êmbolos de diâmetros D1 e =D2 2D1,  

conforme a figura abaixo. 

 

 
 

Com base no exposto acima e na figura, é correto afirmar 

que:  

01) para equilibrar a força aplicada pelo participante da 

posição 1, o participante da posição 2 deverá aplicar 

uma força duas vezes maior.    

02) do ponto de vista da Física, o participante que ficar 

na posição 1 terá vantagem sobre o participante que 

ficar na posição 2.    

04) as alterações de pressão provocadas no fluido pelo 

movimento do êmbolo 1 serão transmitidas 

integralmente para todos os pontos do fluido.    

08) como as forças aplicadas pelos participantes da 

posição 1 e da posição 2 para manter a barra em 

equilíbrio são diferentes, o sistema viola o princípio de 

conservação de energia.    

16) quando está vencendo, o participante da posição 1 

empurra a barra uma distância maior que a distância 

na qual a barra do participante da posição 2 se 

move.    

  

06. (G1 - cftmg) O empuxo é um fenômeno bastante 

familiar. Um exemplo é a facilidade relativa com que 

você pode se levantar de dentro de uma piscina em 

comparação com tentar se levantar de fora da água, ou 

seja, no ar. 

De acordo com o princípio de Arquimedes, que define 

empuxo, marque a proposição correta.  

a) Quando um corpo flutua na água, o empuxo 

recebido por ele é menor do que o seu peso.     

b) Dois objetos de mesmo volume, quando imersos em 

líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos 

iguais.     

c) O princípio de Arquimedes é válido para corpos 

mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado 

para gases.     

d) Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido 

sofre uma força vertical para cima e igual em módulo 

ao peso do fluido deslocado.     

  

07. (UNICAMP) Em uma pescaria é utilizada uma linha com 

boia e anzol. Inicialmente, na posição de espera, a linha 

acima da boia mantém-se frouxa e a boia flutua, 

ficando com 1 3  do seu volume submerso (figura 1). 

Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando 

totalmente submersa e momentaneamente parada; 

simultaneamente, a linha que a une ao anzol fica 

esticada verticalmente (figura 2). A parte superior da 

linha, acima da boia, mantém-se frouxa. 
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Nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da 

linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da 

linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água.  

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 

= 2g 10 m s ,  aproxime  = 3,0  e = 51atm 10 Pa.   

a) O peso da boia.     

b) O dobro do peso da boia.     

c) O peso do peixe menos o peso da boia.     

d) O peso do peixe menos o dobro do peso da boia.     

  

08. (Ufjf-pism 2)  Conta a lenda que, no século III a.C., Herão, 

rei de Siracusa, havia pedido a Arquimedes que 

verificasse se teria sido enganado por um ourives, ao 

desconfiar que este havia misturado prata na confecção 

de uma coroa de ouro. Sentado numa banheira, 

Arquimedes imaginou um método de resolver o 

problema – e, saltando da banheira, saiu correndo nu 

para casa gritando “Eureka, eureka”. A ideia de 

Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação 

de navios, o sobe e desce dos submarinos, ou o 

movimento de balões. A solução do problema ficou 

conhecida como o “Princípio de Arquimedes”, cujo 

enunciado é: todo corpo imerso completa ou 

parcialmente num fluido recebe deste uma força 

resultante vertical denominada “empuxo”, que tem:  

a) módulo proporcional ao peso da fração imersa do 

corpo.     

b) módulo proporcional ao volume do corpo imerso.     

c) módulo proporcional à massa total do fluido no qual o 

corpo está imerso.     

d) módulo proporcional ao volume de fluido deslocado.     

e) módulo proporcional ao peso total do fluido no qual o 

corpo está imerso.     

  

09. (Uepg-pss 2) As afirmações abaixo envolvem 

conhecimentos que dizem respeito ao Princípio de 

Arquimedes. Nesse âmbito, assinale o que for correto.   

01) O empuxo é um fenômeno que ocorre devido ao 

fato de a pressão na parte inferior do corpo 

submerso no fluido ser maior que a pressão na sua 

parte superior.     

02) Dois blocos, um de madeira e outro de chumbo, 

ambos de mesmo volume, estão totalmente 

submersos em água, com faces paralelas à 

superfície. O bloco que sofre maior empuxo é o de 

madeira, pois ela é menos densa que o chumbo.    

04) Um cubo de madeira de massa específica 30,8 g cm  

flutua em um líquido de massa específica 31,2 g cm .  

A relação entre as alturas emersa e imersa é 1 2.      

08) Para retirarmos com mais facilidade as sementes de 

um suco de limão espremido, costuma-se adicionar 

açúcar ao suco, o que provoca a flutuação das 

sementes. Isso ocorre porque o empuxo exercido 

sobre as sementes torna-se maior devido ao fato de 

que a densidade do líquido aumenta com a adição 

do açúcar.    

  

10. (Upf) Analise as seguintes afirmativas sobre fluidos:  

 

I. Um fluido em estado gasoso não exerce força de 

empuxo sobre um corpo nele mergulhado.  

II. O empuxo sofrido por um corpo em água doce é o 

mesmo sofrido por esse corpo em água salgada.  

III. A diferença de pressão entre dois pontos de uma 

mesma vertical, dentro de um líquido, depende da 

distância que separa esses pontos.  

IV. Segundo o princípio de Arquimedes, o acréscimo de 

pressão exercida num ponto de um líquido se 

transmite a todos os pontos do líquido.  

 

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) IV.     

b) II.     

c) III.     

d) II e III.     

e) II e IV.    
 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) Uma esfera de raio 1,2 cm e massa 5,0 g 

flutua sobre a água, em equilíbrio, deixando uma altura h 

submersa, conforme a figura. O volume submerso como 

função de h é dado no gráfico. 

 

 
 

Sendo a densidade da água 1,0 g/cm3, 

a) calcule o valor de h no equilíbrio; 

b) ache a força vertical para baixo necessária para 

afundar a esfera completamente.  

  

12. (FUVEST) Considere uma mola ideal de comprimento 

L0=35cm presa no fundo de uma piscina vazia (Fig. 1). 

Prende-se sobre a mola um recipiente cilíndrico de massa 

m=750g, altura h=12,5cm e secção transversal externa 

S=300cm2, ficando a mola com comprimento L1=20cm 

(Fig. 2). Quando, enchendo-se a piscina, o nível da água 

atinge a altura H, começa a entrar água no recipiente 

(Fig. 3). 

 

Dados: ñ água = 1,0 g/cm3; g = 10 m/s2. 

a) Qual o valor da tensão T na mola, em N, quando 

começa a entrar água no recipiente? 

b) Qual o valor da altura H, em cm?  

  

13. (UNICAMP) Pescando no Rio Tietê, na cidade de São 

Paulo, um turista fisgou um pneu de massa m(p) = 10,5 kg, 

cuja densidade é 1400 kg/m3. Considerando a tabela a 

seguir (que fornece a tração que uma linha de pesca 

pode suportar em função do seu diâmetro), determine: 

a) O diâmetro mínimo da linha de pesca, dentre os 

apresentados na tabela, para que o pescador 

levante o pneu, enquanto este estiver totalmente 
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submerso; 

b) O diâmetro mínimo da linha de pesca, dentre os 

apresentados na tabela, para que o pescar levante 

o pneu, totalmente fora d'água. Admita que a 

parte côncava inferior do pneu retém 3,0 litros de 

água. 
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14. (FUVEST)   

 
 

Um balão B  sobe verticalmente com aceleração 

constante de 22m s  a partir de um ponto A  localizado 

no solo a 36 m de um observador , que permanece em 

repouso no solo. A medida em radianos do ângulo de 

elevação do balão em relação ao observador no 

instante t  é denotada por (t).  

Sabe-se que a massa do balão é de 90 kg.  

 

a) Supondo que as forças que determinam o movimento 

do balão sejam o seu peso e o empuxo, calcule o 

volume do balão. 

b) Suponha que, no instante =0t 0,  o balão se encontre 

no ponto A  e que sua velocidade seja nula. 

Determine a velocidade média do balão entre o 

instante 
1t  em que 


 =1(t )

4
 e o instante 

2t  em que 


 =2(t ) .

3
 

 

Adote: 

Aceleração da gravidade: 210 m s  

Densidade do ar: 31,2kg m   

 

15. (FUVEST) Duas esferas A e B ligadas por um fio inextensível 

de massa e volume desprezíveis encontram-se em 

equilíbrio, imersas na água contida num recipiente, 

conforme ilustra a figura adiante. 

 

A esfera A possui volume de 20 cm3 e densidade igual a 

5,0 g/cm3. A esfera B possui massa de 120 g e densidade 

igual a 0,60 g/cm3. Sendo de 1,0 g/cm3 a densidade da 

água, determine: 

a) o empuxo sobre a esfera B. 

b) a tração no fio que liga as esferas. 

 

 

GABARITO 

 

1. D 

2. 05 

3. C 

4. a) 8.000 Pa b) 210 N 

5. 22 

6. D 

7. B 

8. D 

9. 13 

10. C 

11. a) h = 1,5 cm 

b) F = 2,25 x 10–2 N   

 

12. a) T = 30 N  b) H = 107,5 cm   

13. a) 0,25 mm.  b) 0,50 mm.   

14. a) 

( ) ( )+ +
− =  − =  = =  =



3

ar

ar

m a g 90 2 10
E P m a d Vg mg ma V V 90 m .  

d g 1,2 10

b) Aproximadamente 13,9 m/s. 

15. a) 2,0 N.  b) 0,80 N.   
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Física 

 

Módulo 06 

 

Lei de Newton 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP) The modern =F ma  form of Newton's second 

law occurs nowhere in any edition of the Principia even 

though he had seen his second law formulated in this way 

in print during the interval between the second and third 

editions in Jacob Hermann's Phoronomia of 1716. Instead, 

it has the following formulation in all three editions: A 

change in _____1_____ is proportional to the motive 

_____2_____ impressed and takes place along the 

_____3_____ line in which that force is _____4_____. In the 

body of the Principia this law is applied both to 

_____5_____ cases, in which an instantaneous impulse 

such as from impact is effecting the change in motion, 

and to cases of _____6_____ action, such as the change in 

motion in the continuous deceleration of a body moving 

in a resisting medium. Newton thus appears to have 

intended his second law to be neutral between discrete 

forces (that is, what we now call impulses) and continuous 

forces. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

adequada de palavras que preenchem as lacunas do 

texto acima, para que os conceitos utilizados estejam 

corretos.  

a) Motion, force, straight, impressed, discrete, continuous.    

b) Force, motion, impressed, straight, discrete, 

continuous.     

c) Motion, force, impressed, straight, continuous, discrete.     

d) Force, motion, straight, impressed, continuous, 

discrete.     

  

02. (Ueg) Sobre um plano inclinado é colocada uma caixa 

em repouso e fixada a um cabo inextensível de massa 

desprezível. Não existe atrito entre a caixa e o plano 

inclinado. 

 

 
 

Qual será a aceleração da caixa ao se cortar o cabo?  

a) 
g

2
     b) g     

c) 
g

3
     d) 

2g

3
    

e) 
g

3
2

    

  

03. (Unesp) A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma 

pessoa, presa a um sistema de roldanas que permite o 

controle da velocidade, desliza por um cabo tensionado. 

A figura mostra uma pessoa praticando tirolesa e quatro 

possíveis direções e sentidos da força resultante sobre 

ela. 

 

 
Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em 

movimento acelerado, a força resultante sobre ela tem  

a) intensidade nula.    

b) direção e sentido indicados pela seta 3.    

c) direção e sentido indicados pela seta 1.     

d) direção e sentido indicados pela seta 4.     

e) direção e sentido indicados pela seta 2.     

  

04. (Uerj) Em um experimento, os blocos I  e II,  de massas 

iguais a 10 kg  e a 6 kg,  respectivamente, estão 

interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, 

uma força de intensidade F  igual a 64 N  é aplicada no 

bloco I,  gerando no fio uma tração 
AT .  Em seguida, 

uma força de mesma intensidade F  é aplicada no bloco 

II,  produzindo a tração 
BT .  Observe os esquemas: 

 

 
 

Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície 

S,  a razão entre as trações A

B

T

T
 corresponde a:  

a) 
9

10
    

b) 
4

7
    

c) 
3

5
    

d) 
8

13
    

  

05. (FUVEST) Objetos em queda sofrem os efeitos da 

resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe 

ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um 

certo tempo, eles passam a se mover com velocidade 

constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo 

verticalmente, essa força pode ser aproximada por 

= −aF bv,  sendo v  a velocidade da partícula de poeira e 

b  uma constante positiva. O gráfico mostra o 

comportamento do módulo da força resultante sobre a 

partícula, 
RF ,  como função de v,  o módulo de v.  

 



MED Jr. I 

53 

 
Note e adote: 

- O ar está em repouso. 

 

O valor da constante b,  em unidades de N s m,  é  

a) − 141,0 10     

b) − 141,5 10     

c) − 143,0 10     

d) − 101,0 10     

e)   − 103,0 10     

 06. (Unesp) Na linha de produção de uma fábrica, uma 

esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na 

figura 1, e com velocidade constante, transportando 

caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um 

funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada 

diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada na 

esteira que continua rolando, conforme a figura 2. 

 

 
 

No intervalo de tempo em que a esteira continua 

rolando com velocidade constante e a caixa é mantida 

parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante 

das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa está 

corretamente representada na alternativa  

a)    b)     c)    

 d) e)     

  

07. (Unesp) Algumas embalagens trazem, impressas em sua 

superfície externa, informações sobre a quantidade 

máxima de caixas iguais a ela que podem ser 

empilhadas, sem que haja risco de danificar a 

embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa 

da pilha, de baixo para cima. 

Considere a situação em que três caixas iguais estejam 

empilhadas dentro de um elevador e que, em cada uma 

delas, esteja impressa uma imagem que indica que, no 

máximo, seis caixas iguais a ela podem ser empilhadas. 

 
 

Suponha que esse elevador esteja parado no andar 

térreo de um edifício e que passe a descrever um 

movimento uniformemente acelerado para cima. 

Adotando = 2g 10 m/ s ,  é correto afirmar que a maior 

aceleração vertical que esse elevador pode 

experimentar, de modo que a caixa em contato com o 

piso receba desse, no máximo, a mesma força que 

receberia se o elevador estivesse parado e, na pilha, 

houvesse seis caixas, é igual a  

a) 24m/ s .     

b) 28m/ s .     

c) 210 m/ s .     

d) 26 m/ s .     

e)   22m/ s .     

08. (FUVEST) Para passar de uma margem a outra de um rio, 

uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó 

esticado, formando um ângulo de 30° com a vertical, e 

inicia, com velocidade nula, um movimento pendular. Do 

outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante 

em que sua velocidade fica novamente igual a zero. 

Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem  

 

Note e adote:  

Forças dissipativas e o tamanho da pessoa devem ser 

ignorados.  

A aceleração da gravidade local é g = 10 m/s2.  

 =  =

 =  

sen 30 cos60 0,5

cos30 sen 60 0,9
   

a) valor nulo.     

b) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e 

módulo 9 m/s2.     

c) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e 

módulo 5 m/s2.     

d) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e 

módulo 9 m/s2.     

e) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e 

módulo 5 m/s2.     

  

09. (Enem) Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um 

paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade 

limite. No instante em que o paraquedas é aberto 

(instante TA), ocorre a diminuição de sua velocidade de 

queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, 

ele passa a ter velocidade de queda constante, que 

possibilita sua aterrissagem em segurança. 

Que gráfico representa a força resultante sobre o 

paraquedista, durante o seu movimento de queda?  
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a)  

b)     

c)     

d)     

e)     

  

10. (Uerj) Uma pequena caixa é lançada sobre um plano 

inclinado e, depois de um intervalo de tempo, desliza 

com velocidade constante. 

Observe a figura, na qual o segmento orientado indica a 

direção e o sentido do movimento da caixa. 

 

 
 

Entre as representações a seguir, a que melhor indica as 

forças que atuam sobre a caixa é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) Importantes estudos sobre o atrito foram feitos 

por Leonardo da Vinci (1452-1519) e por Guillaume 

Amontons (1663-1705). A figura (a) é uma ilustração feita 

por Leonardo da Vinci do estudo sobre a influência da 

área de contato na força de atrito.  

 

 
 

a) Dois blocos de massas =1m 1,0 kg  e =2m 0,5 kg  são 

ligados por uma corda e dispostos como mostra a 

figura (b). A polia e a corda têm massas desprezíveis, 

e o atrito nas polias também deve ser 

desconsiderado. O coeficiente de atrito cinético 

entre o bloco de massa 
2m  e a superfície da mesa é 

 =c 0,8.  Qual deve ser a distância de 

deslocamento do conjunto para que os blocos, que 

partiram do repouso, atinjam a velocidade 

=v 2,0 m s?   

 

 
 

b) Em certos casos, a lei de Amontons da 

proporcionalidade entre a força de atrito cinético e 

a força normal continua válida nas escalas 

micrométrica e nanométrica. A figura (c) mostra um 

gráfico do módulo da força de atrito cinético, 
atF ,  

em função do módulo da força normal, N,  entre 
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duas monocamadas moleculares de certa 

substância, depositadas em substratos de vidro. 

Considerando =N 5,0 nN,  qual será o módulo do 

trabalho da força de atrito se uma das 

monocamadas se deslocar de uma distância 

= d 2,0 m  sobre a outra que se mantém fixa?  

 

 
  

12. (FUVEST) Duas caixas, A  e B,  de massas 
Am  e 

Bm ,  

respectivamente, precisam ser entregues no 40º andar 

de um edifício. O entregador resolve subir com as duas 

caixas em uma única viagem de elevador e a figura I 

ilustra como as caixas foram empilhadas. Um sistema 

constituído por motor e freios é responsável pela 

movimentação do elevador; as figuras II e III ilustram o 

comportamento da aceleração e da velocidade do 

elevador. O elevador é acelerado ou desacelerado 

durante curtos intervalos de tempo, após o que ele 

adquire velocidade constante. 

 

 
 

Analise a situação sob o ponto de vista de um 

observador parado no solo. Os itens a, b e c, referem-se 

ao instante de tempo em que o elevador está subindo 

com o valor máximo da aceleração, cujo módulo é 

= 2a 1m s .  

a) Obtenha o módulo da força resultante, 
AF ,  que 

atua sobre a caixa A.  

b) As figuras abaixo representam esquematicamente 

as duas caixas e o chão do elevador. Faça, nas 

figuras correspondentes, os diagramas de forças 

indicando as que agem na caixa A  e na caixa B.  

 

 
 

c) Obtenha o módulo, 
SF,  da força de contato 

exercida pela caixa A  sobre a caixa B.  

d) Como o cliente recusou a entrega, o entregador 

voltou com as caixas. Considere agora um instante 

em que o elevador está descendo com aceleração 

para baixo de módulo = 2a 1m s . Obtenha o módulo, 

DF ,  da força de contato exercida pela caixa A  

sobre a caixa B.  

 

Note e adote: 

Aceleração da gravidade: = 2g 10 m s .   

  

13. (UNICAMP) Um estudo publicado em 2014 na renomada 

revista científica Physical Review Letters 

(http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.

112.175502) descreve como a antiga civilização egípcia 

reduzia o atrito entre a areia e os trenós que levavam 

pedras de até algumas toneladas para o local de 

construção das pirâmides. O artigo demonstrou que a 

areia na frente do trenó era molhada com a quantidade 

certa de água para que ficasse mais rígida, diminuindo a 

força necessária para puxar o trenó. Caso necessário, 

use = 2g 10 m s  para resolver as questões abaixo. 

 

a) Considere que, no experimento realizado pelo 

estudo citado acima, um bloco de massa =m 2 kg  

foi colocado sobre uma superfície de areia úmida e 

puxado por uma mola de massa desprezível e 

constante elástica =k 840 N m,  com velocidade 

constante, como indica a figura 1. Se a mola em 

repouso tinha comprimento =repousol 0,10 m,  qual é o 

coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a 

areia? 

 

 
 

b) Neste experimento, o menor valor de coeficiente de 

atrito entre a areia e o trenó é obtido com a 

quantidade de água que torna a areia rígida ao 

cisalhamento. Esta rigidez pode ser caracterizada 

pelo seu módulo de cisalhamento, dado por 

= G Fl A x,  em que F  é o módulo da força aplicada 

tangencialmente a uma superfície de área A  de um 

material de espessura l, e que a deforma por uma 

distância x,  como indica a figura 2. Considere que 

a figura representa o experimento realizado para 

medir G  da areia e também o coeficiente de atrito 

dinâmico entre a areia e o bloco, ambos em função 

da quantidade de água na areia. O resultado do 

experimento é mostrado no gráfico apresentado 

figura 3. Com base no experimento descrito, qual é 

o valor da razão l x  da medida que resultou no 

menor coeficiente de atrito dinâmico? 

 

 
 

Note que há duas escalas para o eixo das ordenadas, 

uma para cada curva. A legenda e as setas indicam as 
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escalas de cada curva.  

  

14. (FUVEST) Uma pessoa pendurou um fio de prumo no 

interior de um vagão de trem e percebeu, quando o 

trem partiu do repouso, que o fio se inclinou em relação 

à vertical. Com auxílio de um transferidor, a pessoa 

determinou que o ângulo máximo de inclinação, na 

partida do trem, foi 14 .  

Nessas condições, 

a) represente, na figura da página de resposta, as 

forças que agem na massa presa ao fio. 

b) indique, na figura da página de resposta, o sentido 

de movimento do trem. 

c) determine a aceleração máxima do trem. 

 

NOTE E ADOTE: 

 =tg14 0,25.  

aceleração da gravidade na Terra, = 2g 10 m s .  

 

 
  

15. (FUVEST) Duas cunhas A e B, de massas MA e MB 

respectivamente, se deslocam juntas sobre um plano 

horizontal sem atrito, com aceleração constante a . sob 

a ação de uma força horizontal F  aplicada à cunha A, 

como mostra a figura. A cunha A permanece parada 

em relação à cunha B, apesar de não haver atrito entre 

elas. 

a) Determine a intensidade da força F  aplicada à 

cunha A. 

b) Determine a intensidade da força vetorial N, que a 

cunha B aplica à cunha A. 

c) Sendo и o ângulo de inclinação da cunha B, 

determine a tangente de и. 
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GABARITO 

 

1. A 

2. A  

3. E 

4. C 

5. E 

6. C 

7. C 

8. E 

9. B 

10. D 

11. a) 0,5 m 

b)3,0 x 10-15 J  

 

12. a) 
=  = 

 =

A A A

A A

F m a m 1

F m (SI)
 

 

b)  

 

c) 

− = 

−  = 

=

 = =

BA A A

BA A A

BA A

S BA A

N P m a

N m 10 m 1

N 11m

F N 11m (SI)

 

 

d) 

− = 

 − = 

=

 = =

A BA A

A BA A

BA A

D BA A

P N m a

m 10 N m 1

N 9m

F N 9m (SI)

   

 

13. a) μ = 0,42  

 

b)  

 
 

=  5G 5 10 Pa.  

 
−  

=  = =  =
  

5 4Fl l G A 5 10 80 10 l
G     400.

A x x F 10 x
   

 

 

 

 

 

 

14. a)  

 
 

 b)  

 
 

 c) 2,5 m/s²  

 

15. a) (MA + MB)a  

b)  

c) MB a / MA g   
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Física 

 

Módulo 07 

 

Lançamentos 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (G1 - cftmg) Um avião está levando suprimentos para 

pessoas que se encontram ilhadas numa determinada 

região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude 

de 720 m  acima do solo e com uma velocidade 

constante de 80 m s.  Uma pessoa no interior do avião é 

encarregada de soltar a caixa de suprimentos, em um 

determinado momento, para que ela caia junto às 

pessoas. 

Desprezando a resistência do ar e considerando a 

aceleração da gravidade igual a 210 m s ,  a que 

distância horizontal das pessoas, em metros, deverá ser 

solta a caixa?  

a) 80     

b) 720     

c) 960     

d) 1.200     

  

02. (Ufsc) O Circo da Física apresenta um show de 

acrobacias com bicicletas no qual o ciclista, de massa 

m,  mostra toda a sua agilidade, equilíbrio e destreza. 

Para o grande final, ocorre o salto de bicicleta entre 

rampas, quando o piloto salta em duas situações. 

Primeiramente, o salto ocorre da rampa A  até a rampa 

B,  quando a bicicleta está com velocidade 
0V ,  como 

mostra a Figura 1. Em seguida, para radicalizar ainda 

mais, o salto ocorre da rampa A até a rampa C,  quando 

a bicicleta está com velocidade 
0V ,  como mostra a 

Figura 2. 

 

 
 

 
 

Dados: 
 =


 =

sen 30 0,5

cos30 0,8
 

 

Desconsiderando a resistência do ar e com base no 

exposto, é correto afirmar que:  

01) com a velocidade =0V 6,00 m s,  o ciclista consegue 

fazer o salto até as rampas de pouso nas duas 

situações.    

02) se o ciclista conseguir fazer o salto até as rampas de 

pouso nas duas situações com a mesma velocidade 

0V ,  então a energia cinética ao tocar as rampas será 

a mesma nas duas situações.    

04) se o ciclista, na situação da Figura 2, alcançar a 

altura máxima de 2,30 m,  então conseguirá fazer o 

salto até a rampa C.     

08) para fazer o salto corretamente, o conjunto 

ciclista+bicicleta deverá possuir uma velocidade 
0V  

mínima, que depende da massa do conjunto.    

16) com a velocidade =0V 6,00 m s,  o tempo necessário 

para o ciclista percorrer a distância horizontal de 

3,60 m  é de 0,75  segundos nas duas situações.     

 

  

03. (Fac. Albert Einstein - Medicin)  Um garoto, em cima de 

uma plataforma para saltos ornamentais, a 6 m  de altura 

em relação ao nível da água da piscina, chuta uma bola 

com velocidade inicial de 8 m s  inclinada em 45  com 

a horizontal. A intenção do garoto era a de que a bola 

caísse nas mãos de seu amigo, parado dentro da 

piscina, mas o chute não foi suficientemente forte, e a 

bola atingiu a água antes da posição pretendida. 

 

 

Adotando = 2g 10 m s ,   =  =
2

sen 45 cos45
2

 e 

desprezando a resistência do ar, calcule: 

 

a) a altura máxima H,  em m,  em relação ao nível da 

água, atingida pela bola nesse chute. 

b) o módulo da velocidade inicial, em m s,  com que a 

bola deveria ter sido chutada, mantida a inclinação 

de 45  com a horizontal, para que tivesse caído 

nas mãos do garoto parado dentro da piscina.  

  

04. (Unifesp) Um avião bombardeiro sobrevoa uma superfície 

plana e horizontal, mantendo constantes uma altitude de 

500 m  e uma velocidade de 100 m s.  Fixo no solo, um 

canhão antiaéreo será disparado com a intenção de 

acertar o avião. Considere que o avião e o canhão 

estejam contidos em um mesmo plano vertical, despreze 

a resistência do ar e adote = 2g 10 m s .  

 

 
 

a) Quantos metros antes da vertical que passa pelo 

canhão o piloto do avião deve abandonar uma 

bomba para acertá-lo no solo? 

b) Considere que o canhão não tenha sido atingido pela 

bomba e que, na tentativa de acertar o avião, um 

artilheiro dispare desse canhão um projétil com 

velocidade inicial 
0v ,  exatamente no momento em 

que o avião passa verticalmente sobre ele. 

Desprezando as dimensões do avião e considerando 

que o avião não altere sua velocidade, qual o mínimo 

valor de 0v  para que o artilheiro tenha sucesso?  
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05. (G1 - cftmg) João observa duas esferas idênticas, 

lançadas horizontalmente por duas crianças 1 e 2 de 

uma mesma altura H,  interceptarem-se antes de 

tocarem o chão, como mostra a figura a seguir. 

 
 

Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, 

João conclui, sobre esse evento, que: 

I. A criança 1 arremessou a esfera um pouco antes da 

criança 2. 

II. A criança 2 imprimiu menor velocidade na esfera que a 

criança 1. 

III. A aceleração da esfera da criança 1 é menor que a 

esfera da criança 2, ao longo das trajetórias. 

 

A alternativa que expressa a(s) conclusão(ões) correta(s) 

de João é  

a) I.      b) II.    

c) I e III.     d) II e III.    

  

06. (Puccamp) Um objeto foi lançado obliquamente a partir 

de uma superfície plana e horizontal de modo que o 

valor da componente vertical de sua velocidade inicial 

era =
y0v 30 m s  e o da componente horizontal era 

=
x0v 8,0 m s.  

 Considerando a aceleração gravitacional igual a 
210 m s  e desprezando a resistência do ar, o alcance 

horizontal do objeto foi  

a) 12m.     

b) 24 m.     

c) 48 m.     

d) 78m.     

e) 240 m.     

  

07. (Ita) A partir de um mesmo ponto a uma certa altura do 

solo, uma partícula é lançada sequencialmente em três 

condições diferentes, mas sempre com a mesma 

velocidade inicial horizontal 
0v .  O primeiro lançamento é 

feito no vácuo e o segundo, na atmosfera com ar em 

repouso. O terceiro é feito na atmosfera com ar em 

movimento cuja velocidade em relação ao solo é igual 

em módulo, direção e sentido à velocidade 
0v .  Para os 

três lançamentos, designando-se respectivamente de 

1 2t , t  e 
3t  os tempos de queda da partícula e de 

1 2v , v  e 

3v  os módulos de suas respectivas velocidades ao atingir 

o solo, assinale a alternativa correta.  

a)    1 3 2 1 3 2t t t ; v v v     

b)  =  1 2 3 1 3 2t t t ; v v v     

c) =  = 1 3 2 1 3 2t t t ; v v v     

d)   = 1 2 3 1 3 2t t t ; v v v     

e)  =  =1 2 3 1 2 3t t t ; v v v     

  

08. (Uem-pas) Considerando movimentos próximos à 

superfície terrestre, e na ausência de forças dissipativas, é 

correto dizer que  

01) na queda vertical, se um corpo de massa m  sofre um 

deslocamento d  a partir do repouso, em um intervalo 

de tempo t,  então esse mesmo corpo, partindo 

novamente do repouso, sofrerá um deslocamento 2d  

em um intervalo de tempo 2t.     

02) na queda vertical, se um corpo de massa m  adquire 

uma velocidade v  a partir do repouso, em um 

intervalo de tempo t,  então um corpo de massa 2m, 

partindo também do repouso, adquirirá uma 

velocidade 2v  no mesmo intervalo de tempo t.     

04) na queda vertical, se um corpo de massa m  adquire 

uma velocidade v  a partir do repouso, em um 

intervalo de tempo t,  então esse mesmo corpo, 

partindo também do repouso, adquirirá uma 

velocidade 2v  em um intervalo de tempo 2t.     

08) tanto o lançamento horizontal como o lançamento 

oblíquo podem ser estudados decompondo-os em 

dois movimentos simultâneos e independentes entre 

si, sendo um movimento uniforme horizontal e um 

movimento uniformemente variado vertical.    

16) se um corpo de massa m  for solto na vertical e um 

outro corpo também de massa m  for lançado 

horizontalmente da mesma altura h  no mesmo 

instante t,  então este último atingirá primeiramente o 

solo, por ter sofrido um impulso inicial que o primeiro 

não sofreu.     

 09. (Famema) Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o 

solo com velocidade constante e, no ponto A,  

abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a 

partir desse instante, cai sob ação exclusiva da força 

peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B.  Na 

figura, o helicóptero e o objeto são representados em 

quatro instantes diferentes. 

 

 
 

Considerando as informações fornecidas, é correto 

afirmar que a altura h  de sobrevoo desse helicóptero é 

igual a  

a) 200 m.     

b) 220 m.     

c) 240 m.     

d) 160 m.     

e) 180 m.     

  

10. (Fac. Albert Einstein - Medicin) Na modalidade esportiva 

do salto à distância, o esportista, para fazer o melhor 

salto, deve atingir a velocidade máxima antes de saltar, 

aliando-a ao melhor ângulo de entrada no momento do 

salto que, nessa modalidade, é o 45 .  Considere uma 

situação hipotética em que um atleta, no momento do 

salto, alcance a velocidade de 43,2 km h,  velocidade 

próxima do recorde mundial dos 100  metros rasos, que é 

de 43,9 km h.  Despreze o atrito com o ar enquanto ele 

está em “vôo” e considere o saltador como um ponto 

material situado em seu centro de gravidade. 

Nessas condições, qual seria, aproximadamente, a 

distância alcançada no salto? 

Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 
210 m s .  
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Dados:  =  =sen45 cos45 0,7  

  

a) 7 m     

b) 10 m     

c) 12 m     

d) 14 m     

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Os modelos permitem-nos fazer previsões sobre 

situações reais, sendo, em geral, simplificações, válidas 

em certas condições, de questões complexas. Por 

exemplo, num jogo de futebol, a trajetória da bola após 

o chute e o débito cardíaco dos jogadores podem ser 

descritos por modelos. 

 

- Trajetória da bola: quando se despreza a resistência do 

ar, a trajetória da bola chutada, sob a ação da 

gravidade = 2(g 10m s ),  é dada por 

=  − + 2 2 2

0h d tg 5(d v )(1 tg ),  em que 0v  é a velocidade 

escalar inicial (em m s),    é o ângulo de elevação (em 

radianos) e h  é a altura (em m)  da bola a uma distância 

d  (em m),  do local do chute, conforme figura abaixo. 

 

 
 

- Débito cardíaco (DC):  está relacionado ao volume 

sistólico VS (volume de sangue bombeado a cada 

batimento) e à frequência cardíaca FC  pela fórmula 

= DC VS FC.  

 

Utilize esses modelos para responder às seguintes 

questões: 

a) Durante uma partida, um jogador de futebol quer 

fazer um passe para um companheiro a 32 m  de 

distância. Seu chute produz uma velocidade inicial na 

bola de 72 km h.  Calcule os valores de tg  

necessários para que o passe caia exatamente nos 

pés do companheiro. 

 

b) Dois jogadores, A  e B,  correndo moderadamente 

pelo campo, têm frequência cardíaca de 120  

batimentos por minuto. O jogador A  tem o volume 

sistólico igual a 4 5  do volume sistólico do jogador B.  

Os dois passam a correr mais rapidamente. A 

frequência cardíaca do jogador B  eleva-se para 150  

batimentos por minuto. Para quanto subirá a 

frequência cardíaca do jogador A  se a variação no 

débito cardíaco −final inicial(DC DC )  de ambos for a 

mesma?  

  

12. (FUVEST) O salto que conferiu a medalha de ouro a uma 

atleta brasileira, na Olimpíada de 2008, está 

representado no esquema a seguir, reconstruído a partir 

de fotografias múltiplas. Nessa representação, está 

indicada, também, em linha tracejada, a trajetória do 

centro de massa da atleta (CM).  

Utilizando a escala estabelecida pelo comprimento do 

salto, de 7,04 m,  é possível estimar que o centro de 

massa  da atleta atingiu uma altura máxima de 1,25 m  

(acima de sua altura inicial), e que isso ocorreu a uma 

distância de 3,0 m,  na horizontal, a partir do início do 

salto, como indicado na figura. Considerando essas 

informações, estime: 

 

 
 

Desconsidere os efeitos da resistência do ar. 

a) O intervalo de tempo 
1t ,  em s,  entre o instante do 

início do salto e o instante em que o centro de massa 

da atleta atingiu sua altura máxima. 

b) A velocidade horizontal média, 
Hv ,  em m s,  da atleta 

durante o salto. 

c) O intervalo de tempo 
2t ,  em s,  entre o instante em 

que a atleta atingiu sua altura máxima e o instante 

final do salto. 

 

NOTE E ADOTE: 

Desconsidere os efeitos da resistência do ar.  

 

  

13. (UNICAMP)  Uma bola de tênis rebatida numa das 

extremidades da quadra descreve a trajetória 

representada na figura a seguir, atingindo o chão na 

outra extremidade da quadra. O comprimento da 

quadra é de 24 m. 

 

a) Calcule o tempo de voo da bola, antes de atingir o 

chão. Desconsidere a resistência do ar nesse caso. 

b) Qual é a velocidade horizontal da bola no caso 

acima? 

c) Quando a bola é rebatida com efeito, aparece 

uma força, FE, vertical, de cima para baixo e igual a 

3 vezes o peso da bola. Qual será a velocidade 

horizontal da bola, rebatida com efeito para uma 

trajetória idêntica à da figura?  

  

14. (FUVEST) Durante um jogo de futebol, um chute forte, a 

partir do chão, lança a bola contra uma parede 

próxima. Com auxílio de uma câmera digital, foi possível 

reconstituir a trajetória da bola, desde o ponto em que 

ela atingiu sua altura máxima (ponto A) até o ponto em 

que bateu na parede (ponto B). As posições de A e B 

estão representadas na figura. Após o choque, que é 

elástico, a bola retorna ao chão e o jogo prossegue. 
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a) Estime o intervalo de tempo t1, em segundos, que a 

bola levou para ir do ponto A ao ponto B. 

b) Estime o intervalo de tempo t2, em segundos, durante 

o qual a bola permaneceu no ar, do instante do 

chute até atingir o chão após o choque. 

c) Represente, em sistema de eixos, em função do 

tempo, as velocidades horizontal VX e vertical VY da 

bola em sua trajetória, do instante do chute inicial até 

o instante em que atinge o chão, identificando por VX 

e VY, respectivamente, cada uma das curvas. 

 

NOTE E ADOTE: 

Vy é positivo quando a bola sobe 

Vx é positivo quando a bola se move para a direita  

  

15. (UNICAMP) Até os experimentos de Galileu Galilei, 

pensava-se que quando um projétil era arremessado, o 

seu movimento devia-se ao impetus, o qual mantinha o 

projétil em linha reta e com velocidade constante. 

Quando o impetus acabasse, o projétil cairia 

verticalmente até atingir o chão. Galileu demonstrou que 

a noção de impetus era equivocada. Consideremos que 

um canhão dispara projéteis com uma velocidade inicial 

de 100m/s, fazendo um ângulo de 30° com a horizontal. 

Dois artilheiros calcularam a trajetória de um projétil: um 

deles, Simplício, utilizou a noção de impetus, o outro, 

Salviati, as ideias de Galileu. Os dois artilheiros 

concordavam apenas em uma coisa: o alcance do 

projétil. Considere 3  ≈ 1,8. Despreze o atrito com o ar. 

a) Qual o alcance do projétil? 

b) Qual a altura máxima alcançada pelo projétil, 

segundo os cálculos de Salviati? 

c) Qual a altura máxima calculada por Simplício? 

 

GABARITO 

 

1. C 

2. 20  

3. a) 7,6 m  

 

c) 
( )


=  

    − − 

2

0 0

10 14
v v 9,9 m s

2cos45 14 tan 45 0 6
   

 

4. a) 1000 m  

b) 

= +  = +  =  =2 2 2 2

0 0y 0x 0 0 0v v v v 100 100 v 20000 v 100 2 m s

   

5. B 

6. C 

7. B 

8. 12 

9. E 

10. D 

11. a) 

 =
 −  

 =   = 
 =



2 1

2

tg 2.
2,5 2,5 4(1)(1) 2,5 1,5

tg tg   1
2 2 tg .

2

 

 

c) 157,5 batimentos/min  

12. a) 0,5 s 

b) 6 m/s 

c) 0,67 s  

13. a) 0,75 s 

b) 32 m/s 

c) 64 m/s   

14. a)0,4 s. 

b) 2 s. 

c) Todo lançamento oblíquo, a partir do ponto mais 

alto, torna-se um lançamento horizontal, assim 

como todo lançamento vertical para cima, a partir 

do ponto mais alto, torna-se uma queda livre. 

A partir do ponto A, temos um lançamento 

horizontal. Até o ponto B a bola cai yB e avança xB = 

6 m. 

             ( )= −  =B By 5 4,2     y 0,8 m.   

 

Adotando origem no ponto A e orientando o eixo y 

verticalmente para baixo, temos: 

  

( )
=  = = = 

=

2 B
B 1 1

1

2 0,82 y1
y g t     t 0,16  

2 g 10

t 0,4 s.

  

 

Usando o mesmo a mesma expressão do item 

anterior, até atingir o solo, y = h = 5 m. Assim, 

calculamos o tempo de descida (td). 

                      
( )

= =  =d d

2 52 h
t     t 1 s.

g 10
  

 

Como o solo é plano e horizontal, o tempo de 

subida (ts) é igual ao de descida. Então, o tempo 

total (t2) é: 

                      = + = +  =2 s d 2t t t 1 1    t 2 s.   

 
15. a) Aproximadamente 900 m. 

b) 125 m 

c) Aproximadamente 540 m. 
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Matemática 

 

Módulo 01 

 

SISTEMA DECIMAL DE NUMERAÇÃO 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. Um número de três algarismos é tal que o algarismo das 

dezenas é o triplo do algarismo das unidades e o 

algarismo das centenas é o dobro do algarismo das 

dezenas. Determine a diferença do maior algarismo em 

relação ao menor algarismo. 

02. Os dois últimos algarismos do ano em que nasci 

expressam a minha idade atual em anos. Se estamos no 

ano 2005, então qual é a minha idade? 

03. Se um número de dois algarismos é nove vezes a soma 

de seus algarismos, então qual o produto de tais 

algarismos? 

04. Quantos números de dois algarismos são iguais a sete 

vezes a soma de seus algarismos? 

05. A soma dos dois algarismos que formam um número é 9. 

Adicionando-se 9 ao número obtido invertendo-se a 

ordem dos algarismos, obtém-se o número original. Qual 

o quadrado do número original? 

06. O algarismo das dezenas de um número de dois 

algarismos é o dobro do algarismo das unidades. 

Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se um 

número 27 unidades menor que o original. Qual o 

número original? 

07. A soma dos dois algarismos que formam um número é 5. 

Invertendo-se a ordem dos algarismos e adicionando-se 

9, obtém-se o número original. Qual o número original? 

08. Qual é o número compreendido entre 200 e 300 que lido 

da direita para a esquerda é um número igual ao dobro 

do sucessor do número original? 

09. Um número natural de seis algarismos tem início com o 1. 

Transladando-se este 1 para a direita do último 

algarismo, obtém-se outro número que é o triplo do 

número original. Qual o número original? 

10. A quantidade de algarismos necessários para escrever 

os números inteiros e positivos desde o 1 até 1ab  é 6 ab . 

Calcule o valor da soma +a b . 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) Um inteiro positivo de três algarismos tem 7 

como o algarismo das unidades. Se este 7 for colocado 

antes dos outros dois, o novo número assim formado 

excede em 21 o dobro do número original. Qual é o 

número original? 

12. (FUVEST) Um estudante terminou um trabalho que tinha n 

páginas. Para numerar todas essas páginas, iniciando 

com a página 1, ele escreveu 270 algarismos. Qual o 

valor de n? 

13. (FUVEST) Um inteiro positivo n de quatro algarismos 

satisfaz às seguintes condições: a soma dos quadrados 

dos 1° e 4° algarismos é 58; a soma dos quadrados dos 2° 

e 3° algarismos é 52; e se de n subtrairmos o número 

3816, obteremos um número formado pelos mesmos 

algarismos de n, mas na ordem contrária. Determine n. 

14. (FUVEST) A diferença entre dois números inteiros positivos 

é 10. Ao multiplicar um pelo outro, um estudante 

cometeu um engano, tendo diminuído em 4 o algarismo 

das dezenas do produto. Para conferir seus cálculos, 

dividiu o resultado obtido pelo menor dos fatores, 

obtendo 39 como quociente e 22 como resto. Qual a 

soma dos dois números? 

15. (FUVEST) Um número natural n tem três algarismos. 

Quando dele subtraímos 396 resulta o número obtido 

invertendo-se a ordem dos algarismos de n. Se a soma 

do algarismo das centenas e do algarismo das unidades 

de n é 8, então o qual o algarismo das centenas de n? 

 

GABARITO 

 

1. 5 

2. 52 

3. 8 

4. 4 

5. 2916 

6. 63 

7. 32 

8. 18 

9. 142857 

10. 10 

11. 357 

12. 126 

13. 7463 

14. 72 

15. 6 



MED Jr. I 

63 

Matemática 

 

Módulo 02 

 

DIVISIBILIDADE 

 

Exercícios de Aplicação 

01. A soma de dois números naturais é 74. Se a divisão do 

maior pelo menor dá quociente 9 e resto 4, então qual o 

menor número? 

02. Dividindo-se um número natural por 5, o resto é 3 e 

dividindo-se por 8, o resto é 6. Se os quocientes se 

diferem em 9 unidades, então qual o resto da divisão do 

citado número por 7? 

03. Calcule a soma dos algarismos da soma de todos os 

números capicuas que divididos por 43 dão como resto o 

quádruplo do quociente. Um número capicua é um 

número que lido da direita para a esquerda é igual ao 

número lido da esquerda para a direita. Por exemplo, 

4774. 

04. Quantos números de quatro algarismos são múltiplos de 7 

e têm o algarismo das unidades igual a 1? 

05. Um número de três algarismos tem o algarismo das 

dezenas igual a 6. Se tal número é divisível por 28, então 

determine a soma dos algarismos do menor valor possível 

para tal número. 

06. Qual a soma dos algarismos que devem substituir o 2 e 3 

no número 52103, para que se tenha um número divisível 

por 72? 

07. Quantos números de quatro algarismos são divisíveis por 

36 e possuem o algarismo das dezenas igual a 6 e o das 

unidades de milhar igual a 5? 

08. Quantos divisores positivos de 540 são ímpares? 

09. Quantos divisores de 4320 são quadrados perfeitos? 

10. Se a(24) 14  tem, ao todo, 200 divisores positivos 

compostos, então qual o valor de a, sendo a um inteiro 

positivo? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) A divisão de certo número inteiro positivo n 

por 1994 deixa resto 148. Calcule o resto da divisão de 

+n 2000  pelo mesmo número 1994. 

12. (UNICAMP) Qual o menor número natural que se deve 

subtrair do número 123456789 para que a diferença seja 

um número divisível por 11? 

13. (FUVEST) Quantos múltiplos de 9 ou 15 há entre 100 e 

1000? 

14. (UNICAMP) Calcule o número de divisores positivos de 

168. 

15. (UNICAMP) Dividindo-se 7040 por n, obtém-se resto 20. 

Dividindo-se 12384 por n, obtém-se resto 9. Determine n. 

 

GABARITO 

 

1. 1 

2. 6 

3. 9 

4. 129 

5. 15 

6. 12 

7. 3 

8. 8 

9. 6 

10. 5 

11. 154 

12. 5 

13. 140 

14. 16 

15. 25 

 

 

 

 

 
Matemática 

 

Módulo 03 

 

EQUAÇÕES 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Em uma avaliação de 50 questões, cada resposta 

correta vale 4 pontos, cada resposta incorreta implica a 

perda de 1 ponto e cada questão não respondida vale 

nenhum ponto. Quantas questões certo aluno respondeu 

de modo correto, contando que ele respondeu todas as 

questões e alcançou 150 pontos? 

02. Em certa reunião, da qual participam homens, mulheres 

e crianças, observa-se que, entre homens e mulheres, 

contam-se 48 pessoas; entre mulheres e crianças, 44 

pessoas; e entre homens e crianças, 46 pessoas. Quantas 

pessoas participam da tal reunião? 

03. Um grupo de pássaros aproxima-se de um conjunto de 

postes. Se, em cada poste, pousassem 4 pássaros, então 

restariam 3 postes sem pássaros. Se, em cada poste, 

pousassem 3 pássaros, então seriam preciso3 postes a 

mais. Quantos são os pássaros? 

04. O vencedor de uma prova de ciclismo, em um percurso 

de 120 km, foi entrevistado por vários repórteres. Ao lhe 

perguntarem qual velocidade ele havia desenvolvido no 

seu trajeto, respondeu: “Se eu tivesse andado 4 km/h 

mais rápido do que andei, então teria chegado uma 

hora antes.”. Qual foi a velocidade? 

05. Uma agência de turismo organizou uma excursão para 

uma turma de estudantes. A despesa total foi de 

R$ 3 600,00. Como 6 estudantes não puderam ir ao 

passeio, a parte de cada um aumentou R$ 20,00. 

Quantos foram ao passeio? 

06. Um trecho rodoviário deve dividido em lotes iguais, 

quanto à quilometragem, a certo número de 

empreiteiros que se candidatarão para executar a 

terraplanagem. Se há 5 empreiteiros a mais, cada lote 

diminui de 20 km e se há 6 empreiteiros a menos cada 

lote aumenta em 57 km. Qual é, em km, a extensão do 

trecho em questão? 

07. Se 
1x  e 2x  são as raízes da equação 

− + =2x 3x 1 0 , 

então qual o valor da expressão? 

+ + +2 2

1 1 2 2x (x 1) x (x 1)  

08. Se 
1x  e 2x  são as raízes da equação 

− + =2x ax 72 0  

e tais que 

+ =
1 2

1 1 7

x x 18
, 

então qual o valor de a? 
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09. Para que valor de a, não nulo, a diferença entre as raízes 

da equação 

+ − + − =2(a 4)x 3ax a 1 0  

é igual a 1? 

10. Se uma das raízes da equação 

+ − − + − =2(a 3)x (2a 5)x 2a 10 0  

é o inverso da outra, então qual o valor de a? 

 

 

 

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Retiram-se x litros de vinho de um barril de 100 

litros e adicionam-se, ao mesmo barril, x litros de água. 

Da mistura resultante no barril, retiram-se outros x litros e 

adicionam-se outros x litros de água. Agora, o barril 

contém 64 litros de vinho e 36 litros de água. Determine x. 

12. (FUVEST) Para fabricar suas bicicletas, uma empresa 

comprou unidades do produto A, pagando R$ 96,00, e 

unidades do produto B, pagando R$ 84,00. Sabendo que 

o total de unidades compradas foi de 26 e que o preço 

unitário de A excede em R$ 2,00 o preço unitário de B, 

determine o número de unidades de A que foi 

comprado. 

13. (FUVEST) Uma geladeira é vendida em n parcelas iguais, 

sem juros. Caso se queira adquirir o produto, pagando-se 

3 ou 5 parcelas a menos, ainda sem juros, o valor de 

cada parcela deve ser acrescido de R$ 60,00 ou de 

R$ 125,00, respectivamente. Qual o valor de n? 

14. (FUVEST) Se a soma e o produto das raízes da equação 

de segundo grau  +  −  +  − =2(4 3 )x 5 x 2 0  são, 

respectivamente, iguais a 
5

8
 e 

3

32
, então qual o valor da 

soma  +  ? 

15. (UNICAMP) A soma de dois números positivos é igual ao 

triplo da diferença entre esses mesmos dois números. Se 

essa diferença, por sua vez, é igual ao dobro do 

quociente do maior pelo menor, então escreva uma 

equação com a forma + + =2x bx c 0  cujas raízes são os 

dois citados números. 

 

GABARITO 

 

1. 40 

2. 69 

3. 72 

4. 20 km/h 

5. 30 

6. 1064 

7. 21 

8. 28 

9. 5 

10. 13 

11. 20 

12. 12 

13. 13 

14. 9 

15. − + =2x 12x 32 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Módulo 04 

 

TRIÂNGULOS 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Seja ABC um triângulo em que E, em AB, e F em AC, são 

tais que AE tem a mesma medida de EF e o ângulo EFB 

tem medida 70°. Se o ângulo FBC tem a mesma medida 

do ângulo externo ao triângulo, relativo ao vértice B, 

então determine a medida do ângulo ACB. 

02. Seja ABC um triângulo isósceles de base AC. Marcam-se, 

respectivamente, em AB, BC e AC, os pontos E, F e D de 

modo que DF e EF tenham medidas iguais e a soma das 

medidas dos ângulos BEF e DFC seja igual a 78°. Qual a 

medida do ângulo ADE? 

03. Em um triângulo ABC, traça-se BD, com D em AC, de 

modo que AD e BC tenham medidas iguais, BD e DC 

tenham medidas iguais e o ângulo BAC tenha a mesma 

medida do ângulo DBC. Qual a medida do ângulo BAC? 

04. Em um triângulo ABC, marca-se o ponto D, em AC, de 

modo que DC tenha a mesma medida de BC. Se o 

ângulo ABC excede o ângulo BAC em 80°, então quanto 

mede o ângulo ABD? 

05. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Em AC, 

marca-se o ponto N de modo que NA, NB e BC tenham a 

mesma medida. Calcule a medida do ângulo NBC. 

06. Em um triângulo ABC, marca-se, em BC, o ponto N de 

modo que AB tenha a mesma medida de BN. Se o 

ângulo NAC tem medida 10°, então em quantos graus o 

ângulo BAC excede o ângulo BCA? 

07. Em um triângulo ABC, traça-se BE, com E em AC, e ED, 

com D em AB. Se o ângulo BCA mede 60°, o ângulo AED 

mede 35° e BD, BC e EC têm medidas iguais, então qual 

a medida do ângulo BAC? 

08. Seja ABC um triângulo retângulo em B. Traçam-se AM, 

com M em BC, e CN, com N em AB, de maneira que AN, 

MN e MC tenham a mesma medida. Se P é o ponto de 

intersecção de AM e CN, então quanto mede o ângulo 

MPN? 

09. Em um triângulo ABC, traçam-se BP e BQ, com P e Q em 

AC, de maneira que PC e BC tenham a mesma medida e 

AQ e AB tenham a mesma medida. Se o ângulo ABC 

mede 100°, então quanto mede o ângulo PBQ? 

10. Em um triângulo ABC, os ângulos em A e em C medem, 

respectivamente, 60° e 10°. Traçam-se BM, com M em 
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AC, e MQ, com Q em BC, de maneira que AB, BQ e AM 

tenham a mesma medida. Qual a medida do ângulo 

QMC? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Quantos são os triângulos não congruentes 

cujas medidas dos lados são números inteiros e cujos 

perímetros são iguais a 11? 

12. (FUVEST) Seja ABC um triângulo isósceles de base AC. Os 

pontos D, E e F pertencem aos lados AC, AB e BC, 

respectivamente, e são tais que =AD AE e =CD CF . Se o 

ângulo EDF mede 80°, então quanto mede o ângulo 

ABC? 

13. (UNICAMP) Seja ABC um triângulo tal que o ângulo ACB 

mede 60°. O ponto D, em BC, é tal que AD é bissetriz do 

ângulo BAC. Se =AD BD , então quanto mede o ângulo 

BAC? 

14. (FUVEST) Em um triângulo retângulo ABC, seja D um ponto 

da hipotenusa AC tal que os ângulos DAB e ABD tenham 

a mesma medida. Qual a razão da medida de AD em 

relação à medida de DC? 

15. (FUVEST) Seja ABC um triângulo equilátero de lados 

medindo 1. Os pontos E, F e G pertencem aos lados AB, 

AC e BC, respectivamente. Se os ângulos AFE, CGF e FEG 

são retos, então qual a medida de AF? 

 

GABARITO 

 

1. 35° 

2. 39° 

3. 36° 

4. 40° 

5. 36° 

6. 50° 

7. 50° 

8. 135° 

9. 40° 

10. 55° 

11. 4 

12. 20° 

13. 80° 

14. 1 

15. 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Módulo 05 

 

CONJUNTOS 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Dos 200 pacientes de uma clínica, 100 têm câncer, 80 

têm diabetes e 25 não têm qualquer uma dessas 

doenças. Quantos pacientes têm as duas doenças? 

02. Em uma pesquisa realizada com 45 crianças, notou-se 

que 15 não ingerem o iogurte A, 25 não ingerem o 

iogurte B e 5 não ingerem o A e nem o B. Quantas 

crianças ingerem o iogurte A e o B? 

03. Dos 100 alunos de uma escola, 49 foram aprovados em 

Matemática, 52 foram aprovados em Português e 29 

foram aprovados nas duas disciplinas. Quantos foram os 

alunos reprovados nas duas disciplinas? 

04. Em uma cidade, três quintos da população vai ao 

cinema e sete vinte avos vai ao teatro. Se um quinto da 

população vai ao cinema e ao teatro, então que fração 

da população da cidade não vai ao teatro e nem ao 

cinema? 

05. De um grupo de 55 pessoas, 25 falam inglês, 32 falam 

francês, 33 falam alemão e 5 falam os três idiomas. Se 

todas as pessoas do grupo falam ao menos uma dessas 

línguas, então quantas pessoas do grupo falam 

exatamente dois de tais idiomas? 

06. De um grupo de 277 pessoas, 100 falam francês, 130 

falam inglês, 119 falam italiano, 80 só falam francês, 60 só 

falam inglês, 50 só falam italiano, 72 falam ao menos dois 

idiomas e 15 falam os três idiomas. Quantas pessoas do 

grupo falam nenhum desses três idiomas? 

07. Em certa confraternização, havia 117 pessoas. Havia 35 

homens da capital e 38 mulheres do interior. Se o número 

de homens do interior era o triplo do número de mulheres 

da capital, então quantas pessoas do interior estavam 

presentes na confraternização? 

08. De um grupo de 120 pessoas, 25 leem e não fumam, 13 

mulheres leem, 15 mulheres não leem e nem fumam, 32 
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fumam e não leem, 80 são homens e 50 não fumam. 

Quantas homens fumam e não leem? 

09. Dos 360 de uma faculdade, 11 assistem aulas à tarde e à 

noite, 12 assistem aulas pela manhã e à tarde, 3 assistem 

aulas nos três períodos, 133 assistem aulas pela manhã, 

66 assistem aulas somente à noite e 259 assistem aulas à 

tarde ou à noite. Quantos são os alunos que assistem 

aulas somente pela manhã? 

10. Em uma pesquisa com 640 pessoas, notou-se que 370 

assistem ao canal A, 350 assistem ao B, 340 assistem ao C, 

140 assistem nenhum desses canais ou assistem aos três e 

210 pessoas assistem a exatamente dois dos canais. 

Quantas são as pessoas que assistem a exatamente um 

dos canais? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Sabe-se que, em um grupo de 10 pessoas, o 

livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 

pessoas. Determine o número mínimo de pessoas que leu 

nenhum dos dois livros. 

12. (UNICAMP) Um grupo de pessoas resolveu encomendar 

cachorros-quentes para o lanche. Entretanto, a 

lanchonete enviou apenas 15 sachês de mostarda e 17 

de catchup, o que não é suficiente para que cada 

membro do grupo receba um sachê de cada molho. 

Desta forma, podemos considerar que há três subgrupos: 

um formado pelas pessoas que ganharão apenas um 

sachê de mostarda, outro por aquelas que ganharão 

apenas um sachê de catchup, e o terceiro pelas que 

receberão um sachê de cada molho. Sabendo que, 

para que cada pessoa ganhe ao menos um sachê, 14 

delas devem receber apenas um dos molhos, determine 

o número de pessoas do grupo. 

 

13. (UNICAMP) Três candidatos A, B e C concorrem à 

presidência de um clube. Uma pesquisa apontou que, 

dos sócios entrevistados, 150 não pretendem votar. Dos 

entrevistados que estão dispostos a participar da eleição, 

40 sócios votariam apenas no candidato A, 70 votariam 

apenas em B e 100 votariam apenas no candidato C. 

Além disso, 190 disseram que não votariam em A, 110 

disseram que não votariam em C e 10 sócios estão na 

dúvida e podem votar tanto em A como em C, mas não 

em B. A pesquisa revelou que 10 entrevistados votariam 

em qualquer candidato. Dentre os sócios que foram 

consultados que pretendem participar da eleição, 

quantos não voltaria em B? 

14. (FUVEST) Dos candidatos que fizeram provas de 

matemática, português e inglês em um concurso, 20 

obtiveram nota mínima para aprovação nas três 

disciplinas. Além disso, 14 não obtiveram nota mínima em 

matemática; 16 não obtiveram nota mínima em 

português; 12 não obtiveram nota mínima em inglês; 5 

não obtiveram nota mínima em matemática e em 

português; 3 não obtiveram nota mínima em matemática 

e em inglês; 7 não obtiveram nota mínima em português 

e em inglês e 2 não obtiveram nota mínima em 

português, matemática e inglês. Qual foi a quantidade 

de candidatos que participaram do concurso? 

15. (OBM) Uma empresa possui 84 funcionários, e cada 

funcionário fala ao menos uma das línguas entre 

Português e Inglês. Sabe-se que um quinto dos que falam 

Português também falam Inglês e quatro quintos dos que 

falam Inglês também falam Português. Quantos 

funcionários falam as duas línguas? 

 

GABARITO 

 

1. 45 

2. 10 

3. 28 

4. 
1

4
 

5. 25 

6. 15 

7. 71 

8. 15 

9. 101 

10. 290 

11. 1 

12. 23 

13. 150 

14. 49 

15. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

Módulo 06 

 

CONJUNTOS 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Se + =
1

a 4
a

, então qual o valor da expressão? 

+3

3

1
a

a
 

02. Se + =a b 5  e =ab 2 , então qual o valor da expressão? 

+ +

+

3 3

2 2

a b 10

a b
 

03. Se + =2 2a b 11 e + =a b 5 , então qual o valor da 

expressão? 

+3 3a b  

04. Se + =a b 1 , então qual o valor da expressão? 

+ − +2 6 2 6(a b) (a b )  

05. Se + =
a 4b

2
b a

, então qual o valor da expressão? 
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+ −
−

+ +

5a 2b 5a 2b

a 2b 3a 2b
 

06. Fatore. + + +2(a 3) 2a 7  

07. Fatore. + − −3 2a a a 1 

08. Fatore. − −2a 4a 5  

09. Fatore. + +23a 10a 8  

10. Fatore. − +4 2 215a 11a b 2b  

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (FUVEST) A diferença entre os quadrados de dois números 

naturais é 21. Qual o maior dentre os possíveis valores da 

soma dos quadrados desses dois números? 

12. (UNICAMP) Mostre que 3 divide −3n n , qualquer que seja 

o número natural n. 

13. (OBM) Se + =a b 8  e =ab 15 , então qual o valor da 

expressão + +2 2a 6ab b ? 

14. (OBM) Se a e b são números reais positivos tais que 

+ =2 2a b 1  e + =4 4 17
a b

18
, 

então determine o valor do inverso do produto ab. 

 

15. (OBM) Quantos são os pares (a,b) de inteiros positivos tais 

que − =2 2 2010a b 2 ? 

 

GABARITO 

 

1. 52     2. 5 

3. 20     4. 0 

5. 2     6. + 2(a 4)  

7. + −2(a 1) (a 1)    8. − +(a 5)(a 1)  

9. + +(3a 4)(a 2)   10. − −2 2(5a 2b)(3a b) 

11. 221     12. Demonstração 

13. 124     14. 6 

15. 1004 
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Matemática 

 

Módulo 07 

 

PORCENTAGEM 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Em determinada confraternização, 40% do número de 

mulheres corresponde a 60% do número de homens. 

Desse modo, quanto por cento do número total de 

pessoas são mulheres? 

02. Em determinada universidade, foram matriculados 15 000 

estudantes. Sabe-se que 87% das mulheres e 12% dos 

homens saíram da universidade. Contando que 12% 

daqueles que restaram são mulheres, quantos homens 

saíram da universidade? 

03. No processo de misturar os metais ouro e prata para a 

fabricação de uma pulseira, perde-se 20% de cada um 

destes metais. Quantos gramas de ouro puro devem ser 

adquiridos para confeccionar uma pulseira com massa 

200 g e que tenha 18% de ouro puro? 

04. Um produto custa R$ 2 250,00. Dando-se x% de desconto 

e, em seguida, subtraindo-se x reais, obtém-se 

R$ 1 310,00. Qual será o resultado se, primeiro, forem 

subtraídos x reais e, depois, descontado x%? 

05. Para fixar o preço de venda de certo produto, um 

comerciante aumentou o preço de custo em 90%. Em 

seguida, ele definiu um desconto de 20%. Se, para um 

cliente que o comerciante conhece, ele oferece 25% de 

desconto sobre o preço de venda já com o desconto, 

então, ao final, ele tem um lucro de quanto por cento 

sobre o preço de custo? 

06. Em determinada festa, 40% das pessoas presentes são 

mulheres. Retirando-se 25% das mulheres e 50% dos 

homens, as mulheres passam a representar que 

porcentagem do número de pessoas presentes? 

07. De um recipiente cheio de vinho, se extrai 20% do que 

não se extrai e se devolve 5% do que não foi extraído. 

Este processo é realizado três vezes. Se, ao final, restaram 

686 litros de vinho, então qual era o volume inicial de 

vinho no recipiente? 

08. Das pessoas presentes em um evento, 80% são 

engenheiros, 15% são advogados e as demais são 

médicos. Ao longo do evento, 48 engenheiros e 12 

advogados se retiraram, o que fez com que os médicos 

passassem a representar 6% das pessoas presentes. Qual 

era o número inicial de engenheiros? 

09. Com a quantia que tem, José poderia comprar certo 

número de blusas. Entretanto, ele poderia comprar 6 

blusas a mais se ao preço das blusas fossem dados dois 

descontos sucessivos, um de 20% e, em seguida, um de 

25%. Quantas blusas ele compraria se o preço das blusas 

sofresse somente um desconto de 10%? 

10. Um comerciante vende dois produtos distintos pelo 

mesmo preço. Em um deles, ele tem um lucro de 25% e, 

no outro, ele tem um prejuízo de 25%. Desse modo, o 

comerciante tem lucro ou prejuízo? De quanto por 

cento? 

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (FUVEST) O Sr. Reginaldo tem dois filhos, nascidos 

respectivamente em 1° de janeiro de 2000 e 1° de janeira 

de 2004. Em seu testamento, ele estipulou que sua 

fortuna deve ser dividida entre os dois filhos, de tal forma 

que os valores sejam proporcionais às idades; e o filho 

mais novo receba, pelo menos, 75% do valor que o mais 

velho receber. Qual o primeiro dia no qual o testamento 

poderá ser cumprido? 

12. (FUVEST) Um comerciante deu um desconto de 20% sobre 

o preço de venda de uma mercadoria e, mesmo assim, 

conseguiu um lucro de 20% sobre o preço que pagou 

pela mesma. Se o desconto não fosse dado, então seu 

lucro seria de quanto por cento? 

 

 

13. (FUVEST) Um tanque, com capacidade de 40 litros, já 

contém 30 litros de uma mistura de gasolina e álcool com 

18% de álcool. Deseja-se completar o tanque com uma 

nova mistura de gasolina e álcool de modo que a mistura 

resultante tenha 20% de álcool. Qual deve ser a 

porcentagem de álcool nessa nova mistura? 

14. (UNICAMP) Uma quantidade de 6240 litros de água 

apresentava um índice de salinidade de 12%. Devido à 

evaporação, esse índice subiu para 18%. Calcule, em 

litros, a quantidade de água evaporada. 

15. (FUVEST) Se, em quinze anos, o salário mínimo teve um 

aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, 

então o aumento real do salário mínimo, no referido 

período, foi de quanto por cento? 

 

GABARITO 

 

1. 60% 

2. 936 

3. 45 

4. R$ 1326,00 

5. 14% 

6. 50% 

7. 1024 litros 

8. 288 

9. 10 

10. Prejuízo de 6,25% 

11. 1° de janeiro de 2016 

12. 50% 

13. 26% 

14. 2080 

15. 100% 
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Química 

Módulo 01 

Substâncias simples e Misturas 

Exercícios de Aplicação 

01. (UPE PE/2018) Determinada solução aquosa, e

concentrada é mantida em um frasco escuro, bem

fechado e armazenado no refrigerador. Essa medida é

necessária, pois uma das substâncias se decompõe mais 

facilmente quando está exposta à luz, uma vez que a

energia, em forma de onda eletromagnética, ajuda a

quebrar a barreira da energia de ativação para a sua

decomposição.

Qual substância é abordada no texto?

a) Cloro

b) Ozônio

c) Óxido de cobre

d) Sulfato de ferro

e) Peróxido de hidrogênio

TEXTO: 1 - Comum à questão: 2 

CONSTANTES 

Constante de Avogadro (NA) = 6,02  1023 mol–1 

Constante de Faraday (F)  = 9,65  104 C·mol–1 = 

9,65  104 A·s·mol–1 = 9,65  104 J·V–1·mol–1 

Volume molar de gás ideal = 22,4 L (CNTP) 

Carga elementar = 1,602  10–19 C 

Constante dos gases (R) = 8,21  10–2 atm·L·K–1·mol–1 = 

8,31 J·K–1·mol–1 = 1,98 cal·K–1·mol–1 = 

= 62,4 mmHg·L·K–1·mol–1 

Constante gravitacional (g)  = 9,81 m·s–2 

Constante de Planck (h)  = 6,626  10–34 m2·kg·s–1 

Velocidade da luz no vácuo  = 3,0  108 m·s–1 

DEFINIÇÕES 

Pressão de 1 atm = 760 mmHg = 1,01325  105 N·m–2 = 760 

Torr = 1,01325 bar 

1 J = 1 N·m = 1 kg·m2·s–2. ln 2 = 0,693 

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° 

C e 760 mmHg 

Condições ambientes: 25°C e 1 atm 

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 

1 mol·L–1 (rigorosamente: atividade unitária das espécies); 

sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições 

de pressão e temperatura em questão. 

(s) = sólido. )(  = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) =

circuito metálico. (conc) = concentrado. 

(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da 

espécie química X em mol·L–1. 

MASSAS MOLARES 

02. (ITA SP/2017)  Barreiras térmicas de base cerâmica são

empregadas em projetos aeroespaciais. Considere os

materiais a seguir:

I. BN

II. Fe2O3

III. NaN3

IV. Na2SiO3

V. SiC

Assinale a opção que apresenta o(s) material(is) 

geralmente empregado(s) como componente(s) 

principal(is) de barreiras térmicas em projetos 

aeroespaciais. 

a) Apenas I e V.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) Apenas III e IV.

e) Apenas V.

03. (UNIFOR CE/2019) O carbono está disponível na terra em

formas orgânicas e inorgânicas e em quantidade finita.

Quando presente em coisas vivas, o carbono é

denominado de orgânico. O carbono inorgânico é

encontrado em coisas não-vivas (como rochas, conchas

de animais), na atmosfera e nos oceanos. O dióxido de

carbono é um gás importante na nossa atmosfera. Evita

a fuga de calor e, ao fazê-lo, aquece a atmosfera da

Terra. Funciona como o vidro de uma estufa, evita que o

calor escape e, por essa razão, é chamado de gás de

efeito estufa. O carbono se move através do sistema da

Terra de vivo para não-vivo de muitas maneiras

diferentes.

Analise as seguintes afirmações sobre as formas cristalinas

de apresentação do carbono:

I. O diamante é uma forma polimórfica metaestável

do carbono nas condições normais de temperatura

e pressão.

II. O monocristal de grafite é bom condutor de

corrente elétrica em uma direção, mas não o é na

direção perpendicular à mesma.

III. São formas polimórficas do carbono: grafite,

diamante, fulereno C60 e nanotubos de carbono.

IV. No grafite, as ligações químicas entre os á tomos 

de carbono são fortes com estrutura tetraédricas e

entre camadas são fracas.

V. O material constituído por uma única camada de

átomos de carbono que compõe o grafite é

denominado grafeno.

É correto apenas o que se afirma em: 

a) IV e V.

b) I, IV e V.

c) II, IV e V.

d) I, II, III e IV.

e) I, II, III e V.

04. (Uni-FaceF SP/2017) Considere as misturas contidas nos

tubos 1, 2 e 3 representadas na ilustração.

É uma mistura homogênea o que está contido 

a) no tubo 1, apenas.

b) no tubo 2, apenas.

c) no tubo 1 e no tubo 2, apenas.

d) no tubo 1 e no tubo 3, apenas.

e) nos tubos 1, 2 e 3.
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05. (FUVEST SP/2019) Uma postagem de humor na internet trazia 

como título “Provas de que gatos são líquidos” e usava, como 

essas provas, fotos reais de gatos, como as reproduzidas aqui. 

 

 
Bored Panda. https://www.bo- 

redpanda.com. Adaptado. 

 

O efeito de humor causado na associação do título com as 

fotos baseia-se no fato de que líquidos 

a) metálicos, em repouso, formam uma superfície refletora 

de luz, como os pelos dos gatos. 

b) têm volume constante e forma variável, propriedade que 

os gatos aparentam ter. 

c) moleculares são muito viscosos, como aparentam ser os 

gatos em repouso. 

d) são muito compressíveis, mantendo forma mas ajustando 

o volume ao do recipiente, como os gatos aparentam 

ser. 

e) moleculares são voláteis, necessitando estocagem em 

recipientes fechados, como os gatos aparentam ser. 

 

Note e adote: 

Considere temperatura e pressão ambientes. 

 

06. (UFU MG/2019)     

 
http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/

2002-11-133-02-i002.gif.Acesso em 08.mar.2019. 

O gráfico indica a mudança de estado físico, por alteração 

na temperatura, de uma liga metálica de ouro/cobre. A 

análise gráfica permite concluir que 

a) independentemente da quantidade dos componentes 

da mistura, as temperaturas de fusão e de ebulição 

serão as mesmas. 

b) no estado líquido, o ouro e o cobre se aglomeram de 

modo semelhante à aglomeração dessas substâncias no 

estado de vapor. 

c) a mistura não possui ponto de fusão e ponto de 

ebulição, e sim intervalos de fusão e de ebulição. 

d) a mudança de temperatura na fusão e na ebulição 

permanecem constante, coexistindo duas fases em 

cada uma dessas etapas. 

 

07. (UEL PR/2019) O acetato de etila (CH3COOCH2CH3) é um éster 

simples, usado, no passado, como antiespasmódico e hoje 

como solvente industrial e removedor de esmalte de unha. A 

acetona (CH3(CO)CH3) também é usada como removedor de 

esmaltes, mas devido a sua elevada solubilidade em água, 

quando em contato com a pele, pode desidratá-la. 

Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, 

tornando difícil a identificação pelo olfato. 

Considerando um frasco contendo acetato de etila e 

acetona em quantidades equimolares, assinale a alternativa 

que apresenta, corretamente, o procedimento para a 

separação da mistura. 

 

Dados: 

Ponto de ebulição do acetato de etila a 1 atm = 77,1 ºC 

e densidade = 902 Kg/m3 

Ponto de ebulição da acetona a 1 atm = 56,0 ºC e 

densidade = 784 Kg/m3 

a) Empregar funil de separação, em que a acetona 

ficará na fase inferior do funil. 

b) Empregar destilação simples, pois a diferença dos 

pontos de ebulição dos solventes é elevada. 

c) Empregar destilação fracionada, em que o 

primeiro solvente a ser destilado será a acetona. 

d) Empregar destilação simples, pois se trata de uma 

mistura eutética, em que os solventes são imiscíveis. 

e) Empregar separação fracionada, aquecendo a 

mistura a 80 °C, sendo que o primeiro solvente a ser 

destilado será o acetato de etila. 

 

08. (IFRS/2018) Para diferenciar uma mistura de uma 

substância, é necessário analisar que tipos de processos 

podem ser usados para separar seus componentes. 

Processos físicos separam componentes de uma mistura 

e processos químicos permitem separar os componentes 

de uma substância. Em nosso cotidiano, é normal 

estarmos, mesmo automaticamente agindo, separando 

misturas. 

Assinale a alternativa que apresenta a correspondência 

correta entre processo e tipo de mistura. 

 

a) Ao centrifugar, a máquina de lavar roupa, está 

separando uma mistura heterogênea entre sólidos 

e líquidos. 

b) Ao peneirar uma farinha, separa-se uma mistura 

homogênea. 

c) Ao ligar um ventilador sobre uma bandeja com 

amendoim torrado, utiliza-se o processo de 

ventilação sobre uma mistura homogênea, que 

separa o menos denso (casca) do mais denso 

(grão). 

d) Ao separar grãos de feijão preto do meio dos grãos 

de feijão branco, com as mãos, separa-se uma 

mistura homogênea de feijões por catação. 

e) Ao preparar café não solúvel, é comum usar filtro, 

pois a filtração é um processo utilizado para 

separar substâncias compostas. 

 

09. (FCM MG/2018) Os aparelhos desenhados abaixo podem 

ser utilizados, respectivamente, na separação das 

seguintes misturas: 

 

 
 

a) Água e gasolina – benzeno e n-hexano 

b) Água e óleo – benzeno e sal comum 

c) Benzeno e água – querosene e óleo 

d) Benzeno e metilbenzeno– água e açúcar 

 

http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-11-133-02-i002.gif.Acesso%20em%2008.mar.2019
http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-11-133-02-i002.gif.Acesso%20em%2008.mar.2019
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10. (UEFS BA/2018) A figura representa um experimento de 

purificação da água realizado em laboratório. A água no 

recipiente A, que continha materiais em suspensão e 

dissolvidos, passou por dois processos. No processo 1, 

coletou-se um líquido no recipiente B que, em seguida, 

no processo 2, foi aquecido. O líquido que escoava da 

placa de vidro inclinada era coletado no recipiente C. 

 
 

O método de separação envolvido no processo 1 e o 

nome da mudança de estado físico ocorrida com o 

vapor d’água sob a placa de vidro no processo 2 são, 

respectivamente, 

a) destilação e condensação. 

b) filtração e evaporação. 

c) decantação e condensação. 

d) decantação e evaporação. 

e) filtração e condensação. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2016) Existem vários modelos para explicar as 

diferentes propriedades das substâncias químicas, em 

termos de suas estruturas submicroscópicas. 

Considere os seguintes modelos: 

I. moléculas se movendo livremente; 

II. íons positivos imersos em um “mar” de elétrons 

deslocalizados; 

III. íons positivos e negativos formando uma grande 

rede cristalina tridimensional. 

Assinale a alternativa que apresenta substâncias que 

exemplificam, respectivamente, cada um desses 

modelos. 

 

 
 

12. (FUVEST SP/2016) Para que um planeta abrigue vida nas 

formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade 

adequada, campo magnético e água no estado líquido. 

Além dos elementos químicos presentes na água, outros 

também são necessários. A detecção de certas 

substâncias em um planeta pode indicar a presença dos 

elementos químicos necessários à vida. Observações 

astronômicas de cinco planetas de fora do sistema solar 

indicaram, neles, a presença de diferentes substâncias, 

conforme o quadro a seguir: 

 

 
 

Considerando as substâncias detectadas nesses cinco 

planetas, aquele em que há quatro elementos químicos 

necessários para que possa se desenvolver vida 

semelhante à da Terra é 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 

 

13. (FUVEST SP/2009) Michael Faraday (1791–1867), em 

fragmento de A história química de uma vela, assim 

descreve uma substância gasosa que preparou diante do 

público que assistia a sua conferência: “Podemos 

experimentar do jeito que quisermos, mas ela não pegará 

fogo, não deixará o pavio queimar e extinguirá a 

combustão de tudo. Não há nada que queime nela, em 

circunstâncias comuns. Não tem cheiro, pouco se dissolve 

na água, não forma solução aquosa ácida nem alcalina, 

e é tão indiferente a todos os órgãos do corpo humano 

quanto uma coisa pode ser. 

Então, diriam os senhores: ‘Ela não é nada, não é digna 

de atenção da química. O que faz no ar?’” 

 

A substância gasosa descrita por Faraday é 

a) H2(g)   b) CO2(g) 

c) CO(g)   d) N2(g) 

e) NO2(g) 

 

14. (FUVEST SP/2018) Uma determinada quantidade 

demetano (CH4) é colocada para reagir com cloro (Cl2) 

em excesso, a 400 ºC, gerando HCl (g) e os compostos 

organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCCl3, CCl4, cujas 

propriedades são mostradas na tabela. Amistura obtida 

ao final das reações químicas é então resfriada a 25 ºC, e 

o líquido, formado por uma única fase e sem HCl, é 

coletado. 

 

 
 

A melhor técnica de separação dos organoclorados 

presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser 

separado por essa técnica são: 

a) decantação; H3CCl . 

b) destilação fracionada; CCl4 . 

c) cristalização; HCCl3 . 

d) destilação fracionada; H2CCl2 . 

e) decantação; CCl4 . 

 

15. (FUVEST-SP/2018) Considere as figuras pelas quais são 

representados diferentes sistemas contendo 

determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada 

círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos 

diferentes representam elementos químicos diferentes. 
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A respeito dessas representações, é correto afirmar que os 

sistemas 

a) 3, 4 e 5 representam misturas. 

b) 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 

c) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância 

molecular e uma mistura de gases nobres. 

d) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância 

molecular gasosa e uma substância simples. 

e) 1 e 5 representam substâncias simples puras. 

 

 

GABARITO 

 

1. E 

2. A 

3. E 

4. D 

5. B 

6. C 

7. C 

8. A 

9. B 

10. E 

11. A 

12. C 

13. D 

14. D 

15. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

 

Módulo 02 

 

Transformações, Balanceamento, Reações e Combustão 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP SP/2018) Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, 

foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a 

geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo 

da energia para os brasileiros. O governo passou então a 

adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz 

para alertar a população. A bandeira vermelha indicaria 

que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir 

representa um determinado tipo de usina termoelétrica. 

 

 
(Adaptado de BITESIZE. Thermal power stations. Disponível em 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_

matters/generation_of_electricity/revision/1/. Acessado 

em 26/07/17.) 

 

Conforme o esquema apresentado, no funcionamento 

da usina há 

a) duas transformações químicas, uma transformação 

física e não mais que três tipos de energia. 

b) uma transformação química, uma transformação 

física e não mais que dois tipos de energia. 

c) duas transformações químicas, duas 

transformações físicas e pelo menos dois tipos de 

energia. 

d) uma transformação química, duas transformações 

físicas e pelo menos três tipos de energia. 

 

02. (FGV SP/2018) Uma substância sólida cristalina em 

temperatura e pressão ambiente foi submetida a alguns 

testes em laboratório químico. A substância se solubilizou 

em água, e a sua solução aquosa não conduziu corrente 

elétrica. Os testes de aquecimento para medida do seu 

ponto de fusão foram insatisfatórios, pois a substância, 

em recipiente aberto, fundiu e se transformou 

quimicamente, formando um resíduo sólido preto 

insolúvel em água. 

Os resultados dos experimentos permitem afirmar que a 

substância testada é 
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a) KCl 

b) CH4 

c) (NH4)2SO4 

d) C6H12O6 

e) H3PO4 

 

03. (UEA AM/2017) Assinale a alternativa que indica a 

ocorrência de um fenômeno químico. 

a) A quebra de um ovo ao cair no chão. 

b) A separação entre a gema e a clara de um ovo. 

c) A guarda de um ovo na geladeira após ser lavado 

com água. 

d) A flutuação de um ovo quando colocado em um 

copo com salmoura. 

e) O cozimento de um ovo em água fervente. 

 

04. (ENEM/2017) A bauxita, composta por cerca de 50% de 

Al2O3, é o mais importante minério de alumínio. As 

seguintes etapas são necessárias para a obtenção de 

alumínio metálico: 

1. A dissolução do Al2O3 (s) é realizada em solução de 

NaOH (aq) a 175 ºC, levando à formação da 

espécie solúvel NaAl(OH)4 (aq). 

2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a 

precipitação do Al(OH)3 (s). 

3. Quando o Al(OH)3 (s) é aquecido a 1 050 ºC, ele se 

decompõe em Al2O3 (s) e H2O. 

4. Al2O3 (s) é transferido para uma cuba eletrolítica e 

fundido em alta temperatura com auxílio de um 

fundente. 

5. Através da passagem de corrente elétrica entre os 

eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio 

reduzido no cátodo. 

 

As etapas 1, 3 e 5 referem-se, respectivamente, a 

fenômenos: 

a) Químico, físico e físico. 

b) Físico, físico e químico. 

c) Físico, químico e físico. 

d) Químico, físico e químico. 

e) Químico, químico e químico. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 5     

 

Na Onda do Sódio 

Eu sou o Sódio,  

não tenho ódio.  

Quando estou com a água,  

não guardo mágoa.  

Explodo de emoção,  

nessa reação. 

 

Não esbanjo meu potencial,  

sou muito legal.  

Minha família é a um,  

me dou bem com cada um.  

Meu período é o terceiro,  

de quem eu sou parceiro. 

 

Existe um halogênio especial,  

me ligo a todos, mas com o cloro...  

Eu adoro!  

Que união genial! 

 

Me envolvo em muitas reações,  

com diferentes emoções.  

Base, cátion, sal...  

Eu sou mesmo radical! 
(Poesia de autoria de equipe participante da Gincana de Química 

2011)  

da Universidade Federal do Ceará. Disponível em:  

<http://www.quimica.ufc.br>. Acessado em 25/07/2017.) 

 

05. (UFPR/2018) No trecho “Quando estou com a água, não 

guardo mágoa. Explodo de emoção”, o autor descreve 

a maneira altamente energética com que sódio 

metálico reage com água, conforme equação a seguir: 

 

a Na(s) + b H2O(l)  →   c NaOH(aq) + d H2(g) 

 

Na equação balanceada, os valores dos coeficientes 

estequiométricos a, b, c e d são, respectivamente: 

a) 1 – 1 – 1 – 2. 

b) 1 – 2 – 2 – 2. 

c) 2 – 2 – 2 – 1. 

d) 1 – 2 – 1 – 2. 

e) 2 – 1 – 2 – 1. 

 

06. (UEFS BA/2018) O ácido fosfórico (H3PO4) é um produto 

muito utilizado nas indústrias de bebidas, farmacêutica e 

de fertilizantes. Esse ácido é produzido a partir da reação 

química entre o fosfato de cálcio e o ácido sulfúrico, de 

acordo com a seguinte equação: 

 

xCa3(PO4)2 + yH2SO4  →   zCaSO4 + wH3PO4 

 

No balanceamento da equação química para 

produção de ácido fosfórico, a somatória x + y + z + w é 

a) 8. 

b) 7. 

c) 9. 

d) 6. 

e) 10. 

07. (UFPR/2018) O desenho abaixo ilustra como ocorre uma 

transformação química em que a espécie A (esferas 

cinzas) reage com a espécie B (esferas pretas), de modo 

a formar uma nova substância. 

 
 

Qual é a equação química que descreve de maneira 

correta a reação que está esquematizada no desenho? 

a) A2 + B →  A2B  b) A2 + 4B →  2AB2 

c) 2A + B4 →  2AB2 d) A + B2 →  AB2 

e) A4 + B4 →  4AB 

 

08. (UTF PR/2018) Grande parte dos produtos químicos 

industriais com os quais tomamos contato diário tem o 

ácido sulfúrico envolvido, direta ou indiretamente, em 

sua fabricação: detergentes, plásticos, tintas, corantes, 

fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis etc. 

Trata-se do composto químico de maior importância 

para a indústria, podendo seu consumo anual ser usado 

como indicador do grau de desenvolvimento da indústria 

química de um país. 

Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da 

pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto 

ferroso (FeS), de acordo com as reações: 

FeS + O2  →   Fe + SO2 

SO2 + 1/2 O2  →   SO3 

SO3 + H2O  →   H2SO4 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação 

correta dessas reações. 

a) Dupla troca, análise, análise. 

b) Dupla troca, síntese, síntese. 

c) Deslocamento, análise, análise. 

d) Simples troca, síntese, síntese. 

e) Decomposição, síntese, síntese. 

 

09. (Mackenzie SP/2017) A respeito da combustão completa 

de 1 mol de gás propano, no estado padrão, são feitas 

as seguintes afirmações: 

I. Trata-se de um processo endotérmico. 
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II. Ocorre com liberação de energia para o meio 

externo. 

III. Há a formação de 3 mols de dióxido de carbono e 

4 mols de água. 

IV. São consumidos 5 mols de gás oxigênio. 

 

Analisando-se as afirmações acima, estão corretas 

somente 

a) I e II. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II e IV. 

 

10. (UNIUBE MG/2014) O etanol, obtido pela fermentação da 

sacarose do caldo da cana-de-açúcar, é um dos 

combustíveis alternativos mais importantes no Brasil. A 

combustão eficiente do etanol depende da quantidade 

de oxigênio presente em uma relação ar/combustível. A 

seguir, está representada a reação de combustão não 

balanceada do etanol. 

 

C2H6O  +  O2  →   CO2  +  H2O  +  Energia 

Etanol 

Admitindo-se a combustão completa, a qual expressa a 

quantidade estequiométrica de oxigênio em relação ao 

combustível, obtida pelo balanceamento químico da 

equação acima, o número de mols de oxigênio 

necessários para a combustão, e o número de mols de 

dióxido de carbono (CO2) formados na combustão 

completa de 1 mol de etanol são de: 

a) 2 e 3  b) 3 e 2 

c) 1 e 3  d) 2 e 2 

e) 1 e 2 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2018) O fogo é uma reação em cadeia que libera 

calor e luz. Três de seus componentes fundamentais são 

combustível, comburente (geralmente o O2 atmosférico), que 

são os reagentes, e calor, que faz os reagentes alcançarem a 

energia de ativação necessária para a ocorrência da reação. 

Retirando-se um desses três componentes, o fogo é extinto. 

Para combater princípios de incêndio em ambientes 

domésticos e comerciais, são utilizados extintores de incêndio, 

equipamentos que contêm agentes extintores, isto é, 

substâncias ou misturas pressurizadas que retiram pelo menos 

um dos componentes fundamentais do fogo, extinguindo-o. 

Três dos agentes extintores mais comuns são água, 

bicarbonato de sódio e dióxido de carbono. 

 

a) Em qual dos três componentes do fogo (combustível, 

comburente ou calor) agem, respectivamente, a água 

pressurizada e o dióxido de carbono pressurizado, de 

forma a extingui-lo? Justifique. 

b) A descarga inadvertida do extintor contendo dióxido de 

carbono pressurizado em um ambiente pequeno e 

confinado constitui um risco à saúde das pessoas que 

estejam nesse ambiente. Explique o motivo. 

c) O agente extintor bicarbonato de sódio (NaHCO3) sofre, 

nas temperaturas do fogo, decomposição térmica total 

formando um gás. Escreva a equação química 

balanceada que representa essa reação. 

 

12. (UNESP SP/2007) Os seres vivos produzem uma série de 

substâncias que são utilizadas na síntese de outras, com 

função biológica bem definida. Assim, no estudo das reações 

complexas que ocorrem em um organismo vivo, normalmente 

é necessário conhecer a estrutura de substâncias 

intermediárias. O mesmo princípio é utilizado pelos químicos 

para monitorar diversas outras reações, como na síntese de 

fármacos, antibióticos, defensivos agrícolas, combustíveis etc. 

Nesses casos, podem-se utilizar marcadores isotópicos, como 

o 13C, cuja distribuição na natureza é de apenas 1,1%. A 

tabela apresenta as quatro possíveis estruturas isotopoméricas 

(isômeros contendo 13C) do etanol e respectivas distribuições 

naturais. 

 

%01,0%1,1%1,1OHCHCH4

%08,1%1,1%9,98OHCHCH3

%08,1%9,98%1,1OHCHCH2

%81,97%9,98%9,98OHCHCH1

natural ãoDistribuiçoIsotopômerºn

2
13

3
13

2
13

3

23
13

23

=−−

=−−

=−−

=−−

 
 

A partir dos dados da tabela, e considerando a reação de 

combustão completa do etanol combustível, é correto afirmar 

que é possível detectar no escapamento de um carro 

a) 1,1% de 13CO2 em relação ao total de CO2. 

b) 1,08% de 13CO2 em relação ao total de CO2. 

c) 2,17% de 13CO2 em relação ao total de CO2. 

d) 0,0% de 13CO2, pois 13C é consumido na queima do 

combustível. 

e) 100% de 13CO2, pois a combustão do etanol é completa. 

 

13. (UNESP SP/2004) A elevação da temperatura de um sistema 

produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas 

como sendo devidas a processos físicos ou químicos. 

Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser 

mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para 

que se evite:  

I.  a evaporação de um ou mais de seus componentes;  

II.  a decomposição e conseqüente diminuição da 

quantidade do composto que constitui o princípio ativo; 

III.  a formação de compostos indesejáveis ou 

potencialmente prejudiciais à saúde.  

 

A cada um desses processos – I, II e III – corresponde um tipo 

de transformação classificada, respectivamente, como: 

a) física, física e química. 

b) física, química e química. 

c) química, física e física. 

d) química, física e química. 

e) química, química e física. 

 

14. (UNESP SP/2004) Ao se adicionar sódio metálico em água, 

ocorre reação deste com a água, com liberação de gás 

hidrogênio (H2), conforme representada pela equação: 

 

Na0 (s) + H2O (l) → NaOH (aq) + 1/2H2 (g) 

 

O fenômeno descrito pode ser classificado como: 

a) físico, porque ocorre a dissolução do sódio metálico. 

b) químico, porque ocorre a formação de íons Na+ em 

solução e desprendimento de gás hidrogênio. 

c) físico, porque evaporando-se a água, pode-se 

recuperar o sódio metálico. 

d) físico e químico, porque alterou a estrutura do sódio 

metálico e produziu hidrogênio a partir da água 

líquida. 

e) físico, porque não alterou as propriedades físicas do 

sódio metálico. 

 

15. (ITA SP/2014) Considere os seguintes compostos:  

I. álcoois  

II. aldeídos  

III. carbono particulado (negro de fumo)  

IV. cetonas  

 

Dos componentes acima, é (são) produto(s) da 

combustão incompleta do n-octano com ar atmosférico 

apenas  

a) I e II.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) III.  

e) IV. 
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GABARITO 

 

1. D 

2. D 

3. E 

4. E 

5. C 

6. C 

7. A 

8. D 

9. C 

10. B 

11. a) A água age sobre o calor, absorvendo-o do fogo. 

Já o gás  carbônico tem a função de diminuir a 

concentração do comburente O2 na região próxima da 

chama. 

b) Ao utilizar o extintor contendo gás carbônico em 

ambiente pequeno e confinado, ocorre diminuição da 

pressão parcial do O2, gás necessário para respiração, o 

que oferece risco à saúde das pessoas desse local. 
c) 2NaHCO3 (s) ⎯→⎯


 Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g) 

12. A 

13. B 

14. B 

15. C 
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Química 

 

Módulo 03 

 

Oxi-Redução 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (FCM PB/2019) Deve-se ter muito cuidado com 

substâncias químicas que normalmente temos em casa. 

Um grupo de adolescentes que se divertiam na rua, um 

dos garotos do grupo caiu em seu skate e “ralou” toda a 

perna no asfalto que estava enlameado. Com medo de 

adquirir uma infecção o garoto, junto com seus amigos, 

correu para casa dele e pegou permanganato de 

potássio, ele tinha observado que o pai, tinha usado de 

uma outra vez em uma queda para não infecionar. Um 

dos amigos, disse que também era bom usar água 

oxigenada (peróxido de hidrogênio), o outro amigo, na 

“zoeira” também usou um outro produto que não sabia o 

que era. Era ácido sulfúrico diluído, o que piorou a 

situação do amigo. O que ocorreu foi uma reação de 

transferência de elétrons, oxirredução. Na reação, pela 

equação não balanceada abaixo, uma espécie doa 

elétrons, e a outra recebe esses elétrons de maneira 

espontânea, o que pode ser verificado pela variação do 

número de oxidação. 

 

KMnO4(aq) + H2O2(aq) + H2SO4(aq) →  MnSO4(aq) + O2(g) 

+ K2SO4(aq) + H2O(l) 

 

Sobre essa reação é correto afirmar que: 

a) O oxigênio no peróxido de hidrogênio tem Nox 

médio 1+ 

b) O peróxido de hidrogênio é a substância que sofre 

redução 

c) O permanganato de potássio é a substância 

oxidante 

d) O ácido sulfúrico é o agente redutor 

e) O manganês no permanganato de potássio tem 

Nox 5+ 

 

02. (UFRGS RS/2019) A reação de Belousov-Zhabotinskii, que 

forma padrões oscilantes espaciais e temporais como 

ondas, é uma reação extremamente interessante com 

mecanismo complexo e é um dos exemplos mais 

conhecidos de formação de estruturas ordenadas em 

sistemas fora do equilíbrio. Uma das suas etapas é 

Br– + BrO3
– + 2 H+  →   HBrO2 + HOBr 

Os números de oxidação do bromo, nessas espécies, na 

ordem em que aparecem, são respectivamente 

a) –1, –5, +3, –1   b) –1, –1, +3, +1 

c) –1, +5, +3, +1   d) +1, –1, –3, –1 

e) +1, +5, –3, +1 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 3     

 

O nióbio é um metal de grande importância 

tecnológica e as suas principais reservas mundiais se 

localizam no Brasil, na forma do minério pirocloro, 

constituído de Nb2O5. Em um dos processos de sua 

metalurgia extrativa, emprega-se a aluminotermia na 

presença do óxido Fe2O3, resultando numa liga de nióbio 

e ferro e óxido de alumínio como subproduto. A reação 

desse processo é representada na equação: 

 

3 Nb2O5 + Fe2O3 + 12 Al →  6 Nb + 2 Fe + 6 Al2O3 

 

Na natureza, o nióbio se apresenta na forma do 

isótopo estável nióbio-93, porém são conhecidos diversos 

isótopos sintéticos instáveis, que decaem por emissão de 

radiação. Um deles é o nióbio-95 que decai para o 

elemento molibdênio-95. 

 

(Sistemas.dnpm.gov.br ; Tecnol. Metal. Mater. Miner., 

São Paulo, v. 6, n. 4, p. 185-191, abr.-jun. 2010 e G. Audi et 

al./Nuclear Physics A 729 (2003) 3–128. Adaptado) 
 

03. (FGV SP/2019) Na reação de aluminotermia com 

obtenção da liga de nióbio e ferro, considerando-se a 

estequiometria apresentada na equação balanceada, o 

total de elétrons envolvidos no processo é 

a) 6.   b) 12. 

c) 18.   d) 24. 

e) 36. 

04. (FCM PB/2019) O mercado de embutidos tem 

apresentado significativa expansão e alta 

competitividade na última década, uma vez que o 

consumo de produtos cárneos como salsichas, linguiças, 

mortadelas, hambúrgueres e outros, tornou-se parte do 

hábito alimentar de uma parcela considerável de 

consumidores brasileiros. A adição de nitrito em alimentos 

é oficialmente regulamentada, na maioria dos países. 

Contudo, as orientações quanto ao seu emprego têm 

sofrido alterações nos últimos anos, principalmente nos 

países em desenvolvimento. No Brasil, até dezembro de 

1998 era permitido um limite máximo de 200 e 500 mg/kg, 

respectivamente, reduzindo, a partir daquela data, para 

valores de 150 e 300 mg/kg, valores limites, considerados 

elevados por alguns autores, uma vez que em outros 

países, a legislação estabelece valores inferiores. A 

identificação de ânions nitritos pode ser realizada pela 

adição de um sal ferroso em meio ácido, produzindo 

óxido nítrico, que, por sua vez, se combina com o 

excesso de íons ferrosos para formar um complexo de cor 

marrom que identifica a presença de nitrito. A primeira 

etapa do processo de identificação de nitritos é 

representada pela reação abaixo 

 

2 FeSO4 + 2 NaNO2 + 2 H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 2 NO + 2 H2O 

+ Na2SO4 

 

Pode-se afirmar que, nessa etapa do processo, 

a) ocorre oxidação dos íons H+ do ácido por ação do 

sal ferroso. 

b) ocorre redução dos ânions nitritos por ação do sal 

ferroso. 

c) o nitrogênio, no óxido nítrico, está em um estado 

mais oxidado do que no ânion nitrito. 

d) o ferro no FeSO4 está em um estado mais oxidado 

do que no Fe2(SO4)3. 

e) o íon H+ do ácido atua como agente redutor dos 

ânions nitritos. 

 

05. (Unioeste PR/2018) Com base na reação abaixo, 

determine: a espécie oxidada e reduzida e o agente 

oxidante e redutor, respectivamente. 

 

2 Mn2+(aq) + 5 NaBiO3 (s) + 14 H+(aq)  →   2 MnO4
–(aq) + 5 

Bi3+(aq) + 5 Na+(aq) + 7 H2O(l) 

 

a) Na, Mn, NaBiO3, Mn2+ 

b) Mn, Bi, NaBiO3, Mn2+ 

c) H, Bi, NaBiO3, H+ 

d) Bi, Mn, NaBiO3, Mn2+ 

e) Mn, Na, Mn2+, NaBiO3 

 

06. (PUC SP/2018) Observe a reação abaixo, que representa 

a adição de uma solução de permanganato de potássio 

em uma solução de ácido clorídrico. 

 

KMnO4(aq) + HCl(aq)  →   KCl(aq) + MnCl2(aq) + Cl2(g) + 

H2O(l) 

 

O coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico da 

reação balanceada é 

a) 7. 

b) 13. 

c) 16. 
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d) 40. 

 

07. (UFU MG/2018) O gás cloro tem sido utilizado para 

potabilização de águas e se tornou um produto essencial 

para a vida diária. Sua produção começou em 1774, 

quando o polonês Karl Wilhenlm Scheele obteve pela 

primeira vez o cloro (Cl2) por meio da reação de ácido 

clorídrico com dióxido de manganês, em presença de 

calor, alcançando os produtos óxido de manganês e 

água, além do cloro. 

A reação de Scheele de obtenção do gás cloro 

a) modifica o número de oxidação do cloro do ácido 

clorídrico de 0 para 2 do gás produzido de cor 

esverdeada. 

b) utiliza, na proporção mínima de números inteiros, 2 

mols de ácido clorídrico aquoso para 1 mol de 

dióxido de manganês. 

c) produz, na proporção mínima de números inteiros, 36 

gramas de água, ao reagir 2 mols de ácido clorídrico 

com 2 mols de dióxido de manganês. 

d) resulta na liberação de energia, na forma de calor, por 

ser uma reação espontânea e exotérmica que leva à 

liberação de 1 mol de monóxido de sódio. 

 

08. (FCM MG/2018) A reação do cobre sólido com uma solução 

de ácido nítrico pode ser representada pela seguinte 

equação química não balanceada: 

Cu(s) + HNO3(aq)  →   Cu (NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l) 

 

Foram feitas as seguintes afirmativas para o sistema 

apresentado: 

I. A espécie que está oxidando é o Cu(s) e a espécie 

reduzida é o NO(g). 

II. A soma dos coeficientes mínimos inteiros dos produtos é 

igual a 9. 

III. Existem apenas duas espécies boas condutoras de 

eletricidade. 

IV. Existem apenas três substâncias moleculares no sistema 

citado. 

V. Uma evidência de que o fenômeno é químico é a 

liberação de gás. 

 

O número de afirmativas CORRETAS é: 

a) 2  b) 3 

c) 4  d) 5 

 

09. (FGV SP/2018) O sulfato de potássio, K2SO4, empregado na 

composição de fertilizantes, pode ser produzido a partir da 

reação química representada na equação: 

 

KCl (s) + SO2 (g) + O2 (g) + H2O (g)  →   K2SO4 (s) + HCl (g) 

 

Na equação balanceada corretamente, usando-se os 

menores valores inteiros, os coeficientes estequiométricos dos 

reagentes e produtos, na sequência em que são 

apresentados na equação, da esquerda para a direita, são 

respectivamente: 

a) 2; 1; 1; 2; 1; 2. 

b) 2; 2; 1; 2; 2; 2. 

c) 4; 2; 1; 2; 2; 4. 

d) 4; 2; 2; 1; 1; 2. 

e) 4; 2; 2; 2; 1; 4. 

 

10. (IME RJ/2010) Assinale a alternativa que indica a soma dos 

menores coeficientes inteiros capazes de balancear a 

equação química a seguir: 

 

CrI3  + Cl2 +NaOH → NaIO4 + Na2CrO4  + NaCl + H2O 

 

a) 73.   b) 95. 

c) 173.   d) 187 

e) 217. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2015) Em uma transformação química, há 

conservação de massa e dos elementos químicos envolvidos, 

o que pode ser expresso em termos dos coeficientes e índices 

nas equações químicas.  

a) Escreva um sistema linear que represente as relações 

entre os coeficientes x, y, z e w na equação química  

x C8H18 + y O2  →  z CO2 + w H2O 

b) Encontre todas as soluções do sistema em que x, y, z e w 

são inteiros positivos. 

 

12. (FUVEST SP/2010) Na produção de combustível nuclear, o 

trióxido de urânio é transformado no hexafluoreto de urânio, 

como representado pelas equações químicas: 

I. UO3(s)  +  H2(g) ⎯→⎯   UO2(s)  +  H2O(g) 

II. UO2(s)  +  4 HF(g) ⎯→⎯   UF4(s)  +  2 H2O(g) 

III. UF4(s)   +  F2(g) ⎯→⎯   UF6(s)  

 

Sobre tais transformações, pode-se afirmar, corretamente, que 

ocorre oxirredução apenas em 

a) I.   b) II. 

c) III.   d) I e II. 

e) I e III. 

 

13. (FUVEST SP/2009) A pólvora é o explosivo mais antigo 

conhecido pela humanidade. Consiste na mistura de 

nitrato de potássio, enxofre e carvão. Na explosão, ocorre 

uma reação de oxirredução, formando-se sulfato de 

potássio, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. 

Nessa transformação, o elemento que sofre maior 

variação de número de oxidação é o 

a) carbono. 

b) enxofre. 

c) nitrogênio. 

d) oxigênio. 

e) potássio. 

 

14. (UNESP SP/2018) O ciclo do enxofre é fundamental para 

os solos dos manguezais. Na fase anaeróbica, bactérias 

reduzem o sulfato para produzir o gás sulfeto de 

hidrogênio. Os processos que ocorrem são os seguintes: 

SO4
2– (aq) ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯

bacteriana ação
 S2– (aq) 

S2– (aq) ⎯⎯⎯ →⎯
ácido meio

 H2S (g) 

(Gilda Schmidt. Manguezal de Cananeia, 1989. Adaptado.) 

 

Na produção de sulfeto de hidrogênio por esses 

processos nos manguezais, o número de oxidação do 

elemento enxofre 

a) diminui 8 unidades. 

b) mantém-se o mesmo. 

c) aumenta 4 unidades. 

d) aumenta 8 unidades. 

e) diminui 4 unidades. 

 

15. (UNESP SP/2016) Uma forma de se obter oxigênio em 

laboratório é pela reação química entre solução aquosa 

de peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e solução 

aquosa de permanganato de potássio em meio ácido, 

cuja equação, parcialmente balanceada, é: 

xKMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) + yH2O2(aq) →  

→  K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + zO2(g) + 8H2O(l) 

Nessa equação, os valores dos coeficientes 

estequiométricos x, y e z são, respectivamente, 

a) 2, 5 e 1. 

b) 2, 5 e 5. 

c) 2, 5 e 4. 

d) 3, 2 e 4. 

e) 3, 5 e 5. 

 

GABARITO 

 

1. C 
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2. C 

3. E 

4. B 

5. B 

6. C 

7. B 

8. C 

9. C 

10. D 

11. a)  









+=

=

=

wz2y2

x9w

x8z

 
b) (2, 25, 16, 18),   IN* 

12. E 

13. B 

14. A 

15. B 
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Química 

 

Módulo 04 

 

Gases 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Mackenzie SP/2019) Uma mistura gasosa ideal contendo 

24 g de gás hidrogênio e 84 g de gás nitrogênio, ocupa 

volume de 16,4 L, sob temperatura de 27 ºC. 

Considerando que não haja reação entre esses gases, 

são feitas as seguintes proposições. 

 

I. O gás nitrogênio apresenta a maior fração em mols 

nessa mistura. 

II. A pressão total da mistura gasosa é de 22,5 atm. 

III. O volume parcial ocupado pelo gás hidrogênio é 

de 13,12 L. 

Dados: constante universal dos gases ideais (atm  L  mol–

1  K–1) 0,082 e massas molares (g·mol–1) H = 1 e N = 14. 

 

Desse modo, podemos afirmar que 

a) são corretas todas as proposições. 

b) são corretas apenas as proposições I e II. 

c) são corretas apenas as proposições I e III. 

d) são corretas apenas as proposições II e III. 

e) nenhuma proposição é correta. 

 

02. (UNICAMP SP/2019) Episódios recentes de erupções 

vulcânicas têm trazido consequências trágicas para a 

sociedade e para o meio ambiente. Ativo desde 1983, o 

Vulcão Kilauea apresentou, em 2018, a sua maior 

erupção já registrada. Quase ao mesmo tempo, foi a vez 

do Vulcão Fuego da Guatemala mostrar sua força. No 

Kilauea não houve explosões, ao contrário do que 

ocorreu no Fuego. Os especialistas afirmam que a 

ocorrência de uma erupção explosiva depende da 

concentração e do tipo de gases dissolvidos no magma, 

como SO2, HF e HCl, além de vapor de água e CO2 

aprisionados. A figura a seguir dá informações sobre a 

relação entre quantidades (em mol) de SO2, HF e HCl no 

magma de três vulcões distintos. 

 

 
 

De acordo com a figura, em relação às quantidades de 

gases dissolvidos no magma, é correto afirmar que as 

concentrações de SO2 são maiores que as de HF e de 

HCl 

a) nos três vulcões e, neles, HF e HCl são 

aproximadamente iguais. 

b) em apenas dois vulcões e, neles, HF e HCl são 

aproximadamente iguais. 

c) nos três vulcões, mas em apenas dois deles HF e HCl 

são aproximadamente iguais. 

d) em apenas dois vulcões, mas nos três vulcões HF e 

HCl são aproximadamente iguais. 

 

 

 

03. (UNITAU SP/2019) Considere que gás carbônico, oxigênio 

molecular, nitrogênio atmosférico e vapor de água foram 

liberados de um cilindro contendo esses gases. A 

velocidade de difusão de cada um dos gases na mesma 

condição de temperatura e pressão é 

a) oxigênio > nitrogênio > vapor de água > gás 

carbônico. 

b) vapor de água > nitrogênio > oxigênio > gás 

carbônico. 

c) gás carbônico > oxigênio > nitrogênio > vapor de 

água. 

d) nitrogênio > oxigênio > vapor de água > gás 

carbônico. 

e) oxigênio > gás carbônico > vapor de água > 

nitrogênio. 

 

04. (UECE/2019) Um certo gás, medido a 40 ºC e 0,83 atm, 

ocupa um volume de 691 mL e tem uma massa de 1,43 

g. Efetuados os cálculos adequados, com as devidas 

aproximações, pode-se afirmar corretamente que esse 

composto é 

a) dióxido de carbono. 

b) dióxido de enxofre. 

c) gás cloro. 

d) trióxido de enxofre. 

 

05. (Faculdade São Francisco de Barreiras BA/2019) A 

amostra de uma mistura de gases constituída por 30% de 

propano, C3H8(g), e 70% de butano, C4H10(g), em volume, 

está armazenada em um cilindro metálico com 

capacidade para 6,0  , a pressão de 3,0 atm e 

temperatura de 27 ºC. O propano e o butano são 

hidrocarbonetos obtidos na destilação fracionada do 

petróleo e comercializados como gás liquefeito do 

petróleo, GLP, utilizado na cozinha. 

Considerando-se as informações e admitindo-se que o 

propano e o butano se comportam como gases ideais, é 

correto afirmar: 

a) A quantidade de matéria de gás butano, C4H10(g), 

presente no cilindro metálico é de, 

aproximadamente, 0,7 mol. 

b) O propano e o butano são combustíveis originários 

da decomposição de materiais orgânicos por 

bactérias aeróbicas. 

c) A soma das massas de propano, C3H8(g), e de 

butano, C4H10(g), na mistura gasosa, é de, 

aproximadamente, 37,8 g. 

d) O aumento da temperatura para 47 ºC implica 

modificação do valor da pressão exercida dentro 

do cilindro para 5,2 atm. 

e) A separação dos componentes do petróleo por 

faixas de temperaturas de ebulição leva à 

obtenção de sustâncias químicas puras. 

 

06. (Univag MT/2019) Um balão A contém 26,4 g de CO2 e 

um balão B contém x g de butano. Sabendo que os dois 

balões têm igual capacidade e apresentam a mesma 

pressão e temperatura, a massa x contida no balão B é 

a) 46,60 g. 

b) 13,20 g. 

c) 8,40 g. 

d) 41,48 g. 

e) 34,80 g. 

 

07. (FGV SP/2019) Nos meses de verão, os países do sul da 

Europa apresentam temperaturas muito elevadas. No 

mês de julho de 2013, a temperatura no interior de 
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Portugal atingiu o valor mais alto já registrado no país, 47 

ºC. 

(Disponível em 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

45053346. Adaptado) 

 

Suponha que, nessa localidade, quando a temperatura 

ainda estava 27 ºC, um pneu de automóvel foi calibrado 

adequadamente com pressão 30 psi, que corresponde 

ao valor 2 atm. Considerando que a expansão da 

borracha do pneu é desprezível e seu volume se 

manteve constante, o aumento percentual aproximado 

da pressão no interior do pneu foi de 

a) 20% 

b) 14% 

c) 10% 

d) 7% 

e) 3% 
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08. (FCM PB/2019) Na maioria dos municípios brasileiros, existem 

depósitos sem nenhum tipo de controle ou cuidado 

ambiental, chamados de vazadouros a céu aberto – os lixões. 

Neste cenário, a incineração irregular e as queimadas 

clandestinas dos resíduos sólidos domésticos produzem gases 

ricos em substâncias potencialmente tóxicas. Além do 

crescimento em absoluto, o lixo atual apresenta maior 

composição de materiais sintéticos e de maior periculosidade, 

em virtude da constante incorporação tecnológica. Os 

agentes químicos merecem destaque em decorrência da sua 

frequência, a exemplo das pilhas e baterias; óleos e graxas; 

pesticidas/herbicidas; solventes; tintas; produtos de limpeza; 

cosméticos; aerossóis e remédios. Em um município de região 

fria, uma amostra do lixão que produz um gás de 4,4 g que 

ocupa um volume de 3,1 L a 10 ºC e 566 mmHg. Assinale a 

alternativa que apresenta a razão entre as massas específicas 

deste gás e a do hidrogênio gasoso nas mesmas condições 

de pressão e temperatura. 

a) 22   b) 2,2  c) 10  

d) 44   e) 4,4 

 

09. (Mackenzie SP/2018) Certa massa fixa de um gás ideal, sob 

temperatura de 30 ºC e pressão de 2 atm, foi submetida a 

uma transformação isocórica, em que sua temperatura foi 

aumentada em 150 unidades. Dessa forma, é correto afirmar 

que, durante a transformação, 

a) além do volume, a pressão manteve-se constante. 

b) apenas o volume permaneceu constante, e no final, a 

pressão exercida por essa massa gasosa, foi aumentada 

para aproximadamente 12 atm. 

c) apenas o volume permaneceu constante, e no final, a 

pressão exercida por essa massa gasosa, foi aumentada 

para aproximadamente 3 atm. 

d) apenas o volume permaneceu constante, e no final, a 

pressão exercida por essa massa gasosa, foi diminuída 

para aproximadamente 1 atm. 

e) apenas o volume permaneceu constante, e no final, a 

pressão exercida por essa massa gasosa, foi diminuída 

para aproximadamente 0,33 atm. 

 

10. (Unioeste PR/2018) Em um episódio de uma série dos anos 

oitenta, chamada “ MacGyver, profissão perigo”, o 

protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar 

de seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca (NH4Cl) 

misturando vapores de HCl e NH3, presentes em produtos de 

limpezas. A relação CORRETA entre as velocidades médias V e 

as massas M das moléculas dos vapores envolvidos (HCl e NH3) 

neste experimento é: 

a) VNH3 = VHCl e MNH3 > MHCl  

b) VNH3 > VHCl e MNH3 > MHCl 

c) VNH3 > VHCl e MNH3 < MHCl 

d) VNH3 < VHCl e MNH3 < MHCl 

e) VNH3 = VHCl e MNH3 < MHCl 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2018) Em navios porta-aviões, é comum o uso de 

catapultas para lançar os aviões das curtas pistas de 

decolagem. Um dos possíveis mecanismos de funcionamento 

dessas catapultas utiliza vapor de água aquecido a 500 K 

para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 cm de diâmetro e 3 

m de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave. 

Após a pressão do pistão atingir o valor necessário, o êmbolo 

é solto de sua posição inicial e o gás expande rapidamente 

até sua pressão se igualar à pressão atmosférica (1 atm). 

Nesse processo, o êmbolo é empurrado, e o comprimento do 

cilindro é expandido para 90 m, impulsionando a aeronave a 

ele acoplada. Esse processo dura menos de 2 segundos, 

permitindo que a temperatura seja considerada constante 

durante a expansão. 

a) Calcule qual é a pressão inicial do vapor de água 

utilizado nesse lançamento. 

b) Caso o vapor de água fosse substituído por igual massa 

de nitrogênio, nas mesmas condições, o lançamento 

seria bem sucedido? Justifique. 

Note e adote: 

Constante universal dos gases: R = 8  10–5 atm m3mol–1K–1; 

  = 3; 

Massas molares: 

H2O ..... 18 g/mol 

N2 ..... 28 g/mol 

12. (FUVEST SP/2014) A tabela abaixo apresenta informações 

sobre cinco gases contidos em recipientes separados e 

selados.  

 

 
 

Qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos 

que um recipiente selado de 22,4 L, contendo H2, 

mantido a 2 atm e 273 K? 

a) 1  b) 2 

c) 3  d) 4 

e) 5 

 

13. (FUVEST SP/2008) A velocidade com que um gás 

atravessa uma membrana é inversamente proporcional 

à raiz quadrada de sua massa molar. Três bexigas 

idênticas, feitas com membrana permeável a gases, 

expostas ao ar e inicialmente vazias, foram preenchidas, 

cada uma, com um gás diferente. Os gases utilizados 

foram hélio, hidrogênio e metano, não necessariamente 

nesta ordem. As bexigas foram amarradas, com cordões 

idênticos, a um suporte. 

 
Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas 

estavam como na figura. Conclui-se que as bexigas A, B 

e C foram preenchidas, respectivamente, com 

a) hidrogênio, hélio e metano. 

b) hélio, metano e hidrogênio. 

c) metano, hidrogênio e hélio. 

d) hélio, hidrogênio e metano. 

e) metano, hélio e hidrogênio. 

 

Dados – massas molares (g/mol): 

H ... 1,0 ; He ... 4,0 ; C ... 12 

Massa molar média do ar ... 29 g/mol 

 

14. (UNESP SP/2012) Os desodorantes do tipo aerossol 

contêm em sua formulação solventes e propelentes 

inflamáveis. Por essa razão, as embalagens utilizadas 

para a comercialização do produto fornecem no rótulo 

algumas instruções, tais como: 

-Não expor a embalagem ao sol. 

-Não usar próximo a chamas. 

-Não descartar em incinerador. 
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Uma lata desse tipo de desodorante foi lançada em um 

incinerador a 25 °C e 1 atm. Quando a temperatura do 

sistema atingiu 621 °C, a lata explodiu. Considere que 

não houve deformação durante o aquecimento. No 

momento da explosão a pressão no interior da lata era 

a) 1,0 atm. 

b) 2,5 atm. 

c) 3,0 atm. 

d) 24,8 atm. 

e) 30,0 atm. 

15. (UNESP SP/2012) Enquanto estudava a natureza e as 

propriedades dos gases, um estudante anotou em seu 

caderno as seguintes observações sobre o 

comportamento de 1 litro de hidrogênio e 1 litro de 

argônio, armazenados na forma gasosa à mesma 

temperatura e pressão: 

I. Têm a mesma massa. 

II. Comportam-se como gases ideais. 

III. Têm o mesmo número de átomos. 

IV. Têm o mesmo número de mols. 

 

É correto o que o estudante anotou em 

a) I, II, III e IV. 

b) I e II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) III e IV, apenas. 

 

GABARITO 

 

1. D 

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. E 

7. D 

8. A 

9. C 

10. C 

11. a) P1  Abase  h = P2  Abase  h’ 

P1  3 = 1  90 

P1 = 30 atm 

b) Não, pois a substituição da mesma massa de água 

por nitrogênio provoca uma redução da pressão 

inicial do sistema, não atingido o valor de pressão 

necessária. 
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Química 

 

Módulo 05 

 

Modelos Atômicos 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UCB DF/2019) As sociedades antigas construíram as 

próprias explicações acerca da natureza e das 

respectivas leis. A ciência atual avançou bastante na 

compreensão em relação à estrutura da matéria, 

descobrindo inicialmente os elementos químicos e as 

variadas partículas fundamentais que constituem a 

matéria. Nesse sentido, os séculos 19 e 20 foram 

marcados pelo avanço expressivo dos modelos 

atômicos. 

No que se refere a esse tema, assinale a alternativa 

correta. 

a) Os elementos naturais água, fogo, ar, terra e éter 

foram ratificados pelos modelos atômicos a partir 

do proposto por Dalton. 

b) O modelo atômico de Thomson ressalta a 

propriedade elétrica da matéria, preservando o 

conceito de indivisibilidade do átomo. 

c) Os elétrons são partículas não massivas carregadas 

eletricamente; por isso o número de massa dos 

elementos químicos é dado pela soma do número 

de prótons e de nêutrons. 

d) O modelo de Thomson é hábil ao descrever as 

reações químicas e o comportamento elétrico na 

natureza, mas falha ao descrever a interação de 

partículas radioativas com a matéria. 

e) Os orbitais previstos pelo modelo atômico atual 

prevê que os elétrons orbitam ao redor do núcleo, 

através de trajetórias elípticas de energia 

constante. 

 

02. (FCM MG/2019) Alguns fatos, observações e 

acontecimentos causaram o surgimento de modelos 

atômicos, bem como a necessidade de substituí-los. 

Observe alguns deles:  

I. Aparecimento das leis ponderais e condutividade 

de soluções aquosas, descarga em tubo de raios 

catódicos e existência de isótopos.  

II. Resultados obtidos pelos experimentos realizados 

por Geiger e Marsden.  

III. Pela teoria eletromagnética clássica de Maxwell, 

uma partícula carregada em movimento 

acelerado deveria emitir radiação eletromagnética 

e, através dela, perder energia.  

IV. Uma tentativa de aplicar as ideias de quantização 

de Planck e Einstein a um modelo atômico 

existente na época.  

 

Analise as afirmativas associadas às informações acima e 

assinale a afirmativa CORRETA:  

a) Informações citadas em I foram causas do 

surgimento e abandono do modelo de Dalton.  
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b) Informações em II deram origem ao 

desaparecimento do modelo atômico de 

Rutherford.  

c) A informação em III deu origem ao surgimento do 

modelo atômico de Ernest Rutherford.  

d) A informação em IV deu origem ao 

desaparecimento do modelo atômico de Niels 

Bohr. 

 

03. (UNIFOR CE/2018) O modelo atômico de Rutherford foi 

fundamentado nas observações do experimento em que 

uma fina lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi 

bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio 

(Po) contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), 

provido de uma abertura estreita, para dar passagem à s 

partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro 

(Au), foi colocada uma tela protetora revestida de 

sulfeto de zinco, conforme figura abaixo. 

 
Observando as cintilacões na tela revestida de sulfeto de 

zinco, Rutherford verificou que muitas partículas 

atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que 

poucas partículas sofriam desvio. 

De acordo com o experimento de Rutherford, está 

correto o que se afirma em: 

a) As partículas   sofrem desvio ao colidir com os 

núcleos dos átomos de Au. 

b) As partículas   possuem carga elétrica negativa. 

c) Partículas   sofrem desvio ao colidir com elétrons 

dos á tomos de Au. 

d) Na ilustracão, não foram indicadas as partículas   

que não atravessaram a lâmina de Au. 

e) O tamanho do á tomo é cerca de 1.000 a 10.000 

vezes maior que o seu núcleo. 

 

04. (UFRGS RS/2018) Considere as seguintes afirmações a 

respeito do experimento de Rutherford e do modelo 

atômico de Rutherford-Bohr. 

I. A maior parte do volume do átomo é constituída 

pelo núcleo denso e positivo. 

II. Os elétrons movimentam-se em órbitas 

estacionárias ao redor do núcleo. 

III. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa 

para uma mais interna, emite uma quantidade de 

energia bem definida. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

05. (UFU MG/2018) O “brilho” das placas de trânsito, quando 

recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, 

pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. 

Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a 

informação das placas no período noturno, o que 

acarretaria possíveis acidentes de trânsito. 

Esse efeito, conhecido como 

a) fosforescência, pode ser explicado pela 

quantização de energia dos elétrons e seu retorno 

ao estado mais energético, conforme o Modelo 

Atômico de Rutherford. 

b) bioluminescência, pode ser explicado pela 

mudança de nível energético dos elétrons e seu 

retorno ao nível menos energético, conforme o 

Modelo de Rutherford-Bohr. 

c) fluorescência, pode ser explicado pela excitação 

dos elétrons e seu retorno ao estado menos 

energético, conforme o Modelo Atômico de Bohr. 

d) luminescência, pode ser explicado pela produção 

de luz por meio da excitação dos elétrons, 

conforme o Modelo Atômico de Thomson. 

 

06. (UNIRG TO/2018) Entre os fenômenos envolvidos na 

emissão de luz, podem ser citados a fosforescência e a 

fluorescência. No primeiro, o material emite luz ao ser 

submetido a uma fonte de radiação eletromagnética 

externa e continua emitindo luz mesmo após a retirada 

dessa fonte. No segundo, o material emite luz ao ser 

exposto a uma fonte de radiação externa e para de 

emitir quando a fonte externa é retirada (interrompida). 

Assinale a única alternativa correta a partir do trecho 

aqui apresentado. 

a) Os ponteiros luminosos de um relógio e as placas 

de sinalização são formados por materiais 

fluorescentes; 

b) Os interruptores de lâmpadas e as placas de 

sinalização são formados por materiais 

fosforescentes; 

c) Os interruptores de lâmpadas são feitos por 

materiais fosforescentes, ao passo que a tinta das 

placas de sinalização das rodovias é formada por 

materiais fluorescentes; 

d) Os ponteiros luminosos de um relógio são feitos por 

materiais fosforescentes, ao passo que os 

interruptores de lâmpadas apresentam materiais 

fluorescentes em sua composição. 

 

 

07. (UECE/2018) Segundo Chang e Goldsby, o movimento 

quantizado de um elétron de um estado de energia 

para outro é análogo ao movimento de uma bola de 

tênis subindo ou descendo degraus. A bola pode estar 

em qualquer degrau, mas não entre degraus. Essa 

analogia se aplica ao modelo atômico proposto por 

a) Sommerfeld.  b) Ruterford. 

c) Heinsenberg.  d) Bohr. 

 

08. (PUC RS/2017) Ao se deixar cair sal de cozinha na chama 

do fogão, observa-se que a chama fica amarelada. Se 

os sais são outros, as cores variam. Sais de cobre, por 

exemplo, deixam a chama esverdeada; e sais de 

potássio deixam a chama violeta. Isso também ocorre 

nos fogos de artifício. Esse fenômeno pode ser explicado 

pelas ideias de 

a) Dalton, que refere que os átomos, por serem 

esféricos, emitem radiações com energias 

luminosas diferentes, produzindo cores distintas. 

b) Rutherford, que refere que os átomos são 

semelhantes ao modelo planetário, emitindo 

energia na forma de luz com diferentes cores, 

como fazem os planetas. 

c) Sommerfeld, que afirma que as órbitas dos elétrons 

não são necessariamente circulares, emitindo 

radiações com cores diferentes, dependendo da 

forma de sua órbita. 

d) Einstein, que afirma que os elétrons mudam de 

massa em função da velocidade, o que interfere 

na cor que emitem. 

e) Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem 

para órbitas mais internas, emitem radiações na 

faixa do espectro eletromagnético, podendo se 

manifestar na forma de luz colorida. 

 

09. (UCB DF/2017) A química e a física sofreram 

transformações estruturais com o advento de 

descobertas ocorridas principalmente no final do século 

19 e início do século 20. Essas descobertas, tais como a 

pesquisa a respeito da radioatividade e do espectro 
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luminoso, promoveram um novo entendimento do 

mundo microscópico, especialmente aquele 

relacionado à estrutura atômica. Para a química, isso foi 

essencial, uma vez que o fenômeno de maior interesse 

para essa ciência é a reação química, que ocorre pelo 

rearranjo de átomos, por meio de um intrincada inter-

relação eletrônica. Em relação a esse tema, assinale a 

alternativa correta. 

a) O modelo atômico de Rutherford-Bohr explicava, 

por exemplo, o espectro da luz emitido pela 

excitação do hidrogênio, em que cada frequência 

captada era decorrente de uma relaxação de um 

elétron de uma órbita mais energética para uma 

menos energética. 

b) Segundo Thomson, os elétrons eram corpúsculos de 

carga negativa que orbitavam um núcleo 

positivamente carregado. 

c) O que define o fato de um átomo ser de 

determinado elemento químico é o número de 

elétrons na respectiva eletrosfera. 

d) As reações químicas são fenômenos 

essencialmente eletrônicos, isto é, ocorrem com a 

troca ou o compartilhamento de elétrons entre 

substâncias. Essa troca ou compartilhamento de 

elétrons acontece naturalmente, de modo que 

todos os átomos, de todos os elementos químicos, 

tenham uma configuração eletrônica de gases 

nobres. 

e) Todos os elementos que têm configurações 

eletrônicas terminadas de forma semelhante 

pertencem à mesma família na tabela periódica. 

 

10. (UECE/2017) A teoria atômica moderna foi construída 

através da contribuição de físicos e químicos que, a partir 

das ideias de Johann Dalton, propuseram modelos 

atômicos e estabeleceram alguns postulados. Observe 

com atenção as colunas abaixo e estabeleça a 

correspondência entre o cientista e sua contribuição 

para a construção da teoria atômica vigente. 

Cientista 

I. Bohr 

II. Moseley 

III. Pauli 

IV. Stoney 

V. Milikan 

Contribuição 

1. Descobriu o elétron. 

2. Propôs que a energia do elétron no átomo era 

quantizada. 

3. Descobriu a carga e a massa do elétron. 

4. Descobriu a carga do núcleo do átomo. 

5. Propôs a ideia de que dois ou mais elétrons de um 

mesmo átomo não podem ter os quatro números 

quânticos iguais. 

6. Estabeleceu a regra da máxima multiplicidade. 

 

A correspondência correta entre as colunas é: 

a) I – 2; II – 3; III – 4; IV – 5; V – 6. 

b) I – 3; II – 4; III – 6; IV – 2; V – 5. 

c) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3. 

d) I – 4; II – 5; III – 6; IV – 3; V – 1. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNESP SP/2019) As figuras representam dois modelos, 1 e 

2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron 

move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo 

atômico e emitindo energia continuamente, com 

frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas 

aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina 

quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, 

o elétron move-se inicialmente em determinada órbita 

circular estável e em movimento uniforme em relação ao 

núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de 

apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo a 

emissão só ocorre, de forma descontínua, quando o 

elétron sofre transição de uma órbita mais distante do 

núcleo para outra mais próxima. 

 

 
A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que 

a) o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de 

acordo com os trabalhos apresentados na época 

por Einstein, Planck e Rutherford. 

b) o modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que 

um núcleo massivo no centro mantém os elétrons 

em órbita circular na eletrosfera por forças de 

atração coulombianas. 

c) os dois estão em total desacordo com o modelo de 

Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que 

não previa a existência do núcleo atômico. 

d) o modelo 1, proposto por Bohr, descreve a emissão 

de fótons de várias cores enquanto o elétron se 

dirige ao núcleo atômico. 

e) o modelo 2, proposto por Bohr, explica 

satisfatoriamente o fato de um átomo de 

hidrogênio não emitir radiação o tempo todo. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 12     

A luz branca é composta por ondas eletromagnéticas de 

todas as frequências do espectro visível. O espectro de 

radiação emitido por um elemento, quando submetido 

a um arco elétrico ou a altas temperaturas, é 

descontínuo e apresenta uma de suas linhas com maior 

intensidade, o que fornece “uma impressão digital” 

desse elemento. Quando essas linhas estão situadas na 

região da radiação visível, é possível identificar diferentes 

elementos químicos por meio dos chamados testes de 

chama. A tabela apresenta as cores características 

emitidas por alguns elementos no teste de chama: 

 

 
12. (UNESP SP/2016) Em 1913, Niels Bohr (1885-1962) propôs 

um modelo que fornecia uma explicação para a origem 

dos espectros atômicos. Nesse modelo, Bohr introduziu 

uma série de postulados, dentre os quais, a energia do 

elétron só pode assumir certos valores discretos, 

ocupando níveis de energia permitidos ao redor do 

núcleo atômico. Considerando o modelo de Bohr, os 

diferentes espectros atômicos podem ser explicados em 

função 

a) do recebimento de elétrons por diferentes 

elementos. 

b) da perda de elétrons por diferentes elementos. 

c) das diferentes transições eletrônicas, que variam de 

elemento para elemento. 

d) da promoção de diferentes elétrons para níveis 

mais energéticos. 

e) da instabilidade nuclear de diferentes elementos. 

 

13. (UNESP SP/2014) Em 2013 comemora-se o centenário do 

modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels 

Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o 

conceito de quantização da energia, possibilitando a 
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explicação de algumas propriedades observadas 

experimentalmente. Embora o modelo atômico atual 

seja diferente, em muitos aspectos, daquele proposto por 

Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi 

fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito 

ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio 

proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que 

a) o espectro de emissão do átomo de H é explicado 

por meio da emissão de energia pelo elétron em 

seu movimento dentro de cada órbita estável ao 

redor do núcleo do átomo. 

b) o movimento do elétron ao redor do núcleo do 

átomo é descrito por meio de níveis e subníveis 

eletrônicos. 

c) o elétron se move com velocidade constante em 

cada uma das órbitas circulares permitidas ao 

redor do núcleo do átomo. 

d) a regra do octeto é um dos conceitos 

fundamentais para ocupação, pelo elétron, das 

órbitas ao redor do núcleo do átomo. 

e) a velocidade do elétron é variável em seu 

movimento em uma órbita elíptica ao redor do 

núcleo do átomo. 

 

14. (UNESP SP/2009) Na evolução dos modelos atômicos, a 

principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr 

foi: 

a) a indivisibilidade do átomo. 

b) a existência de nêutrons. 

c) a natureza elétrica da matéria. 

d) a quantização de energia das órbitas eletrônicas. 

e) a maior parte da massa do átomo está no núcleo. 

 

15. (UNESP SP/2006) No ano de 1897, o cientista britânico J.J. 

Thomson descobriu, através de experiências com os raios 

catódicos, a primeira evidência experimental da estrutura 

interna dos átomos. O modelo atômico proposto por 

Thomson ficou conhecido como “pudim de passas”. Para 

esse modelo, podese afirmar que 

a) o núcleo atômico ocupa um volume mínimo no 

centro do átomo. 

b) as cargas negativas estão distribuídas 

homogeneamente por todo o átomo. 

c) os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor 

do núcleo. 

d) os átomos são esferas duras, do tipo de uma bola de 

bilhar. 

e) os elétrons estão espalhados aleatoriamente no 

espaço ao redor do núcleo. 

 

GABARITO 

 

1. D   2. A 

3. A   4. D 

5. C   6. C 

7. D   8. E 

9. A   10. C 

11. E   12. C 

13. C   14. D 

15. B 
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Química 

 

Módulo 06 

 

Estrutura Atômica 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (PUC Camp SP/2019) A propulsão nuclear pode ocorrer 

pela fissão do urânio –235, 235

92U.  Para que essa reação 

ocorra no reator nuclear, é necessário o enriquecimento 

do urânio, que consiste em aumentar a proporção do 

urânio –235 em relação ao urânio –238, 238

92U . O urânio –

235, em relação ao urânio –238, possui 

a) maior número de prótons. 

b) maior número de elétrons. 

c) maior número de nêutrons. 

d) menor número atômico. 

e) menor número de massa. 

 

02. (UFT TO/2019) A física quântica oferece as bases 

conceituais que permitem avaliar o estado do elétron no 

átomo. Um destes princípios é a regra de Hund a qual 

estabelece que, para orbitais atômicos “degenerados”, 

o menor valor de energia será obtido quando o número 

de elétrons com 

a) o mesmo número de quântico principal for o 

máximo. 

b) o mesmo número quântico secundário for o 

máximo. 

c) o mesmo número quântico magnético for o 

máximo. 

d) o mesmo número quântico de spin for o máximo. 

 

03. (FPS PE/2019) Observe o esquema abaixo que representa a 

distribuição dos elétrons de valência de um elemento químico 

E. 

 

 
 

Sobre o elemento E, é correto afirmar: 

a) pertence ao 4º período da tabela periódica. 

b) trata-se de um metal de transição. 

c) encontra-se no estado gasoso a 1 atm e 25 ºC. 

d) possui número atômico igual a 27. 

e) forma com cloro o composto iônico ECl3. 

 

04. (UFRGS RS/2019) Assinale a alternativa que exibe uma série 

isoeletrônica. 

a) Al3+ – Si4+ – S2– – Cl–  b) Cl– – Br– – Se2– – O2– 

c) Si4+ – Se2– – Cl– – K+  d) Ca2+ – Al3+ – Si4+ –Br– 

e) K+ – Ca2+ – S2– – Cl– 

 

05. (Univag MT/2019) Considere o íon magnésio (Mg2+), que atua 

na formação de ossos e dentes, e o íon fosfeto (P3–), presente 

em algumas substâncias que atuam como inseticidas. 

Sobre esses íons, pode-se afirmar que 

a) Mg2+ possui 10 prótons. 

b) P3– possui 10 prótons. 

c) Mg2+ possui 10 elétrons. 

d) Mg2+ possui 14 prótons. 

e) P3– possui 12 elétrons. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 6     

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2019 

como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica 

dos Elementos Químicos (IYPT 2019, em inglês). 

 

Um dos principais motivos para a comemoração é 

que em 2019 completamos 150 anos desde a primeira 

tabela de Dmitry Mendeleev. Ele, na tentativa de 

organizar os elementos químicos conhecidos na época, 

inspirou-se em cartas do baralho que usava para jogar 

paciência e fez algo parecido com os elementos. Pegou 

fichas brancas e nelas escreveu o símbolo dos elementos 

químicos conhecidos e uma curta lista de suas 

propriedades químicas. Passou então a se concentrar 

sobre aquelas fichas e num dado momento, foi vencido 

pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que 

via uma tabela na qual os elementos se encaixavam 

exatamente como pretendia. Ao despertar do sono, 

escreveu imediatamente essa tabela. Ele compreendeu 

que, quando os elementos eram escritos numa ordem 

crescente de massa atômica, várias propriedades 

químicas se repetiam em intervalos regulares 

(periódicos). Por isso, a sua descoberta recebeu o nome 

de Tabela Periódica dos Elementos. 

O mais impressionante dessa descoberta e que fez 

com que ele fosse levado a sério pela comunidade 

científica foi que ele deixou alguns espaços vagos, 

dizendo que nenhum elemento se encaixava ali porque 

eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda 

seriam. Além disso, ele especificou até mesmo quais 

seriam as propriedades desses elementos químicos ainda 

não descobertos. E, impressionantemente, foi o que 

realmente aconteceu. Após a publicação de sua 

tabela, os elementos germânio, gálio e escândio foram 

descobertos e possuíam as propriedades descritas por 

ele. 

Atualmente, a Tabela Periódica dos Elementos 

Químicos está organizada em ordem crescente de 

número atômico (Z), porque, na realidade, não são as 

massas atômicas que definem as propriedades de cada 

elemento, mas sim o número atômico. 

Apesar de terem sofrido vários ajustes ao longo dos 

anos, as Tabelas Periódicas modernas continuam 

baseadas sobre a estrutura essencial criada por 

Mendeleev. 

No ano de 1955, um novo elemento químico foi 

descoberto, tendo número atômico 101, sendo instável e 

sujeito a sofrer fissão nuclear espontânea. Ele recebeu o 

nome de mendelévio, em homenagem a esse grande 

cientista. 

 
<https://tinyurl.com/y9pwfcuw> 

Acesso em: 21.10.2018. Adaptado. Original colorido. 
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06. (ETEC SP/2019) O elemento químico, cujo nome é em 

homenagem a esse grande cientista, apresenta 

a) número atômico igual a 258. 

b) número de massa igual a 101. 

c) estabilidade nuclear. 

d) número de prótons igual a 101. 

e) estabilidade na sua eletrosfera. 

 

07. (FCM PB/2019) Médicos utilizam de minerais 

“processados” por Farmacêuticos para prescreverem na 

farmacoterapia de patologias das mais diversas. 

Exemplos como o vanádio, cromo, zinco e cobre são 

especialmente eficientes para baixar os níveis séricos de 

colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a manter a 

glicemia em níveis fisiológicos. Os portadores de diabetes 

tipos I e II apresentam, invariavelmente, baixos níveis de 

vanádio e cromo, frequentemente acompanhados pela 

carência de manganês e zinco. O vanádio parece inibir 

a MAO (monoaminooxidase), possibilitando um acúmulo 

de serotonina no Sistema Nervoso Central; daí sua 

indicação nos quadros depressivos. Pacientes portadores 

de transtorno afetivo bipolar (TAB – antigamente 

denominado como PMD: psicose maníaco depressiva) 

costumam apresentar carência do mineral, dentre outros 

nutrientes. A respeito do elemento químico vanádio, de 

número atômico 23, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Possui onze (11) elétrons na terceira camada 

eletrônica; 

II. A camada de valência do vanádio possui três (3) 

elétrons; 

III. A camada de valência do vanádio possui dois (2) 

elétrons. 

IV. Os quatro números quânticos para os elétrons da 

última camada são: 3; 2; 0; + 1/2; 

 

Indique a alternativa correta: 

a) somente as afirmações I e III estão corretas. 

b) somente as afirmações II e IV estão corretas. 

c) somente as afirmações I e II estão corretas. 

d) somente as afirmações III e IV estão corretas. 

e) somente as afirmações I e IV estão corretas. 

 

08. (UDESC SC/2018) Após a realização de uma série de 

experimentos foi detectado um íon Q2–, que possui carga 

2–, possuindo assim número de elétrons igual a um gás 

nobre. O gás nobre em questão possui número atômico 

18 e número de massa 40. 

Assinale a alternativa que contém, sequencialmente, o 

elemento Q e seu número atômico. 

 

a) O elemento Q é o argônio e possui número 

atômico 18. 

b) O elemento Q é o oxigênio e possui número 

atômico 8. 

c) O elemento Q é o cloro e possui número atômico 

17. 

d) O elemento Q é o enxofre e possui número atômico 

16. 

e) O elemento Q é o enxofre e possui número atômico 

18. 

 

09. (FAMERP SP/2018) O íon 
+240

20 Ca  e o átomo Ar40
18  

apresentam o mesmo número 

a) de massa e de elétrons. 

b) atômico e de elétrons. 

c) de massa e de nêutrons. 

d) atômico e de massa. 

e) atômico e de nêutrons. 

 

10. (UTF PR/2018) Cientistas de cinco centros de pesquisa 

sobre o câncer nos EUA concluíram que cigarros “light” 

são mais perigosos para a saúde que os normais e têm 

contribuído para um forte aumento de um certo tipo de 

câncer de pulmão, devido aos seus filtros serem 

perfurados. Entre as substâncias presentes na fumaça do 

cigarro, podemos citar nicotina, CO, materiais 

particulados, como polônio, carbono, arsênio, níquel, 

chumbo e cádmio, entre outros. 

(Adaptado de http://www.uol.com.br, acessado em 

23/05/2017) 

 

Considerando as informações acima, assinale a 

alternativa correta. 

a) A fumaça do cigarro é uma mistura homogênea 

formada somente por substâncias simples. 

b) Entre os elementos citados, 33As74, 82Pb207, 28Ni58, 

48Cd112, 84Po209 e 6C14, há um par de isótonos. 

c) A queima do cigarro é considerada um processo 

físico. 

d) O monóxido de carbono representa uma 

substância simples. 

e) Os compostos polônio e carbono são 

representados pelos símbolos P e C, 

respectivamente. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 11     

Leia o texto e examine a tabela. 

 

O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da 

Luz, devido à importância da luz para o Universo e para 

a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a 

iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade 

de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. 

A geração de luz em uma lâmpada incandescente se 

deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio 

provocado pela passagem de corrente elétrica, 

envolvendo temperaturas ao redor de 3 000 ºC. 

Algumas informações e propriedades do isótopo estável 

do tungstênio estão apresentadas na tabela. 

 
 

11. (UNESP SP/2016) A partir das informações contidas na 

tabela, é correto afirmar que o átomo neutro de 

tungstênio possui 

a) 73 elétrons. 

b) 2 elétrons na camada de valência. 

c) 111 nêutrons. 

d) 184 prótons. 

e) 74 nêutrons. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 12     

No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das 

maiores crises hídricas de sua história. A fim de elevar o 

nível de água de seus reservatórios, a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

contratou a empresa ModClima para promover a 

indução de chuvas artificiais. A técnica de indução 

adotada, chamada de bombardeamento de nuvens ou 

semeadura ou, ainda, nucleação artificial, consiste no 

lançamento em nuvens de substâncias aglutinadoras 

que ajudam a formar gotas de água. 

(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 

 

12. (UNESP SP/2015) Uma das substâncias aglutinadoras que 

pode ser utilizada para a nucleação artificial de nuvens é 

o sal iodeto de prata, de fórmula AgI. Utilizando os dados 

fornecidos na Classificação Periódica dos Elementos, é 

correto afirmar que o cátion e o ânion do iodeto de 

prata possuem, respectivamente, 

a) 46 elétrons e 54 elétrons. 
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b) 48 elétrons e 53 prótons. 

c) 46 prótons e 54 elétrons. 

d) 47 elétrons e 53 elétrons. 

e) 47 prótons e 52 elétrons. 

 

TEXTO: 4 - Comum à questão: 13     

A energia liberada pelo Sol é fundamental para a 

manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da 

energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão 

nuclear em que são formados átomos de hélio a partir 

de isótopos de hidrogênio, conforme representado no 

esquema: 

e    He    H    He

He    H    H

e    H    H    H

0
1

4
2

1
1

3
2

3
2

1
1

2
1

0
1

2
1

1
1

1
1

+→+

→+

+→+

 

 

(John B. Russell. Química geral, 1994.) 

13. (UNESP SP/2015) A partir das informações contidas no 

esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons 

dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve 

de hélio e do hélio, respectivamente, são 

a) 1, 1, 2 e 2. 

b) 1, 2, 3 e 4. 

c) 0, 1, 1 e 2. 

d) 0, 0, 2 e 2. 

e) 0, 1, 2 e 3. 

 

TEXTO: 5 - Comum à questão: 14     

Água coletada em Fukushima em 2013 revela radioatividade 

recorde 

 

A empresa responsável pela operação da usina 

nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), 

informou que as amostras de água coletadas na central 

em julho de 2013 continham um nível recorde de 

radioatividade, cinco vezes maior que o detectado 

originalmente. A Tepco explicou que uma nova medição 

revelou que o líquido, coletado de um poço de 

observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica, continha 

nível recorde do isótopo radioativo estrôncio-90. 

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.) 

 

14. (UNESP SP/2014) O estrôncio-90, Sr90

38
, é o principal isótopo 

desse elemento químico encontrado nos reatores nucleares. 

Sobre esse isótopo, é correto afirmar que seu cátion bivalente 

possui 

a) 38 prótons, 50 nêutrons e 36 elétrons. 

b) 36 prótons, 52 nêutrons e 38 elétrons. 

c) 38 prótons, 50 nêutrons e 38 elétrons. 

d) 38 prótons, 52 nêutrons e 36 elétrons. 

e) 36 prótons, 52 nêutrons e 36 elétrons. 

 

15. (UNESP SP/2006) Com a frase Grupo concebe átomo 

“mágico” de silício, a edição de 18.06.2005 da Folha de 

S.Paulo chama a atenção para a notícia da produção de 

átomos estáveis de silício com duas vezes mais nêutrons do 

que prótons, por cientistas da Universidade Estadual da 

Flórida, nos Estados Unidos da América. Na natureza, os 

átomos estáveis deste elemento químico são:  Si28
14 , Si29

14 , 

Si30
14 .  

Quantos nêutrons há em cada átomo “mágico” de silício 

produzido pelos cientistas da Flórida? 

a) 14. 

b) 16. 

c) 28. 

d) 30. 

e) 44. 

 

GABARITO 

 

1. E 

2. D 

3. E 

4. E 

5. C 

6. D 

7. A 

8. D 

9. A 

10. B 

11. B 

12. A 

13. C 

14. D 

15. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

 

Módulo 07 

 

Tabela Periódica 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (PUC SP/2019) Considerando uma molécula diatômica, o 

raio do átomo é a metade da distância determinada, 

experimentalmente, entre o centro dos dois átomos. Raio 

atômico é uma propriedade periódica e várias outras 

dependem dela. 

Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

I. Se compararmos os raios atômicos dos elementos 

P, S e Cl, o P possui o menor raio atômico. 

II. O F possui maior raio atômico que o íon F–. 

III. Entre os íons F–, Na+ e Mg2+, o último apresenta o 

menor raio iônico. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) As afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Apenas a afirmativa II está correta. 
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02. (UNIRG TO/2019) Com base no esboço da Tabela 

Periódica a seguir, em que as letras do alfabeto, A, B, C, 

D, E, F, G e H representam elementos químicos, mas não 

correspondem a seus símbolos, assinale a única 

alternativa correta: 

 
 

a) B e E apresentam o mesmo número de elétrons na 

camada de valência; 

b) A, F, G, H apresentam apenas duas camadas 

eletrônicas; 

c) C é o elemento de menor densidade apresentado 

na tabela; 

d) O elétron de diferenciação de G está em 2p6. 

 

03. (USF SP/2019) A tabela a seguir apresenta dados das 

nove primeiras energias de ionização de diferentes 

átomos, inicialmente neutros, no estado gasoso. 

 

 
 

Considerando que são átomos de elementos do 

segundo período da tabela periódica, que o sódio tem 

número atômico 11 e que os demais elementos possuem 

números atômicos consecutivos ao desse metal alcalino, 

percebe-se pela análise da tabela apresentada que 

a) para a avaliação da primeira energia de ionização 

de cada elemento todos os valores são crescentes 

do sódio até o argônio. 

b) que a alta variação da sexta energia de ionização 

para a sétima energia de ionização no átomo de 

enxofre sugere que esse elemento possui sete 

elétrons na camada de valência. 

c) que uma substância composta formada pelos 

elementos magnésio e cloro teria caráter iônico e 

fórmula química Mg2Cl. 

d) que a primeira energia de ionização do magnésio 

ser superior a primeira energia de ionização do 

alumínio sugere que possuir todos os subníveis de 

uma distribuição eletrônica completos é um arranjo 

estável. 

e) que uma substância composta formada pelos 

elementos fósforo e cloro teria caráter iônico e 

fórmula química preferencialmente PCl3 podendo 

expandir o octeto do átomo central para formar 

também a substância PCl5. 

04. (IFMT/2019) Os filmes de super-heróis dos quadrinhos se 

tornaram um fenômeno do cinema nos últimos anos. Um 

exemplo é o Homem de Ferro, personagem fictício dos 

quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Sua 

identidade verdadeira é a do empresário e bilionário 

Tony Stark, que usa armaduras de alta tecnologia no 

combate ao crime. 

Seu traje é feito de titânio (22Ti48), reforçado com fibra de 

carbono e revestimento cerâmico (usado em coletes à 

prova de balas e blindagem de carros). Já o capacete é 

hermeticamente selado, não permitindo, por isso, 

contaminação por fumaça ou venenos. A viseira é 

retrátil e um processador ligado à cabeça capta os 

sinais do cérebro, interpreta as ordens e as repassa para 

o traje. Instalado no peito do herói, um reator realiza a 

fusão fria do elemento paládio (46Pd106) para gerar a 

energia que alimenta as partes-chaves do traje. Além 

disso, ele também é capaz de disparar raios de energia. 

 

 
(Fonte: https://www.pinterest.pt/jucianim/desenho/?lp=true  

Acesso em jan. 2018.) 

 

Em relação aos elementos químicos constituintes do traje 

do Homem de Ferro, 

a) o titânio é considerado um metal de transição da 

classe dos actinídeos. 

b) a distribuição eletrônica dos elétrons do elemento 

titânio é feita fundamentalmente em três camadas 

eletrônicas. 

c) o elemento paládio é um não metal da família 15, 

ou seja, da família do nitrogênio. 

d) no núcleo dos átomos do elemento paládio, 

encontram-se 46 prótons. 

e) o número atômico do elemento titânio é 48. 

 

05. (UECE/2019) Atente para o seguinte enunciado:  

“[…] há no átomo uma quantidade fundamental que 

aumenta em passos regulares conforme passamos de 

um elemento ao seguinte. Essa quantidade só pode ser a 

carga do núcleo central positivo, de cuja existência já 

temos a prova definitiva”. 

Essa descoberta, que permitiu definir o número atômico 

criando uma nova lei de recorrência para a tabela 

periódica, é atribuída a 

a) Ernest Rutherford.  b) Niels Bohr. 

c) Henry Moseley.  d) Dmitri Mendeleiev. 

 

06. (UECE/2019) O Manganês, assim batizado por Michele 

Mercati (1541-1593), além de muito utilizado na indústria 

metalúrgica e no fabrico de pilhas descartáveis, é um 

oligonutriente fundamental para todas as formas de vida. 

Considerando o manganês e seus derivados, assinale a 

afirmação verdadeira. 

a) É um elemento representativo na tabela periódica. 

b) É um elemento paramagnético. 

c) Possui número de oxidação apenas +7. 

d) O permanganato de potássio é forte agente 

redutor. 

 

07. (Faculdade São Francisco de Barreiras BA/2019) A 

dissociação de sais minerais na água, ao serem ingeridos 

na alimentação, libera cátions importantes para a 

atividade celular, a exemplo do potássio, K+(aq), que 

age na condução do impulso nervoso dentro da célula, 

do cálcio, Ca2+(aq), que atua na coagulação 

sanguínea, e do ferro(II), Fe2+(aq), componente da 

hemoglobina e de enzimas. 

 
Com base na informação do texto e da tabela, e nas 

propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar: 

a) A hidratação de 4,0 mol de íons potássio, K+, libera 

mais energia do que a hidratação de 1,0 mol de 

íons cálcio, Ca2+. 

b) O aumento do número atômico do elemento 

químico implica aumento do número de elétrons no 

nível de valência e do raio atômico. 
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c) A atração entre as partículas do núcleo e os 

elétrons mais externos do cátion cálcio é maior do 

que entre o núcleo e os elétrons do ferro(II). 

d) O valor do raio do cátion ferro(II) está associado à 

atração entre o núcleo e a eletrosfera desse íon, 

representada, de maneira simplificada, por [Ar]3d6. 

e) A energia necessária para a retirada do primeiro 

elétron da camada de valência do átomo de 

potássio é maior do que a necessária para a 

retirada do primeiro elétron do átomo de cálcio ou 

de ferro. 

 

08. (FCM MG/2019) Existem cinco elementos que são 

necessários a todos os organismos e seis elementos 

(fundo escuro) são mais abundantes nos sistemas vivos, 

conforme a “mini-tabela periódica” apresentada, onde 

apenas os elementos citados são indicados. 
(BROWN, LeMay, BURSTEN. Química Central. 9ª.Edição. PEARSON. 

SP-2005. pag. 49. Adaptado.) 
 

 
 

Analisando apenas esses onze elementos, NÃO podemos 

afirmar que 

a) os necessários a todos os organismos se encontram 

apenas na forma de cátions. 

b) os necessários a todos os organismos são apenas 

do 3º e 4º períodos da tabela periódica. 

c) os mais abundantes nos sistemas vivos são todos 

eles pertencentes a classe dos não metais. 

d) os mais abundantes nos sistemas vivos têm sua 

maioria nos grupos 15 e 16 da tabela periódica. 

 

09. (UFU MG/2019) Em 2019, o mundo celebra o Ano 

Internacional da Tabela Periódica dos Elementos 

Químicos, instituído pela Assembleia Geral da ONU e pela 

UNESCO. Nesses 365 dias, as Nações Unidas comemoram 

um século e meio da descoberta do Sistema Periódico, 

em 1869, pelo russo Dmitri Mendeleev. A celebração é 

uma forma de reconhecer a tabela como uma das 

conquistas mais influentes da ciência moderna, que 

reflete a essência não apenas da Química, mas também 

da Física, da Biologia e de outras áreas das ciências 

puras. 

A UNESCO explica que o ano internacional é uma 

oportunidade para refletir sobre a história da tabela 

periódica e também sobre outros temas, como o papel 

das mulheres na pesquisa científica, as tendências e as 

perspectivas globais sobre a ciência para o 

desenvolvimento sustentável, além dos seus impactos 

sociais e econômicos. 
Organização das Nações Unidas, 2019. Disponível em  

https://nacoesunidas.org/onu-comemora-ano-internacional-

databela-periodica-em-2019/. Acesso em 03.mar.2019. 

 

Uma das características do sistema periódico proposto 

por Dmitri Mendeleev (1834-1907), em 1869, foi a 

a) organização dos elementos químicos em ordem 

crescente de número atômico. 

b) repetição periódica das propriedades dos 

elementos químicos conforme seus prótons. 

c) proposição de modelos atômicos para os 

elementos químicos presentes na tabela. 

d) previsão das propriedades de elementos que ainda 

não tinham sido descobertos. 

 

10. (Univag MT/2019) A biorremediação é o processo no qual 

organismos vivos (plantas, fungos, algas verdes e 

microrganismos) são utilizados para reduzir 

contaminações de poluentes no ambiente, como o 

cobre (29Cu) e o cromo (24Cr). 

Considerando a localização dos elementos 29Cu e 24Cr na 

Classificação Periódica e que eles estejam em seu 

estado mais estável, pode-se afirmar que 

a) o cromo apresenta apenas 3 níveis de energia ao 

redor de seu núcleo. 

b) o cobre e o cromo formam cátions monovalentes e 

trivalentes. 

c) o cobre é o mais eletronegativo do período em que 

se encontra. 

d) o cobre tem maior raio atômico que o cromo. 

e) o cromo tem a 1ª energia de ionização menor que 

a do cobre. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2018)     

 
 

Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a 

respeito do elemento químico enxofre (S): 

I. Tem massa atômica maior do que a do selênio (Se). 

II. Pode formar com o hidrogênio um composto 

molecular de fórmula H2S. 

III. A energia necessária para remover um elétron da 

camada mais externa do enxofre é maior do que 

para o sódio (Na). 

IV. Pode formar com o sódio (Na) um composto iônico 

de fórmula Na3S. 

 

São corretas apenas as afirmações 

a) I e II.   b) I e III. 

c) II e III.  d) II e IV. 

e) III e IV. 

 

12. (FUVEST SP/2014) Observe a posição do elemento químico 

ródio (Rh) na tabela periódica. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. 

a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co). 

b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), 

característica do 5º período. 

c) É um elemento não metálico. 

d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente. 

e) É uma substância boa condutora de eletricidade. 

 

13. (FUVEST SP/2013) Um aluno estava analisando a Tabela 

Periódica e encontrou vários conjuntos de três elementos 

químicos que apresentavam propriedades semelhantes. 
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Assinale a alternativa na qual os conjuntos de três 

elementos ou substâncias elementares estão 

corretamente associados às propriedades indicadas no 

quadro abaixo. 

Ne, Ar, KrLi, Na, KPt, Au, Hge)
2

, I
2

, Br
2

ClMg, Ca, SrNe, Ar, Krd)

Pt, Au, Hg, Ne
2

, F
2

OLi, Na, Kc)

Ne, Ar, Kr, Ne
2

, F
2

OCl, Br,Ib)
2

, I
2

, Br
2

Cl, He, Li
2

HPt, Au, Hga)

ambiente

atemperatur

físico à

doMesmo esta

ssemelhante

atividadesRe

utivosseccon

cosatômi

Números

 

 

14. (UNESP SP/2018) Considere os elementos K, Co, As e Br, 

todos localizados no quarto período da Classificação 

Periódica. O elemento de maior densidade e o elemento 

mais eletronegativo são, respectivamente, 

a) K e As.   b) Co e Br. 

c) K e Br.   d) Co e As. 

e) Co e K. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 15     

Água coletada em Fukushima em 2013  

revela radioatividade recorde 

 

A empresa responsável pela operação da usina 

nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), 

informou que as amostras de água coletadas na central 

em julho de 2013 continham um nível recorde de 

radioatividade, cinco vezes maior que o detectado 

originalmente. A Tepco explicou que uma nova medição 

revelou que o líquido, coletado de um poço de 

observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica, continha 

nível recorde do isótopo radioativo estrôncio-90. 

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.) 

 

15. (UNESP SP/2014) O estrôncio, por apresentar 

comportamento químico semelhante ao do cálcio, pode 

substituir este nos dentes e nos ossos dos seres humanos. 

No caso do isótopo Sr-90, radioativo, essa substituição 

pode ser prejudicial à saúde. Considere os números 

atômicos do Sr = 38 e do Ca = 20. É correto afirmar que a 

semelhança de comportamento químico entre o cálcio 

e o estrôncio ocorre porque 

a) apresentam aproximadamente o mesmo raio 

atômico e, por isso, podem ser facilmente 

intercambiáveis na formação de compostos. 

b) apresentam o mesmo número de elétrons e, por 

isso, podem ser facilmente intercambiáveis na 

formação de compostos. 

c) ocupam o mesmo grupo da Classificação 

Periódica, logo têm o mesmo número de elétrons 

na camada de valência e formam cátions com a 

mesma carga. 

d) estão localizados no mesmo período da 

Classificação Periódica. 

e) são dois metais representativos e, por isso, 

apresentam as mesmas propriedades químicas. 

 

GABARITO 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. D 

5. C 

6. B 

7. D 

8. A 

9. D 

10. E 

11. C 

12. E 

13. E 

14. B 

15. C 
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