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Biologia 

 

Módulo 01 

 

Doenças (Parasitoses), Reino Monera, Protista 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (FUVEST 1992) Qual a característica comum aos 

organismos: plasmódio, tripanossomo e solitária?  

a) São hematófagos.    

b) São endoparasitas.    

c) São decompositores.    

d) Vivem no intestino humano.    

e) São unicelulares.    

  

02. (FUVEST 1991)  O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 

diz que 86 índios makuxi do município de Normandia (RR), 

estão com malária provocada por garimpeiros evadidos 

da área Ianomâmi.  

(Folha de São Paulo - 25/11/90) 

  

Explique como a malária dos garimpeiros pode ter 

passado para os índios.  

  

03. (FUVEST 1990) O protozoário parasita cujo ciclo de vida 

está esquematizado a seguir é 

 

a) o plasmódio, transmitido por um mosquito.    

b) a leishmânia, transmitida por um mosquito.    

c) o tripanossomo, transmitido pelo barbeiro.    

d) o esquistossomo, transmitido pelo barbeiro.    

e) a filária, transmitida por um mosquito.    

  

04. (UNICAMP 2020) Os estudos desenvolvidos pelo brasileiro 

Carlos Chagas (1879-1934) o levaram a descobrir o 

protozoário Trypanosoma cruzi, sendo o pesquisador 

responsável por descrever completamente uma doença 

infecciosa: o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as 

manifestações clínicas e a epidemiologia. Ações 

realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a 

receber a certificação internacional da interrupção de 

transmissão vetorial da Doença de Chagas. 

 

a) Comparando as formas prováveis de transmissão da 

Doença de Chagas atualmente no país, observa-se 

que 72% dos casos da doença ocorreram por 

transmissão oral, 9% por transmissão vetorial e 19% 

por forma de transmissão não identificada. Explique 

como pode ocorrer a transmissão do Trypanosoma 

cruzi por via oral e quais são as medidas profiláticas 

recomendadas para a redução dessa forma de 

transmissão. 

 

b) Em 2018, pesquisadores descobriram um composto 

capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do 

intestino do inseto vetor. Além disso, o composto 

evitou a contaminação dos ovos da fêmea vetor 

com o Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de 

ovos. Explique como essa descoberta pode reduzir o 

ciclo de transmissão da Doença de Chagas. 
(Fonte: C. M. Ferreira e outros, Heme crystallization in a Chagas disease 

vector acts as a redox-protective mechanism to allow insect 

reproduction and parasite infection. PLOS Neglected Tropical 

Diseases,  

San Francisco, v. 12, n. 7, p. e0006661, jul. 2018.)  

  

05. (UNICAMP 2019) A malária representa um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo. Embora a 

dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo 

no Brasil, o país ainda registra 42% dos casos da doença 

nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de 

Janeiro, recentemente desenvolveu um preparado com 

alta eficácia antimalárica, agora em fase de ensaios 

clínicos.  

 
(Fontes: “Desafios para eliminação da malária”, Agência Fapesp, 

2017; MAÍRA Menezes, “Malária: ensaio clínico aponta alta 

eficácia e ausência de resistência a medicamento”, Portal 

Fiocruz, 2016.)  

 

Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de 

vida do Plasmodium, assinale a alternativa que indica um 

possível mecanismo de ação do preparado antimalárico.   

a) Alterar a morfologia das hemácias dos mosquitos, 

diminuindo a taxa de infecção pelo parasita.     

b) Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos, 

reduzindo a carga de gametócitos circulantes.     

c) Promover a multiplicação de esporozoítos no fígado, 

reduzindo o número de gametócitos.     

d) Inibir a multiplicação de merozoítos nos eritrócitos, 

diminuindo a carga de parasitas circulantes.     

  

06. (UNICAMP 2013) A história da doença de Chagas se 

inicia com uma tripla descoberta, ocorrida no interior de 

Minas Gerais. Em abril de 1909, Carlos Chagas (1878-1934) 

comunicou ao mundo científico a descoberta de uma 

nova doença humana. O agente causal da doença e 

seu vetor também haviam sido por ele identificados, ao 

final de 1908. A descoberta de Chagas, considerada 

única na história da medicina, constitui um marco 

decisivo na história da ciência e da saúde brasileiras, 

trazendo uma contribuição inovadora ao campo 

emergente da medicina tropical e dos estudos sobre as 

doenças parasitárias transmitidas por insetos. 

A doença de Chagas ainda preocupa, principalmente 

os moradores de Abaetetuba, no nordeste do Pará. De 

acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, só em 

agosto deste ano foram registrados 18 casos na região 

associados ao consumo de açaí. No total, 365 casos 

foram contabilizados de janeiro a agosto de 2012. Nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil, a transmissão dessa 

doença já foi relacionada ao consumo de garapa. 

 

a) Indique o agente causal da doença de Chagas e seu 

vetor descritos pelo pesquisador em 1908-1909. 

Explique a forma de transmissão dessa doença para 

humanos descrita por Chagas. 

b) Explique como o consumo de açaí ou de garapa 

pode transmitir essa parasitose. Como seria possível 

impedir essa via de transmissão ao consumir esses 

alimentos?  

  

07. (UNICAMP 2012)  A malária é a principal parasitose dos 

países tropicais. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde, há mais de 200 milhões de casos de malária a 

cada ano e 500 mil deles ocorrem no Brasil. Até hoje, a 

principal forma de combate à malária consiste no 

controle do vetor de seu agente etiológico. No entanto, 

em estudo publicado na revista Science em setembro de 

2011, cientistas anunciaram que vacinas produzidas a 

partir de células inteiras do agente causador da malária, 

depois de submetidas a uma dose letal de radiação γ , 

deram bons resultados em estudos preliminares realizados 

inclusive com humanos.  

 

a) Qual é o agente causador da malária? E qual é o seu 

vetor?  
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b) Qual é a importância do tratamento das células dos 

agentes causadores da malária com dosagem letal 

de radiação? Como células mortas podem agir como 

vacina?  

  

08. (UNICAMP 2006)  Alguns protistas e algumas células 

eucarióticas apresentam, na superfície externa, cílios ou 

flagelos, que desempenham importantes funções, como 

o deslocamento. Considere os seguintes protozoários e 

células eucarióticas: 'Paramecium', 'Euglena', 

'Trypanosoma', espermatozoide e células de tecido 

epitelial. 

a) Quais dessas células apresentam cílios? E quais 

apresentam flagelos? 

b) Há alguma diferença na função dessas estruturas 

nesses tipos celulares? Explique. 

c) A ameba não apresenta cílios ou flagelos. Como 

esse organismo unicelular se desloca?  

  

09. (UNICAMP 2006) Recentemente, a revista Science 

publicou um artigo que apresenta o genoma de três 

parasitas que, juntos, matam cerca de 150 mil pessoas 

por ano no mundo: Trypanosoma cruzi, Trypanosoma 

brucei e Leishmania major, causadores, respectivamente, 

da doença de Chagas, da doença do sono e da 

leishmaniose. Esse trabalho foi o resultado do esforço de 

pesquisa liderado por cientistas norte-americanos, 

ingleses, suecos e brasileiros. 

 

 (Adaptado de Carlos Fioravanti. "Genômica: Fascínio e terror", 

Revista Pesquisa FAPESP, nº 114, agosto de 2005, p.42-45.) 

 

a) Explique como cada uma dessas doenças é 

transmitida ao homem, identificando o organismo 

transmissor. 

b) Como o organismo transmissor do T. cruzi adquire esse 

parasita?  

c) Indique uma razão que demonstre a importância de 

se conhecer o genoma desses organismos.  

  

10. (UNICAMP 2004)  A anemia falciforme é caracterizada 

por hemácias em forma de foice, em função da 

produção de moléculas anormais de hemoglobina, 

incapazes de transportar o gás oxigênio. Indivíduos com 

anemia falciforme são homozigotos (SS) e morrem na 

infância. Os heterozigotos (Ss) apresentam forma 

atenuada da anemia. Na África, onde a malária é 

endêmica, os indivíduos heterozigotos para anemia 

falciforme são resistentes à malária. 

a) Explique o que é esperado para a frequência do 

gene S em presença da malária. E em ausência da 

malária? 

b) Qual é a explicação para o fato dos heterozigotos 

para anemia serem resistentes à malária?  

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST 2017) 

Procurando bem 

Todo mundo tem pereba 

Marca de bexiga ou vacina 

E tem piriri, tem lombriga, tem ameba 

Só a bailarina que não tem 

 

Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda 

da bailarina. 

 

A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas 

por dois parasitas de importância para a saúde pública: 

a lombriga (Ascaris lumbricoides) e a ameba 

(Entamoeba histolytica). Todo mundo, porém, pode-se 

prevenir contra essas parasitoses, quando  

a) não nada em lagos em que haja caramujos e 

possibilidade de contaminação com esgoto.    

b) lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los 

crus.    

c) utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja 

possibilidade de contaminação com esgoto.    

d) evita picada de artrópodes que transmitem esses 

parasitas.    

e) não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos 

ovos da lombriga e da ameba.     

  

12. (FUVEST 2007)  Esquistossomose, teníase, cisticercose, 

gonorreia, malária, filariose e amebíase são doenças 

parasitárias humanas. 

a) Quais delas podem ser diagnosticadas por exame 

parasitológico de fezes? 

b) Quais delas são causadas por protozoários?  

  

13. (FUVEST 2004) "Os genomas de dois parasitas que causam 

a esquistossomose foram sequenciados, um passo que 

pode levar a vacinas para tratar e erradicar a doença. A 

esquistossomose causa mais enfermidade do que 

qualquer outra doença parasitária, com exceção da 

malária." 

 ("New Scientist", 20/09/03) 

 

a) O que significa dizer que os genomas dos dois 

parasitas foram sequenciados? 

b) A que reinos de seres vivos pertencem os agentes 

causadores da malária e da esquistossomose? 

c) Qual é a maneira mais comum de uma pessoa 

contrair malária? 

d) Como uma pessoa contrai esquistossomose?  

  

14. (FUVEST 2001) Uma pessoa pretende processar um 

hospital com o argumento de que a doença de Chagas, 

da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão 

de sangue. A acusação  

a) não procede, pois a doença de Chagas é causada 

por um verme platelminto que se adquire em lagoas.    

b) não procede, pois a doença de Chagas é causada 

por um protozoário transmitido pela picada de 

mosquitos.    

c) não procede, pois a doença de Chagas resulta de 

uma malformação cardíaca congênita.    

d) procede, pois a doença de Chagas é causada por 

um protozoário que vive no sangue.    

e) procede, pois a doença de Chagas é causada por 

um vírus transmitido por contato sexual ou por 

transfusão sanguínea.    

  

15. (FUVEST 1997) Que doenças poderiam ser evitadas com 

a eliminação de reservatórios de água parada onde se 

reproduzem insetos vetores?  

a) Cólera, dengue e esquistossomose.    

b) Cólera, dengue e malária.    

c) Cólera, esquistossomose e febre amarela.    

d) Dengue, febre amarela e malária.    

e) Esquistossomose, febre amarela e malária.    

 

GABARITO 

 
1. B 

2. O Anopheles sp., vetor do Plasmodium sp., foi contaminado 

quando picou garimpeiros com malária. Posteriormente o vetor 

picou os índios transmitindo o protozoário. 

3. C 

4. a) A doença de Chagas pode ser transmitida por via oral 

através da ingestão de alimentos ou utensílios com fezes do 
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barbeiro contaminadas com o protozoário; as medidas 

profiláticas relacionam-se à higienização de alimentos e 

utensílios. 

b) O composto atua de três formas para redução da doença 

de Chagas: impede que o protozoário saia do intestino do vetor 

(barbeiro), reduzindo a contaminação das fezes desse inseto; 

evita a contaminação dos ovos da fêmea vetor, reduzindo a 

quantidade de insetos contaminados; e reduz a quantidade de 

ovos, diminuindo a população do vetor que transmite a doença.   

5. D 

6. a) O causador da doença de Chagas é o protozoário 

Trypanosoma cruzi. Esse protoctista flagelado é transmitido ao 

homem por meio das fezes contaminadas do inseto hemíptero 

conhecido popularmente por barbeiro ou chupança. 

b) O consumo de açaí ou garapa pode transmitir o protoctista 

porque, durante o processo desses alimentos e bebidas ocorre a 

moagem. Junto com os vegetais podem estar barbeiros, ou suas 

fezes contaminadas com o T. cruzi. A melhor forma de se evitar 

essa via de transmissão é a cuidadosa lavagem dos produtos 

antes de serem processados para o consumo humano. 

7. a) O agente etiológico da malária é o protozoário 

Plasmodium sp. A transmissão do protoctista é realizada por meio 

da picada de fêmeas do mosquito-prego (gênero Anopheles). 

b) A dosagem letal de radiação causa a morte do protozoário 

causador da malária. Dessa forma, ele não pode infectar o 

organismo humano e desenvolver a doença. As células mortas 

podem funcionar como antígenos e induzir o organismo humano 

a produzir anticorpos específicos e células de memória 

imunológica contra o micro-organismo patogênico.   
8. a) Cílios: 'Paramecium' e células do tecido epitelial. Flagelos: 

'Euglena' , 'Trypanosoma' e espermatozoide. 

b) Sim, no 'Paramecium', na 'Euglena', no 'Trypanosoma' e no 

espermatozoide a função é de locomoção. No tecido epitelial a 

função é retenção e eliminação de partículas estranhas 

(revestimento da traqueia). 

c) Emissão de pseudópodos.   

9. a) A doença de Chagas é transmitida principalmente pelas 

fezes infectadas do barbeiro ou chupança (ex.: Triatoma 

infestans) A doença do sono é transmitida pela picada da mosca 

tsé-tsé (Glossina palpalis). A leishmaniose é transmitida pela 

picada do mosquito-palha (Phlebotomus intermedius) ou da 

Lutzomya sp. 

 

b) O barbeiro contamina-se picando os reservatórios naturais 

(animais silvestres que apresentam o Trypanosoma cruzi). 

c) O sequenciamento dos nucleotídeos favorece o 

entendimento da doença e a possível obtenção de vacinas e 

tratamentos. 

10. a) Com a malária os indivíduos ss tendem a morrer, em 

contrapartida, os Ss são imunes, aumentando a frequência do S. 

Sem a malária os indivíduos ss sobrevivem, diminuindo a 

frequência do S. 

b) Indivíduos Ss produzem hemácias normais e anormais. Estas 

anormais, não permitem a reprodução assexuada do 

protozoário. 

11. B 

12. a) Amebíase, esquistossomose e teníase. 

b) Amebíase e malária. 

13. a) Obteve-se a sequência completa do DNA dos parasitas. 

b) Protista e Animal, respectivamente. 

c) Picada do mosquito Anopheles (fêmea). 

d) Água contaminada por cercária, que provém do 

hospedeiro intermediário (caramujo). 
14. D 

15. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia 

 

Módulo 02 

 

Reino Vegetal Geral 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UNICAMP 1993) Um estudante de Biologia, desejando 

obter gametófitos para demonstração em uma Feira de 

Ciências, seguiu três procedimentos distintos: 

I. Coletou soros nas folhas de uma samambaia, 

esmagou-os e deixou-os em xaxim constantemente 

umedecido por vários dias; 

II. Colocou grãos de pólen em solução açucarada e 

esperou algumas horas até que germinassem; 

III. Colocou sementes de feijão em algodão embebido 

em água, tendo o cuidado de manter a 

preparação em local bem iluminado. 

a) O que são gametófitos? 

b) É possível obtê-los nas 3 condições descritas? 

Explique.  

  

02. (UNICAMP 1992) O corte transversal do caule de uma 

planta herbácea, apresentado a seguir, mostra os feixes 

vasculares com a disposição típica encontrada em um 

dos grupos de angiospermas. Com base neste dado, 

descreva o padrão geral das flores, folhas e raízes desse 

grupo. 
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03. (UNICAMP 1992)  Atualmente são conhecidas quase 

350.000 espécies de plantas, das quais cerca de 250.000 

são angiospermas. Isso indica o sucesso adaptativo desse 

grupo. Mencione 3 fatores que favoreceram esse 

sucesso.  

  

04. (FUVEST 2019)  Um organismo multicelular, 

fotossintetizante, que possui sistema vascular e não possui 

frutos ou sementes é uma  

a) alga.     

b) briófita.     

c) pteridófita.     

d) gimnosperma.     

e) angiosperma.     

  

05. (FUVEST 2010) Uma pessoa, ao encontrar uma semente, 

pode afirmar, com certeza, que dentro dela há o 

embrião de uma planta, a qual, na fase adulta,  

a) forma flores, frutos e sementes.    

b) forma sementes, mas não produz flores e frutos.    

c) vive exclusivamente em ambiente terrestre.    

d) necessita de água para o deslocamento dos gametas 

na fecundação.    

e) tem tecidos especializados para condução de água e 

de seiva elaborada.    

 

 

 

  

06. (FUVEST 2006) As angiospermas se distinguem de todas as 

outras plantas pelo fato de apresentarem  

a) alternância de geração haploide e diploide.    

b) estômatos nas folhas.    

c) flores.    

d) sementes.    

e) vasos condutores de seiva.    

  

07. (FUVEST 2006) A polinização é um evento essencial para 

a produção de frutos nas plantas. Em algumas espécies, 

no entanto, pode haver formação de frutos na ausência 

de polinização, se as flores forem pulverizadas com 

certos hormônios vegetais. 

a) Que parte da flor é estimulada pelos hormônios a se 

desenvolver em fruto? 

b) Qual é a diferença entre um fruto gerado pela 

aplicação de hormônios, sem que haja polinização, 

e um fruto resultante da polinização?  

  

08. (FUVEST 2005) A figura mostra a face inferior de uma folha 

onde se observam estruturas reprodutivas. 

 

A que grupo de plantas pertence essa folha e o que é 

produzido em suas estruturas reprodutivas?  

a) Angiosperma; grão de pólen.    

b) Briófita; esporo.    

c) Briófita; grão de pólen.    

d) Pteridófita; esporo.    

e) Pteridófita; grão de pólen.    

  

09. (FUVEST 2002) Considere o ciclo de vida de uma 

angiosperma. 

a) Podemos afirmar que, em uma certa etapa do 

desenvolvimento, essa planta é heterotrófica. 

Quando isso ocorre e qual a fonte de alimento 

utilizada? 

c) Ao quantificarmos a respiração e a fotossíntese 

realizadas, desde a germinação até a fase adulta, 

esperamos verificar que, comparativamente, a 

planta realizou mais fotossíntese do que respirou, 

respirou tanto quanto realizou fotossíntese ou 

respirou mais do que realizou fotossíntese? Por quê?  

  

10. (FUVEST 2001) Que características esperamos encontrar 

em uma angiosperma aquática e submersa?  

a) Sistema vascular bem desenvolvido e epiderme rica 

em estômatos.    

b) Tecidos de sustentação bem desenvolvidos e 

epiderme rica em estômatos.    

c) Tecidos de sustentação bem desenvolvidos e sistema 

vascular reduzido.    

d) Tecidos de sustentação e sistema vascular bem 

desenvolvido.    

e) Tecidos de sustentação pouco desenvolvidos e 

epiderme sem estômatos.    

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP 2010) Atualmente, o Brasil está na corrida pela 

segunda geração do etanol, o álcool combustível, 

produzido a partir da cana-de-açúcar, tanto do caldo, 

rico em sacarose, quanto do bagaço, rico em celulose. 

O processo para a produção do etanol é denominado 

fermentação alcoólica. 

a) Qual dos dois substratos, caldo ou bagaço da cana, 

possibilita produção mais rápida de álcool? Por quê? 

b) O milho é outra monocotiledônea que também pode 

ser usada na produção de álcool. Cite duas 

características das monocotiledôneas que as 

diferenciem das dicotiledôneas, atualmente 

denominadas eudicotiledôneas.  

  

12. (UNICAMP 2006) Um estudante analisou quatro espécies 

de plantas cujas características morfológicas são 

apresentadas no quadro a seguir: 
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a) O estudante separou as espécies em 

monocotiledôneas e dicotiledôneas. Indique as 

espécies que foram colocadas em cada uma das 

categorias. 

b) Que características especificadas no quadro foram 

fundamentais para essa classificação?  

c) Cite duas outras características, não citadas no 

quadro, que poderiam ser utilizadas para separar 

monocotiledôneas de dicotiledôneas.  

  

13. (UNICAMP 2001) O projeto "Flora Fanerogâmica do 

Estado de São Paulo", financiado pela FAPESP (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), 

envolveu diversas instituições de pesquisa e ensino. O 

levantamento realizado no Estado comprovou a 

existência de cerca de oito mil espécies de 

fanerógamas. 

a) Cite duas características exclusivas das 

fanerógamas. 

b) As fanerógamas englobam dois grupos 

taxonomicamente distintos, sendo que um deles é 

muito frequente no Estado e o outro representado 

por um número muito pequeno de espécies nativas. 

Qual dos grupos é pouco representado? 

c) Que outro grupo de plantas vasculares não foi 

incluído nesse levantamento?  

  

14. (UNICAMP 1997) O texto a seguir se refere ao ciclo de 

vida de uma planta vascular: 

"Os esporos germinam para produzir a fase gametofítica. 

Os micrósporos se tornam grãos polínicos e, depois do 

transporte para a micrópila do óvulo, o microgametófito 

continua o seu desenvolvimento na forma de um tubo, 

crescendo através do nucelo. Um megásporo produz um 

gametófito envolvido pela parede do nucelo e por 

tegumento. Os gametófitos produzem gametas: duas 

células espermáticas em cada tubo polínico e uma 

oosfera em cada arquegônio". 

a) A que grupo de plantas se refere o texto? 

b) Que estrutura mencionada no texto permitiu essa 

conclusão? 

c) Quais são os outros grupos de plantas vasculares?  

  

15. (UNICAMP 1994) Em um brejo, encontrou-se grande 

quantidade de briófitas e pteridófitas. Todas as briófitas 

eram pequenas, com poucos centímetros de altura, ao 

passo que algumas pteridófitas alcançavam até 2 

metros. Que diferenças na estrutura anátomo-fisiológica 

desses grupos justifica essa diferença de tamanho?  
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GABARITO 

 
1. a) Parte do vegetal capaz de produzir gametas. 

b) I e II, respectivamente utilizando os soros com cápsulas que 

contêm esporos e grãos de pólen que germinam originando 

tubos polínicos. 

2. Monocotiledôneas possuem flores trímeras, folhas com nervuras 

paralelas e raízes fasciculadas (cabeleira). 

3. Fecundação através do tubo polínico, o que representa 

independência da água para a fecundação. Ocorrência de 

fruto que protege a semente e o embrião. Semente contendo 

reservas nutritivas que garantem o início do desenvolvimento 

embrionário. Grande capacidade de disseminação das 

sementes. 

4. C 

5. E 

6. C 

7. a) A parte da flor que se desenvolve em fruto é o ovário. 

b) Frutos gerados pela aplicação de hormônios não possuem 

semente, pois seus óvulos não foram fecundados. 

Se houver polinização é provável que haja fecundação dos 

óvulos, assim o fruto deve apresentar sementes. 

8. D 

9. a) No ciclo vital de uma angiosperma as fases heterotróficas 

são representadas pelos gametófitos (tubo polínico e saco 

embrionário) dependentes do esporófito verde e autótrofo e pelo 

embrião no interior da semente. Este é nutrido pelo endosperma 

ou albúmen. 

b) Durante a germinação, o consumo de alimento através da 

respiração supera a fotossíntese. Nesta fase o vegetal jovem 

consome as reservas acumuladas na semente. Durante o 

crescimento, e na fase adulta, a produção de matéria orgânica 

pela fotossíntese é maior do que o consumo pela respiração. 

Desta forma o vegetal pode acumular matéria e crescer. 

10. E 

11. a) O substrato que possibilita uma produção mais rápida de 

etanol é o caldo, porque é rico em sacarose (um dissacarídeo), 

molécula menor e mais fácil de ser degradada que a celulose do 

bagaço. 

b) 

Monocotiledôneas Eudicotiledôneas 

Nervuras paralelas Nervuras reticuladas 

Flores trímeras Flores tetrâmeras ou pentâmeras 

1 cotilédone 2 cotilédones 

Folhas invaginantes Folhas pecioladas 

Feixes vasculares dispersos no 

caule 

Feixes vasculares dispostos em 

único circulo 

Sistema radicular fasciculado Sistema radicular pivotante 

Fruto com 3 lóculos Frutos com 2 ou 5 lojas/lóculos 

 

12. a) Angiospermas dicotiledôneas: 1, 3 e 4 

Angiospermas monocotiledôneas: 2 

b) Tipos de nervuras e número de pétalas, sépalas, estames e 

pistilos. 

c) Monocotiledônea: 1 cotilédone na semente e raiz 

fasciculada ou cabeleira. 

Dicotiledôneas: 2 cotilédones na semente e raiz axial ou 

pivotante. 

13. a) Flores e sementes, polinização, grão de pólen e tubo 

polínico, óvulo. 

b) Gimnospermas. 

c) Pteridófitas. 

14. a) Gimnospermas. 

b) Presença de arquegônio. 

c) Pteridófitas e Angiospermas. 

15. Nas Briófitas não há vasos condutores de seivas, limitando o 

tamanho desses vegetais. As Pteridófitas são vascularizadas e 

podem atingir grande porte. 

Biologia 

 

Módulo 03 

 

Fungos 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (FUVEST 2018)  No grupo dos fungos, são conhecidas 

perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso inclui 

espécies que  

a) são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos 

nutrientes, pois sintetizam açúcares a partir do dióxido 

de carbono do ar.    

b) são parasitas, procariontes heterotróficos que 

absorvem compostos orgânicos produzidos pelos 

organismos hospedeiros.    

c) são comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos 

primitivos que não formam corpos de frutificação.    

d) formam, com as raízes de plantas, associações 

chamadas micorrizas, mutuamente benéficas, pela 

troca de nutrientes.    

e) realizam respiração, na presença de oxigênio, e 

fotossíntese, na ausência desse gás, sendo, portanto, 

anaeróbias facultativas.    

  

2. (FUVEST 2013) Frequentemente, os fungos são estudados 

juntamente com as plantas, na área da Botânica. Em 

termos biológicos, é correto afirmar que essa 

aproximação  

a) não se justifica, pois a organização dos tecidos nos 

fungos assemelha-se muito mais à dos animais que à 

das plantas.    

b) se justifica, pois as células dos fungos têm o mesmo 

tipo de revestimento que as células vegetais.    

c) não se justifica, pois a forma de obtenção e 

armazenamento de energia nos fungos é diferente da 

encontrada nas plantas.    

d) se justifica, pois os fungos possuem as mesmas 

organelas celulares que as plantas.    

e) se justifica, pois os fungos e as algas verdes têm o 

mesmo mecanismo de reprodução.    

  

3. (FUVEST 2013) A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a 

bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto 

simples de uva sã, fresca e madura”. Na produção de 

vinho, são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas. 

Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao 

mosto (uvas esmagadas, suco e cascas) com os tanques 

abertos, para que elas se reproduzam mais rapidamente. 

Posteriormente, os tanques são hermeticamente 

fechados. Nessas condições, pode-se afirmar, 

corretamente, que  

a) o vinho se forma somente após o fechamento dos 

tanques, pois, na fase anterior, os produtos da ação 

das leveduras são a água e o gás carbônico.    

b) o vinho começa a ser formado já com os tanques 

abertos, pois o produto da ação das leveduras, nessa 

fase, é utilizado depois como substrato para a 

fermentação.    

c) a fermentação ocorre principalmente durante a 

reprodução das leveduras, pois esses organismos 

necessitam de grande aporte de energia para sua 

multiplicação.    

d) a fermentação só é possível se, antes, houver um 

processo de respiração aeróbica que forneça energia 

para as etapas posteriores, que são anaeróbicas.    

e) o vinho se forma somente quando os tanques voltam 

a ser abertos, após a fermentação se completar, para 

que as leveduras realizem respiração aeróbica.   

 

4. (FUVEST 2011) O quadro abaixo lista características que 

diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos 
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animais, quanto ao tipo e ao número de células e 

quanto à forma de nutrição de seus integrantes. 

 

Característic

a 

I II III 

Tipo  

de célula  

Exclusivament

e 

procarióticos 

Maioria 

eucarióticos 

Exclusivament

e eucarióticos 

Número  

de células  

Exclusivament

e unicelulares 

Unicelulares 

ou 

pluricelulare

s 

Exclusivament

e 

pluricelulares 

Forma de 

nutrição  

Exclusivament

e 

heterotróficos 

Autotróficos 

ou 

heterotrófic

os 

Exclusivament

e autotróficos 

 

Com relação a essas características, os seres vivos que 

compõem o reino dos fungos estão indicados em: 

 

 Tipo de 

célula 

Número de 

células 

Forma de 

nutrição 

a) I III II 

b) II III I 

c) III II I 

d) III I II 

e) II II III 

 

  

5. (FUVEST 2006) Nos ambientes aquáticos, a fotossíntese é 

realizada principalmente por  

a) algas e bactérias.     b) algas e plantas.    

c) algas e fungos.     d) bactérias e fungos.    

e) fungos e plantas.    

  

6. (FUVEST 2003) Considere uma levedura, que é um fungo 

unicelular, multiplicando-se num meio nutritivo, onde a 

única fonte de carbono é a sacarose, açúcar que não 

atravessa a membrana celular. 

a) De que processo inicial depende o aproveitamento 

da sacarose pela levedura? 

b) Que composto de carbono é eliminado pela 

levedura caso ela utilize os produtos originados da 

sacarose nas reações de oxidação que ocorrem em 

suas mitocôndrias?  

  

7. (FUVEST 2001) Os liquens da tundra ártica constituem a 

principal fonte de alimento para renas e caribus durante 

o inverno. As substâncias orgânicas do alimento desses 

animais, portanto, são primariamente produzidas por um 

dos organismos componentes do líquen. Qual é esse 

organismo e que processo ele utiliza para produzir 

substâncias orgânicas?  

a) Um fungo; fermentação.    

b) Um fungo; fotossíntese.    

c) Um protozoário; fermentação.    

d) Uma alga; fotossíntese.    

e) Uma cianobactéria; quimiossíntese.    

  

8. (FUVEST 1998) As leveduras podem viver tanto na 

presença quanto na ausência do gás oxigênio. 

a) Que processos de obtenção de energia as 

leveduras realizam em cada uma dessas situações? 

b) Em qual das situações a atividade metabólica das 

leveduras é mais alta? Por quê?  

  

9. (FUVEST 1998) O molho de soja mofado vem sendo usado 

na China, há mais de 2.500 anos, no combate a 

infecções de pele. Durante a Segunda Guerra Mundial, 

prisioneiros russos das prisões alemãs que aceitavam 

comer pão mofado sofriam menos infecções de pele 

que os demais prisioneiros, os quais recusavam esse 

alimento. 

a) O que é mofo? 

b) Por que esses alimentos mofados podem combater 

as infecções de pele?  

  

10. (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 

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.    

 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP 2013) Os fungos são organismos eucarióticos 

heterotróficos unicelulares ou multicelulares. Os fungos 

multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que 

podem ser contínuas ou septadas, e que, em conjunto, 

formam o micélio. 

a) Mencione uma característica que diferencie a célula 

de um fungo de uma célula animal, e outra que 

diferencie a célula de um fungo de uma célula 

vegetal. 

b) Em animais, alguns fungos podem provocar 

intoxicação e doenças como micoses; em plantas, 

podem causar doenças que prejudicam a lavoura, 

como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do 

amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. 

Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. 

Cite dois benefícios proporcionados pelos fungos.  

  

TEXTO PARA A QUESTÃO:  

 

 "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)  

a) Dê duas características que permitam diferenciar as 

bactérias dos protozoários. 

b) Os fungos apresentam componentes 

polissacarídeos estruturais e de reserva, também 

encontrados em animais. Justifique a afirmação.  

  

13. (UNICAMP 2004) O impressionante exército de argila de 

Xian, na China, enfrenta finalmente um inimigo. O 

oponente é um batalhão composto por mais de 

quarenta tipos de fungos, que ameaça a integridade 

dos 6000 guerreiros e cavalos moldados em tamanho 

natural. Os fungos que agora os atacam se alimentam 

da umidade provocada pela respiração das milhares de 

pessoas que visitam a atração a cada ano.  

 (Adaptado de "Veja", 27/09/2000). 
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a) Ao contrário do que está escrito no texto, a 

umidade não é suficiente para alimentar os fungos. 

Explique como os indivíduos do Reino Fungi se 

alimentam. 

b) Os fungos são encontrados em qualquer ambiente. 

Como se explica essa grande capacidade de 

disseminação?  

  

14. (UNICAMP 2001) Até há algum tempo, considerava-se 

que fungos e bactérias pertenciam ao reino vegetal. 

Com o reconhecimento das diferenças entre eucariotos 

e procariotos, as bactérias foram separadas, mas os 

fungos permaneceram incluídos no reino vegetal. Mais 

recentemente, porém, tornou-se claro que os organismos 

agrupados como fungos definitivamente não são 

plantas. 

a) Apresente uma característica comum a bactérias e 

fungos que permitiu considerá-los como plantas. 

b) Apresente uma característica das bactérias que 

demonstra serem elas pertencentes a outro reino. 

Qual é esse reino? 

c) Cite duas características das plantas que não são 

encontradas nos fungos.  

  

15. (UNICAMP 1996) Fungos crescem sobre alimentos 

formando colônias de várias colorações visíveis a olho nu 

(bolor ou mofo). Em um experimento, um meio de cultura 

à base de amido foi preparado sob fervura, e a seguir 

distribuído nos frascos de I a IV, nas seguintes condições: 

I. tampado imediatamente 

II. tampado depois de frio 

III. tampado depois de frios por plásticos com furos 

IV. destampado 

a) Em que frasco, teoricamente, se espera que um 

maior número de colônias se desenvolva? Por quê? 

b) Indique as etapas do desenvolvimento de uma 

colônia. 

c) Porque os fungos crescem sobre substratos 

orgânicos?  

 

GABARITO 

 
1. D 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

6. a) As células da levedura, inicialmente, eliminam enzimas 

digestórias para o meio extracelular. Após a digestão enzimática 

da sacarose, os produtos da reação serão absorvidos pela 

membrana celular através do processo de difusão facilitada. 

b) A oxidação completa dos monossacarídeos glicose e 

frutose, resultantes da digestão da sacarose, resultará na 

produção de H2O e CO2. O CO2 será eliminado pelas células da 

levedura.   

7. D 

8. a) Na ausência de oxigênio livre as leveduras realizam a 

fermentação alcoólica (respiração anaeróbia). Na presença 

deste gás realizam a respiração aeróbia. 

b) A atividade metabólica é maior quando realizam a 

respiração aeróbia porque o rendimento energético é maior do 

que na fermentação.   

9. a) Mofo é um termo vulgar que designa certos tipos de fungos. 

b) Alguns fungos podem produzir substâncias antibióticas que 

impedem a proliferação de bactérias, evitando infecções de 

pele. 

10. B 

11. a) As células dos fungos apresentam parede celular composta 

de quitina, fato que não ocorre com as células animais. As células 

vegetais armazenam polissacarídeos na forma de amido, 

enquanto as células dos fungos armazenam glicogênio. 

b) Os fungos produzem antibióticos utilizados no combate às 

infecções bacterianas. São largamente utilizados na indústria de 

produção de bebidas alcoólicas e na panificação por realizarem 

fermentação alcoólica. 

12. a) As bactérias não apresentam núcleo organizado e 

possuem um único organoide citoplasmático, no caso, o 

ribossomo. 

b) Os fungos apresentam quitina (estrutural) e glicogênio (reserva). 

13. a) os fungos são saprófitos ou parasitas, além de serem 

heterótrofos. 

b) reprodução por esporos, que são resistentes em qualquer 

ambiente. 

14. a) Parede celular. 

b) São organismos procariontes, pertencentes ao reino 

Monera. 

c) Cloroplastos, fotossíntese, tecidos organizados. 

15. a) Frasco 4, porque destampado permite que os esporos de 

diversos tipos de fungos caiam sobre o meio de cultura e se 

desenvolvam. 

b) Germinação de esporos constituindo filamentos uni ou 

dinucleados denominados hifas. Hifas entrelaçadas formam o 

micélio, que é o fungo propriamente dito. Alguns fungos 

produzem corpos de frutificação, que são os elementos de 

reprodução ou "bolsas" contendo esporos. 

c) Desenvolvem-se na matéria orgânica porque são 

aclorofilados. São seres heterótrofos, incapazes de produzir seu 

alimento. 
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Biologia 

 

Módulo 04 

 

Tecidos meristemáticos, Tecidos permanentes, Morfologia e  

fisiologia da raiz e caule, Morfologia e fisiologia da folha. 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (FUVEST 1999) Para se obter a ramificação do caule de 

uma planta, como a azaleia por exemplo, deve-se  

a) aplicar adubo com alto teor de fosfato na planta, de 

modo a estimular a síntese de clorofila e maior 

produção de ramos.    

b) aplicar o hormônio auxina nas gemas laterais, de 

modo a estimular o seu desenvolvimento e 

consequente produção de ramos.    

c) manter a planta por algum tempo no escuro, de 

modo a estimular a produção de gás etileno, um 

indutor de crescimento caulinar.    

d) cortar as pontas das raízes, de modo a evitar seu 

desenvolvimento e permitir maior crescimento das 

outras partes da planta.    

e) cortar as pontas dos ramos, de modo a eliminar as 

gemas apicais que produzem hormônios inibidores do 

desenvolvimento das gemas laterais.    

  

2. (FUVEST 1997) Um pesquisador dividiu um lote de plantas 

jovens em quatro grupos, dos quais três receberam os 

tratamentos indicados adiante e o quarto foi usado 

como controle.  

 

Grupo I: As plantas tiveram as folhas retiradas. 

Grupo II: As plantas tiveram o ápice coberto com papel 

à prova de luz. 

Grupo III: As plantas tiveram as folhas retiradas e o ápice 

coberto com papel à prova de luz. 

Grupo IV: Controle. 

 

As plantas foram então iluminadas unilateralmente. Quais 

plantas se curvam em direção à fonte de luz, tal como os 

controles?  

a) Nenhuma delas.    

b) Somente as plantas do grupo I.    

c) Somente as plantas do grupo II.    

d) Somente as plantas dos grupos I e II.    

e) As plantas dos grupos I, II e III.    

  

3. (FUVEST 1996) Complete a tabela a seguir, comparando 

a fotossíntese à respiração aeróbica em um mesmo 

organismo. 

 

 fotossíntese resp. aeróbica 

formas de 

armazename

nto de 

energia 

  

gás 

consumido 
  

gás liberado   

organelas 

onde ocorre 

o processo 

  

células onde 

ocorre o 

processo 

  

  

  

4. (FUVEST 1993) Células de certos organismos possuem 

organelas que produzem ATPs e os utilizam na síntese de 

substância orgânica a partir de dióxido de carbono. 

Essas organelas são:  

a) os lisossomos.    

b) as mitocôndrias.    

c) os cloroplastos.    

d) o sistema de Golgi.    

e) os nucléolos.    

  

5. (FUVEST 1993) Quando se quer tingir flores brancas, o 

procedimento mais indicado é colocar  

a) hastes cortadas em solução colorida em ambiente 

saturado de umidade.    

b) hastes cortadas em solução colorida em ambiente 

seco.    

c) plantas intactas em solução colorida, em ambiente 

saturado de umidade.    

d) plantas intactas em solução colorida, em ambiente 

seco.    

e) planta intacta em solo regado com solução colorida.    

  

6. (FUVEST 1993) Por que os agricultores cortam a 

extremidade apical de certas plantas como mostra a 

figura a seguir? Que mecanismo explica o resultado que 

obtêm com esse processo? 

 

  

  

7. (FUVEST 1992) O ponto vegetativo apical de um grupo de 

plantas foi retirado e substituído por uma pasta de 

lanolina misturada com um hormônio. Para verificar se é 

esse hormônio que inibe o desenvolvimento das gemas 

laterais, o procedimento adequado é usar um outro 

grupo de plantas como controle e nesse grupo, após o 

corte:  

a) colocar uma pasta de ágar misturada com o 

hormônio.    

b) aspergir uma solução nutritiva na região cortada.    

c) colocar apenas lanolina na região cortada.    

d) retirar também as gemas laterais.    

e) colocar a mesma pasta utilizada no grupo 

experimental, mantendo as plantas no escuro.    

  

8. (FUVEST 1989) Quando uma planta é colocada na 

posição horizontal, em ambiente homogeneamente 

iluminado, exibe uma resposta de crescimento orientado, 
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conhecido como geotropismo. 

a) Como são os geotropismos do caule e da raiz? 

b) Explique o mecanismo fisiológico responsável por 

esse crescimento orientado.  

  

9. (Ufjf-pism 2 2019) Sobre tropismos, marque a alternativa 

CORRETA:  

a) Raízes crescem por geotropismo negativo, por ação 

do etileno.     

b) Caules crescem por geotropismo positivo, por ação 

de auxinas.     

c) Caules crescem com fototropismo positivo, por ação 

de auxinas.     

d) Algumas plantas crescem por tigmotropismo, em 

contato com o suporte, por ação do ácido abscísico.     

e) Em espécies vegetais não há quimiotropismo, 

diferentemente do que ocorre entre os protistas.     

  

10. (Fmp 2019) Durante o século XIX, quando o gás do 

carvão foi usado como combustível para a iluminação 

pública, foi verificado que o vazamento de tubulação de 

gás provocava a queda de folhas de árvores próximas. O 

gás responsável por esse fato era o gás etileno. 

 Além da abscisão foliar, outra função desse fitormônio é  

a) promover o amadurecimento de muitos tipos de 

frutos.     

b) estimular o crescimento do tubo polínico durante a 

dupla fecundação.    

c) inibir a formação da raiz e de pelos absorventes.    

d) retardar o envelhecimento da folha por inibição da 

degradação de proteínas.    

e) atuar no fototropismo e no geotropismo.    
 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST 2006) Nos ambientes aquáticos, a fotossíntese é 

realizada principalmente por  

a) algas e bactérias.    

b) algas e plantas.    

c) algas e fungos.    

d) bactérias e fungos.    

e) fungos e plantas.    

  

12. (FUVEST 2005) Considere as seguintes atividades 

humanas: 

I -  Uso de equipamento ligado à rede de energia 

gerada em usinas hidrelétricas. 

II -  Preparação de alimentos em fogões a gás 

combustível. 

III -  Uso de equipamento rural movido por tração 

animal. 

IV -  Transporte urbano movido a álcool combustível. 

 

As transformações de energia solar, por ação direta ou 

indireta de organismos fotossintetizantes, ocorrem 

exclusivamente em  

a) I    

b) II    

c) II, III e IV    

d) III e IV    

e) IV    

  

13. (FUVEST 2002) Pesquisadores norte-americanos 

produziram uma variedade de tomate transgênico que 

sobrevive em solos até 50 vezes mais salinos do que o 

tolerado pelas plantas normais. Essas plantas 

geneticamente modificadas produzem maior 

quantidade de uma proteína de membrana que 

bombeia íons sódio para o interior do vacúolo. Com base 

em tais informações, pode-se concluir que plantas 

normais não conseguem sobreviver em solos muito salinos 

porque, neles, as plantas normais  

a) absorvem água do ambiente por osmose.    

b) perdem água para o ambiente por osmose.    

c) absorvem sal do ambiente por difusão.    

d) perdem sal para o ambiente por difusão.    

e) perdem água e absorvem sal por transporte ativo.    

  

14. (FUVEST 2001) As substâncias orgânicas de que uma 

planta necessita para formar os componentes de suas 

células são  

a) sintetizadas a partir de substâncias orgânicas retiradas 

do solo.    

b) sintetizadas a partir de substâncias orgânicas retiradas 

do solo e de substâncias inorgânicas retiradas do ar.    

c) sintetizadas a partir de substâncias inorgânicas 

retiradas do solo e do ar.    

d) extraídas de bactérias e de fungos que vivem em 

associação com suas raízes.    

e) extraídas do solo juntamente com a água e os sais 

minerais.    

  

15. (FUVEST 2001) Os liquens da tundra ártica constituem a 

principal fonte de alimento para renas e caribus durante 

o inverno. As substâncias orgânicas do alimento desses 

animais, portanto, são primariamente produzidas por um 

dos organismos componentes do líquen. Qual é esse 

organismo e que processo ele utiliza para produzir 

substâncias orgânicas?  

a) Um fungo; fermentação.    

b) Um fungo; fotossíntese.    

c) Um protozoário; fermentação.    

d) Uma alga; fotossíntese.    

e) Uma cianobactéria; quimiossíntese.    

 

GABARITO 

 

1. E 

2. B 

3. Observe a tabela a seguir. 

 fotossíntese resp. aeróbica 

formas de 

armazenamento 

de energia 

Amido A T P 

gás consumido CO2 O2 

gás liberado O2 CO2 

organelas onde 

ocorre o 

processo 

Cloroplasto Mitocôndria 

células onde 

ocorre o 

processo 

Clorofiladas Vivas 

 

4. C 

5. B 

6. A retirada da gema apical vai provocar o brotamento das 

gemas laterais, consequentemente a planta vai apresentar mais 

ramos, folhas, flores e frutos. A poda provoca uma diminuição da 

quantidade de auxinas no caule o que estimula as divisões 

celulares na região das gemas laterais.   

7. C 

8. a) caule - negativo, raiz - positivo 

b) o AIA, deslocado pela ação gravitacional, estimula o 

crescimento do caule (curvatura para cima) e inibe o 

crescimento da raiz (curvatura para baixo). 

9. C 

10. A 

11. A 

12. C 

13. B 

14. C 

15. D 
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Biologia 

 

Módulo 05 

 

Zoologia, Poriferos, cnidários, vermes. 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (UNICAMP 2011) A teníase e a cisticercose são doenças 

parasitárias que ainda preocupam as entidades 

sanitaristas. São medidas que controlam a incidência de 

casos dessas parasitoses: lavar bem os alimentos e tomar 

água fervida ou filtrada, para evitar a  

a) ingestão de ovos dos platelmintos causadores dessas 

doenças; e controlar as populações de caramujos, 

que são hospedeiros intermediários dos platelmintos.    

b) ingestão de ovos dos nematelmintos, além de 

cozinhar bem as carnes de porco e de boi, ambos 

portadores desses nematelmintos.    

c) ingestão de cisticercos; e controlar a população de 

insetos vetores, como o barbeiro, que transmite os 

ovos do parasita ao picar o homem.    

d) ingestão de ovos do parasita; e cozinhar 

adequadamente as carnes de porco e de boi para 

evitar a ingestão de cisticercos.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 O vazamento de petróleo no Golfo do México, em abril 

de 2010, foi considerado o pior da história dos EUA. O 

vazamento causou o aparecimento de uma extensa 

mancha de óleo na superfície do oceano, ameaçando 

a fauna e a flora da região. Estima-se que o vazamento 

foi da ordem de 800 milhões de litros de petróleo em 

cerca de 100 dias.  

 

2. (UNICAMP 2011) Os corais, espalhados por grande 

extensão de regiões tropicais dos oceanos e mares do 

globo terrestre, formam os recifes ou bancos de corais e 

vivem em simbiose com alguns tipos de algas. No caso 

do acidente no Golfo do México, o risco para os corais se 

deve  

a) às substâncias presentes nesse vazamento, que 

matariam vários peixes que serviriam de alimento para 

os corais.    

b) ao branqueamento dos corais, causado pela 

quantidade de ácido clorídrico liberado juntamente 

com o óleo.    

c) à redução na entrada de luz no oceano, que 

diminuiria a taxa de fotossíntese de algas, reduzindo a 

liberação de oxigênio e nutrientes que seriam usados 

pelos pólipos de corais.    

d) à absorção de substância tóxica pelos pólipos dos 

cnidários, formados por colônias de protozoários que 

se alimentam de matéria orgânica proveniente das 

algas.    

  

3. (UNICAMP 2010) Em uma excursão de Botânica, um 

aluno observou que sobre a planta ornamental coroa-

de-cristo (Euphorbia milli) crescia um organismo 

filamentoso de coloração amarela parecido com “fios 

de ovos”. Quando se aproximou, verificou que o 

organismo filamentoso era uma planta, o cipó-chumbo 

(Cuscuta sp.), que estava produzindo flores e frutos. 

a) Que hábito de vida tem essa planta chamada cipó-

chumbo? Como ela consegue sobreviver, uma vez 

que é amarela, não tem clorofila e não faz 

fotossíntese? 

b) Qual a função da clorofila na fotossíntese? Que 

relação tem essa função com a síntese de ATP e de 

NADPH?  

  

4. (UNICAMP 2005) Sob a denominação de "vermes", estão 

incluídos invertebrados de vida livre e parasitária como 

platelmintos, nematódeos e anelídeos. 

a) Os animais citados no texto apresentam a mesma 

simetria. Indique qual é essa simetria e dê duas 

novidades evolutivas associadas ao aparecimento 

dessa simetria. 

b) Hirudo medicinalis (sanguessuga), Ascaris lumbricoides 

(lombriga) e Taenia saginata (tênia) são exemplos de 

parasitas pertencentes a cada um dos filos citados 

que podem ser diferenciados também pelo fato de 

serem endoparasitas ou exoparasitas. Identifique o filo 

a que pertencem e separe-os quanto ao modo de 

vida parasitária.  

5. (UNICAMP 2003) Alguns hidrozoários coloniais, como a 

Obelia sp., ocorrem na natureza sob a forma de pólipos e 

medusas. 

a) Como uma colônia destes hidrozoários se origina? E 

como esta colônia dá origem a novas colônias? 

b) Que estrutura comum aos pólipos e medusas é 

encontrada somente neste filo? Qual a sua função?  

  

6. (UNICAMP 1999) Sabe-se que uma planta daninha de 

nome "striga", com folhas largas e nervuras reticuladas, 

invasora de culturas de milho, arroz, cana e de muitas 

outras espécies de gramíneas na Ásia e na África, é a 

nova dor de cabeça dos técnicos agrícolas no Brasil. 

Sabe-se também que algumas auxinas sintéticas são 

usadas como herbicidas porque são capazes de eliminar 

dicotiledôneas e não agem sobre monocotiledôneas. 

a) Qual seria o resultado da aplicação de um desses 

herbicidas o combate à "striga" invasora em um 

canavial? E em uma plantação de tomates? 

Explique sua resposta. 

b) Indique uma auxina natural e mencione uma de 

suas funções na planta.  

  

7. (UNICAMP 1998) Uma criança, depois de passar férias em 

uma fazenda, foi levada a um posto de saúde com 

quadro sugestivo de pneumonia. Os resultados dos 

exames descartaram pneumonia por vírus ou bactéria. A 

doença regrediu sem necessidade de tratamento. 

Algumas semanas depois, um exame de fezes de rotina 

detectou parasitismo por 'Ascaris lumbricoides' (lombriga) 

e por 'Enterobius vermicularis' (oxiúro). A mãe foi 

informada de que um dos vermes poderia ter causado a 

pneumonia. 

a) Qual poderia ter sido o verme responsável? 

Justifique sua resposta. 

b) Cite um outro verme que pode causar sintomas 

semelhantes no ser humano.  

  

8. (UNICAMP 1997) O albinismo é uma característica 

hereditária determinada por um gene recessivo que é 

letal em plantas, mas não em animais. 

a) Por que as plantas albinas morrem pouco tempo 

depois da germinação? 

b) Como as plantas albinas conseguem se desenvolver 

por alguns dias?  

  

9. (UNICAMP 1995) Por muitos anos pensou-se 

erroneamente que o oxigênio produzido na fotossíntese 

viesse do CO2, absorvido pelas plantas. 

a) De que substância se origina o O2, liberado no 

processo fotossintético? 

b) Indique a equação geral da fotossíntese para os 

vegetais clorofilados. 

c) Qual o destino do O2 produzido? 

d) Qual a função da clorofila na fotossíntese?  
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10. (UNICAMP 1993) No início do século, o Jeca Tatu, 

personagem criado por Monteiro Lobato, representava o 

brasileiro de zona rural, descalço, mal vestido e espoliado 

por vermes intestinais. Jeca se mostrava magro, pálido e 

preguiçoso, características estas decorrentes da 

parasitose. Sobre o personagem, Monteiro Lobato dizia: 

"Ele não é assim, ele está assim", e ainda, "Examinando-

lhe o sangue assombra a pobreza em hemoglobina". 

a) Que vermes intestinais eram responsáveis pelo 

estado do Jeca? 

b) Tendo em vista que esta parasitose ainda hoje 

acomete milhões de brasileiros, o que as pessoas 

devem fazer para não adquiri-la? Por quê?  

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP 2018). Os recifes de corais estão seriamente 

ameaçados pela combinação dos seguintes fatores:  

 
(Adaptado de Coral Reefs, The National Wildlife Federation. Disponível 

em https://www.nwf.org/Wildlife/Threats-to-Wildlife/Global-

Warming/Effects-on-Wildlife-and-Habitat/Coral-Reefs.aspx. 

Acessado em 26/07/2017.) 

 

Considerando o texto e seus conhecimentos, assinale a 

alternativa correta. 

a) branqueamento das esponjas calcárias pela 

exalação de suas algas simbiontes; acidificação 

marinha em virtude da elevação do nível do mar; e 

menor taxa fotossintética pelo aumento do 2CO  nos 

oceanos.    

b) bloqueio das conchas dos cnidários pela expulsão de 

suas algas parasíticas; acidificação marinha em 

virtude dos maiores níveis de 2CO  no ar; e maior 

incidência de luz solar por causa do degelo das 

calotas polares.    

c) branqueamento dos pólipos de cnidários pela 

expulsão de suas algas simbiontes; acidificação 

marinha em virtude dos maiores níveis de 2CO  no ar; 

e menor taxa fotossintética em razão dos níveis 

oceânicos elevados.    

d) bloqueio das esponjas calcárias pela aquisição de 

algas comensalistas; acidificação marinha em virtude 

dos maiores níveis de 2CO  no ar; e maior incidência 

de luz solar por causa do degelo das calotas polares.    

  

12. (UNICAMP 2018)  Em alguns casos, as organelas celulares 

podem transformar-se e perder a funcionalidade, como 

acontece com os cloroplastos. Em plantas com alta 

atividade de fotossíntese, mas com crescimento 

paralisado e sem drenos ativos (como flores e frutos), os 

cloroplastos podem dar origem a  

a) protoplastos – células vegetais desprovidas de parede 

celular.     

b) amiloplastos – organelas em que ocorre acúmulo de 

amido.     

c) proplastos – organelas imaturas que dão origem a 

cloroplastos.     

d) cromoplastos – organelas em que ocorre acúmulo de 

pigmentos.     

  

13. (UNICAMP 2017) A esquistossomose mansônica é uma 

doença que afeta 7  milhões de brasileiros atualmente. A 

vacina contra este helminto está em fase pré-clínica de 

testes e foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros. 

 

a) Quais são as formas infectantes para o hospedeiro 

vertebrado e para o hospedeiro invertebrado? 

Indique esses hospedeiros. 

b) Vacinas são estratégias profiláticas importantes no 

combate a infecções, porém, até o momento, não 

existem vacinas contra essa parasitose. Cite duas 

medidas profiláticas efetivas para o controle dessa 

infecção no homem.  

  

14. (UNICAMP 2015) O estudo do desenvolvimento 

embrionário é importante para se entender a evolução 

dos animais. Observe as imagens abaixo. 
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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.    

15. (UNICAMP 2014) Depois da descoberta dos restos mortais 

do rei Ricardo III em um estacionamento na Inglaterra, 

em 2012, e do início de um movimento para rever a 

péssima imagem do monarca - cristalizada pela peça 

Ricardo III, de Shakespeare -, um novo achado volta a 

perturbar sua memória. Foram encontrados, nos restos 

mortais do rei, ovos de lombriga (Ascaris lumbricoides). 

Os ovos estavam na região intestinal do rei e não foram 

encontrados em nenhum outro local dos restos mortais e 

nem em torno da ossada. 
 

(Adaptado de Folha de São Paulo, 04/09/2013, 

 Caderno Ciência, edição online.) 

 

a) Os Ascaris lumbricoides até os dias de hoje causam 

problemas graves, principalmente em crianças 

desnutridas. Qual é a forma de transmissão desse 

parasita ao homem e como podemos evitá-lo? 

b) Os Ascaris lumbricoides são nematódeos que possuem 

sexos separados. É possível uma pessoa ter vermes de 

apenas um sexo? Justifique.  

GABARITO 

 
1. D 

2. C 

3. a) O cipó chumbo tem um hábito de vida parasitário. Esta 

planta possui raiz do tipo haustório que penetra no floema da 

planta hospedeira, de onde retira os nutrientes orgânicos 

necessários para a sua sobrevivência.  

b) a clorofila presente nos tilacoides dos cloroplastos absorve 

a energia luminosa, transforma-a em energia química (ATP) e 

NADPH (aceptor de elétrons). 

4. a) A simetria dos vermes é bilateral. Entre as novidades 

evolutivas, citam-se: 

- aparecimento das regiões anterior e posterior. 

- aparecimento de regiões dorsal e ventral. 

b) Hirudo medicinalis, pertencente ao filo dos anelídeos é 

exoparasita. 

Ascaris lumbricoides, endoparasita do filo nematelmintos. 

Taenia saginata, endoparasita, incluído no filo platelmintos. 

5. a) A colônia é originada por meio da reprodução assexuada, 

por brotamento, do pólipo. Pólipos adultos, pelo mesmo 

processo, produzem as medusas. Estas são as formas livres e 

sexuadas, apresentando fecundação externa e desenvolvimento 

indireto. O desenvolvimento do zigoto forma a larva plânula livre. 

Após a fixação desta ao fundo oceânico, inicia-se, por 

brotamento, a formação de uma nova colônia de Obelias. 

b) Cnidoblasto. Sua função é defesa e captura de alimento. 

6. a) No canavial somente a erva daninha seria eliminada pois o 

herbicida utilizado mata dicotiledôneas e a cana-de-açúcar é 

uma angiosperma monocotiledônea. Na plantação de tomates 

seriam eliminadas a erva daninha e os tomateiros pois ambos os 

vegetais são dicotiledôneas. 

b) AIA (ácido indol-acético) é uma auxina natural que 

apresenta, entre outras funções, a capacidade de inibir as 

gemas laterais e promover a aceleração ou inibição do 

crescimento celular dependendo de sua concentração em raízes 

e caules. 

7. a) O verme responsável pelo quadro clínico da criança é o 

'Ascaris lumbricoides', vulgarmente chamado lombriga. Durante 

sua evolução no corpo humano o parasita passa por estágios 

larvários que migram, via circulação sanguínea, pelo fígado, 

coração e pulmões. Nos pulmões podem causar afecções 

respiratórias. 

b) 'Ancilostoma duodenale' e 'Necator americanus', 

causadores do amarelão, apresentam ciclo vital semelhante ao 

do Ascaris, podendo causar os mesmos sintomas no paciente. 

8. a) Plantas albinas não produzem clorofila, pigmento verde 

responsável pela absorção de luz durante o processo de 

fotossíntese. Sem clorofila o vegetal não produz seu alimento e 

não pode sobreviver. 

b) O desenvolvimento inicial de um vegetal é garantido pelo 

endosperma (reserva) da semente. 

9. a) Água. 

 b) Equação geral da fotossíntese: 

12H2O + 6CO2 + Luz →  C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

c) É utilizado na respiração celular aeróbica e o excedente 

eliminado pelas estruturas fotossintetizantes do vegetal. 

d) Absorção de luz e conversão da energia luminosa em 

energia química. 

10. a) Os vermes parasitas do Jeca são: 'Ancylostoma duodenale' 

e 'Necator americanus'. 

b) A profilaxia para o Amarelão é o uso de calçados, pois a 

transmissão se faz, principalmente, através de larvas infestantes 

do solo. 

11. C 

12. B 

13. a) No ciclo vital do platelminto Schistossoma mansoni, as 

formas infectantes para o hospedeiro humano são as larvas 

cercarias e, aquelas que infectam o caramujo transmissor, são as 

larvas miracídios. 

b) Pode-se prevenir a esquistossomose através de políticas 

públicas como o saneamento básico e evitando lagoas 

infestadas com os caramujos transmissores. 

14. C 

15. a) A transmissão do Ascaris lumbricoides dá-se pela ingestão 

dos ovos embrionados do verme em alimentos ingeridos crus e 

mal lavados e/ou água contaminada por esgoto. Pode-se evitar 

essa infestação ingerindo alimentos crus bem lavados e bebendo 

água tratada. 

b) Sim. A ingestão de apenas um ovo do verme provocará o 

desenvolvimento de um adulto macho ou fêmea, uma vez que o 

Ascaris lumbricoides é uma espécie dioica, ou unissexuada. 
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Biologia 

 

Módulo 06 

 

Zoologia, Anelideos, moluscas, artrópodes e equinodermos. 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (FUVEST 2013) Os equinodermos são animais 

deuterostômios marinhos que apresentam simetria radial 

na fase adulta e bilateral na fase de larva. 

a) A palavra deuterostômio deriva do grego: deuteros 

= segundo, secundário; stoma = boca. Que 

característica justifica denominar os equinodermos 

como deuterostômios? Cite outro filo animal com o 

qual essa característica é compartilhada. 

b) No desenvolvimento dos equinodermos, verifica-se 

a transição de simetria bilateral para simetria radial. 

Essa sequência reflete o que ocorreu com a simetria 

ao longo da evolução dos metazoários 

invertebrados? Justifique sua resposta.   

  

2. (FUVEST 2010) Um determinado animal adulto é 

desprovido de crânio e apêndices articulares. Apresenta 

corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer 

ao grupo dos  

a) répteis ou nematelmintos.    

b) platelmintos ou anelídeos.    

c) moluscos ou platelmintos.    

d) anelídeos ou nematelmintos.    

e) anelídeos ou artrópodes.    

  

3. (FUVEST 2010) O quadro a seguir mostra diferenças que 

ocorrem no reino animal quanto ao plano corporal e aos 

sistemas digestório, circulatório e nervoso: 

 

 1 2 3 

A – Simetria 

na fase 

adulta 

Ausente Radial Bilateral 

B – Sistema 

digestório 
Ausente Incompleto Completo 

C – Sistema 

circulatório 
Ausente Aberto Fechado 

D – Sistema 

nervoso Ausente 

Cordão 

nervoso 

ventral 

Dorsal 

 

Os anelídeos, por exemplo, apresentam as 

características A3, B3, C3 e D2. 

a) Que grupo animal apresenta as características A1, 

B1, C1 e D1? 

b) Que características de A, B, C e D estão presentes 

em um crustáceo? 

c) Que características de A, B, C e D estão presentes 

em um anfíbio?  

  

4. (FUVEST 2008) A revista PESQUISA FAPESP, de setembro de 

2007, publicou matéria com o título "Memórias Póstumas", 

que destaca a importância do conhecimento sobre a 

ecologia e o desenvolvimento de diversas espécies de 

insetos, para se desvendarem mortes misteriosas. 

a) Como a ocorrência de moscas e besouros, que se 

desenvolvem nos corpos em decomposição, pode ser 

útil para estimar o tempo decorrido desde a morte? 

b) Os cientistas entrevistados para tal matéria afirmam 

que os insetos podem revelar que, apesar de um 

corpo ter sido encontrado no Rio de Janeiro, a morte 

não ocorreu nessa cidade. Como isso é possível?  

  

5. (FUVEST 2008) "Organismos eucarióticos, multicelulares, 

heterotróficos e com revestimento de quitina". 

a) Quais organismos podem ser incluídos nessa 

descrição? 

b) A quitina e a celulose têm estruturas químicas 

semelhantes. Que funções essas substâncias têm em 

comum nos organismos em que estão presentes?  

  

6. (FUVEST 2008) Indique a alternativa que lista somente 

doenças que têm artrópodes como transmissores ou 

hospedeiros intermediários do agente causador:  

a) amarelão, doença de Chagas, esquistossomose e 

teníase.    

b) dengue, esquistossomose, febre amarela e malária.    

c) amarelão, doença de Chagas, filariose e malária.    

d) dengue, febre amarela, filariose e malária.    

e) dengue, febre amarela, filariose e teníase.    

  

7. (FUVEST 2006) Qual das alternativas relaciona 

corretamente cada um dos animais designados pelas 

letras de A a D com as características indicadas pelos 

números de I a IV? 

A. Água-Viva (celenterado) 

B. Lombriga (nematelminto) 

C. Mosquito (inseto) 

D. Sapo (anfíbio) 

 

I. Presença de pseudoceloma 

II. Sistema circulatório fechado 

III. Sistema respiratório traqueal 

IV. Sistema digestório incompleto  

a) A-I; B-IV; C-II; D-III.    b) A-I; B-II; C-III; D-IV.    

c) A-II; B-I; C-III; D-IV.    d) A-IV; B-III; C-I; D-II.    

e) A-IV; B-I; C-III; D-II.    

  

8. (FUVEST 2004) Durante a gestação, os filhotes de 

mamíferos placentários retiram alimento do corpo 

materno. Qual das alternativas indica o caminho 

percorrido por um aminoácido resultante da digestão de 

proteínas do alimento, desde o organismo materno até 

as células do feto?  

a) Estômago materno →  circulação sanguínea 

materna →  placenta →  líquido amniótico →  

circulação sanguínea fetal →  células fetais.    

b) Estômago materno →  circulação sanguínea 

materna →  placenta →  cordão umbilical →  

estômago fetal →  circulação sanguínea fetal →  

células fetais.    

c) Intestino materno →  circulação sanguínea materna 

→  placenta →  líquido amniótico →  circulação 

sanguínea fetal →  células fetais.    

d) Intestino materno →  circulação sanguínea materna 

→  placenta →  circulação sanguínea fetal →  

células fetais.    

e) Intestino materno →  estômago fetal →  circulação 

sanguínea fetal →  células fetais.    

  

9. (FUVEST 2003) O ornitorrinco e a equidna são mamíferos 

primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o 

desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é 

correto afirmar que  

a) diferentemente dos mamíferos placentários, eles 

apresentam autofecundação.    

b) diferentemente dos mamíferos placentários, eles não 

produzem leite para a alimentação dos filhotes.    

c) diferentemente dos mamíferos placentários, seus 

embriões realizam trocas gasosas diretamente com o 

ar.    
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d) à semelhança dos mamíferos placentários, seus 

embriões alimentam-se exclusivamente de vitelo 

acumulado no ovo.    

e) à semelhança dos mamíferos placentários, seus 

embriões livram-se dos excretas nitrogenados através 

da placenta.    

  

10. (FUVEST 2002) Caranguejo, caramujo e anêmona-do-mar 

pertencem a três filos diferentes de animais. A esses 

mesmos filos, pertencem, respectivamente:  

a) lagosta, lula e estrela-do-mar.    

b) abelha, lesma e água-viva.    

c) camarão, planária e estrela-do-mar.    

d) barata, mexilhão e ouriço-do-mar.    

e) ouriço-do-mar, polvo e água-viva.    
Exercícios de Aprofundamento 

  

11. (FUVEST 2020) Qual das curvas representa o crescimento 

de um inseto hemimetábolo, desde seu nascimento até 

a fase adulta?  

a) 

 
    

b)  

 
    

c)  

 
    

d)  

 
    

e)  

 
    

12. (FUVEST 2018) Gafanhotos alados (Orthoptera), formando 

nuvens, atacaram recentemente lavouras de mandioca, 

na região Norte do Brasil, trazendo prejuízos econômicos. 

Outra praga agrícola que vem causando danos para a 

economia é a lagarta–do–cartucho (Lepidoptera), que 

ataca plantações de milho e reduz a produção desse 

grão em até 50%. 

 

a) Como esses insetos são classificados quanto ao tipo 

de desenvolvimento e ao processo de metamorfose? 

b) Quais são as fases de desenvolvimento representadas 

pelo gafanhoto alado e pela lagarta?   

  

13. (FUVEST 2017) Considere anelídeos, artrópodes e 

cordados quanto à embriogênese e à metameria 

(divisão do corpo em uma série de segmentos que se 

repetem – os metâmeros). 

a) No desenvolvimento do tubo digestório, a abertura 

originada pelo blastóporo é caraterística que permite 

classificar anelídeos, artrópodes e cordados em um 

mesmo grupo? Justifique sua resposta. 

b) Nos anelídeos, os metâmeros podem mudar de forma 

ao longo do corpo. Isso ocorre também nos 

artrópodes adultos? Justifique sua resposta.  

  

14. (FUVEST 2017) Os primeiros vertebrados que conquistaram 

definitivamente o ambiente terrestre foram os _____I____, 

que possuem ____II_____, aquisição evolutiva que 

permitiu o desenvolvimento do embrião fora da água. 

 Indique a alternativa que completa corretamente essa 

frase. 

 

 I II 

a) mamíferos anexos extraembrionários 

b) anfíbios ovo com casca impermeável 

c) anfíbios fertilização interna 

d) répteis ovo com casca impermeável 

e) répteis fertilização externa 

  

  

15. (FUVEST 2016) Tatuzinhos-de-jardim, escorpiões, siris, 

centopeias e borboletas são todos artrópodes.  

 Compartilham, portanto, as seguintes características:  

a) simetria bilateral, respiração traqueal e excreção por 

túbulos de malpighi.    

b) simetria bilateral, esqueleto corporal externo e 

apêndices articulados.     

c) presença de cefalotórax, sistema digestório 

incompleto e circulação aberta.    

d) corpo não segmentado, apêndices articulados e 

respiração traqueal.    

e) corpo não segmentado, esqueleto corporal externo e 

excreção por túbulos de malpighi.    

 

GABARITO 

 

1. a)Os equinodermos são deuterostômios porque formam, 

embrionariamente, primeiro o ânus e, posteriormente, a 

boca. Também são deuterostômios os animais 

pertencentes ao filo cordados. 
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b)Não. A simetria radial dos equinodermos adultos é 

secundária, porque suas larvas são bilateralmente simétricas. 
2. D 

3. a) Porífero ou Espongiário. 

b) A3, B3, C2, D2. 

c) A3, B3, C3, D3.   

4. a)Uma vez conhecido o tempo de metamorfose e a idade 

dos diferentes estádios (larvas) de determinado inseto, é 

possível estabelecer, com relativa precisão, o tempo 

transcorrido desde a morte. Além disso, diferentes espécies 

de moscas e besouros saprófagos instalam-se sobre o 

cadáver em momentos diferentes do processo de 

decomposição. 

b) Determinadas espécies de insetos podem apresentar 

distribuição geográfica diferente. Assim, se houver insetos 

típicos de uma região diferente daquela em que o 

cadáver foi encontrado, deduz-se que ele proveio de 

outro local. 

5. a) Artrópodes. 

 

b) As funções comuns são: sustentação, proteção e 

manutenção da forma. 
6. D 

7. E 

8. D 

9. C 

10. B 

11. E 

12. a)Os insetos citados apresentam desenvolvimento indireto. 

Os gafanhotos são hemimetábolos com metamorfose 

incompleta. Os lepidópteros são holometábolos com 

metamorfose completa. 

 

b)Fases do desenvolvimento do gafanhoto alado: ovo →  

ninfas →  adulto (imago).  

Fases do desenvolvimento da lagarta-do-cartucho: ovo 

→  larva (lagarta) →  pupa (crisálida) →  adulto 

(imago). 

13.  

14.  

15.  

 

Biologia 

 

Módulo 07 

 

Zoologia cordados 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (UNICAMP 2019) Nos quadrinhos a seguir, o personagem 

Garfield questiona a relevância ecológica do animal 

representado à direita. 

 

 

 
 

Assinale a alternativa que descreve corretamente 

aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse 

animal.  

a) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, 

possuem corpo celomado e segmentado, convertem 

detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o 

arejamento do solo.     

b) As cobras-cegas são vertebrados do filo dos 

anelídeos, possuem corpo pseudocelomado e 

reprodução sexuada, são predadoras de pragas 

agrícolas e melhoram o arejamento do solo.     

c) As cobras-cegas são invertebrados do filo dos 

cordados, possuem corpo celomado e não 

segmentado e são capazes de controlar ervas 

daninhas, pois consomem suas raízes.     

d) As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, 

possuem pseudoceloma e reprodução assexuada, são 

predadoras de pragas agrícolas e melhoram o 

arejamento do solo.     

  

2. (UNICAMP 2018) Altas concentrações de metais pesados 

foram encontradas nas águas de inúmeras bacias 

hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem 

rapidamente se acumular em seres vivos. Por exemplo, 

peixes podem absorver metais pesados da água e pela 

ingestão de alimentos, retendo-os em seu tecido 

muscular. 

 
(Adaptado de Daniel P. de Lima e outros, Contaminação por 

metais pesados em peixes e água da bacia do rio Cassiporé, 

Estado do Amapá, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, 45, pp. 405-

414, 2015.) 

 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Metais pesados, como o urânio, são encontrados em 

maiores concentrações em herbívoros longevos ou do 

meio da teia alimentar, como tartarugas marinhas e 

peixes de fundo de rio.    
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b) Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados 

em maiores concentrações em carnívoros do meio da 

teia alimentar, como aves de rapina e peixes 

predatórios.     

c) Metais pesados, como o ferro, são encontrados em 

maiores concentrações em herbívoros e carnívoros do 

topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes 

predatórios.     

d) Metais pesados, como o chumbo, são encontrados 

em maiores concentrações em predadores longevos 

ou do topo da teia alimentar, como aves de rapina e 

peixes predatórios.     

  

3. (UNICAMP 2018) Fósseis do organismo Spriggina (em vista 

dorsal na figura a seguir), que viveu há 550 milhões de 

anos, foram descobertos nas montanhas de Ediacara, na 

Austrália. Tais fósseis estão entre os mais antigos vestígios 

de seres multicelulares já encontrados. 

 

 
 

Esse animal primitivo, cuja classificação desafia os 

pesquisadores, possui algumas características ainda 

encontradas na maioria dos animais existentes hoje. Esse 

animal apresenta  

a) simetria bilateral, com eixo ântero-posterior bem 

definido, características não encontradas em 

cnidários, poríferos e equinodermos.     

b) simetria radial, com eixo dorsoventral bem definido, 

características não encontradas em cnidários, 

moluscos e equinodermos.     

c) simetria dorsoventral, com eixo ântero-posterior bem 

definido, características não encontradas em 

cordados, poríferos e cnidários.     

d) simetria pentarradial, com eixo dorsoventral bem 

definido, características não encontradas em 

cnidários, cordados e equinodermos.    

  

4. (UNICAMP 2018) Os anfíbios constituem um dos grupos de 

animais com maior número de espécies ameaçadas de 

extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são 

suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à 

infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal 

suscetibilidade porque têm  

a) hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a 

predadores.    

b) pulmões bem desenvolvidos, que acumulam 

impurezas e fungos.    

c) sangue frio, que diminui a atividade de enzimas 

hepáticas.    

d) pele úmida e permeável, que possibilita a respiração 

cutânea.     

  

5. (UNICAMP 2017)   

 
 

A figura acima mostra duas reações perante os insetos 

mencionados, sob pontos de vistas diferentes. 

 

a) Construa uma teia alimentar completa que inclua 

os organismos retratados na figura.  

b) Considerando que insetos são, em geral, pobres em 

gorduras e açúcares, qual é a principal fonte de 

energia oriunda da ingestão de formigas? O que 

acontece com esse nutriente no estômago 

humano?   

  

6. (UNICAMP 2017) Em 2016 verificamos as consequências 

do derrame de grande volume de rejeitos de uma 

mineradora, que se espalhou pelo mar a partir da foz do 

rio Doce. Os resíduos formaram uma mancha móvel que 

alterou o equilíbrio do rio, do mar e impactou a 

economia local dependente da pesca.  

a) Qual foi a consequência do avanço da lama na 

biodiversidade do ambiente marinho? Justifique.  

b) Cite dois fatores decisivos para a recuperação da 

ictiofauna do rio Doce.  

  

7. (UNICAMP 2017) A biotecnologia está presente em nosso 

dia a dia, contribuindo de forma significativa para a 

nossa qualidade de vida. Ao abastecer um automóvel 

com etanol, estamos fazendo uso de um produto da 

biotecnologia obtido com a fermentação de açúcares 

presentes no caldo extraído da cana-de-açúcar. Após a 

extração do caldo, uma quantidade significativa de 

carboidratos presentes na estrutura celular é perdida no 

bagaço da cana-de-açúcar. A produção de etanol de 

segunda geração a partir do bagaço seria uma forma 

de aumentar a oferta de energia renovável, 

promovendo uma matriz energética mais sustentável.  

 

a) Cite um carboidrato presente na estrutura da 

parede celular da cana-de-açúcar que poderia ser 

hidrolisado para fornecer os açúcares para a 

obtenção de etanol. Por que a biomassa é 

considerada uma fonte renovável de energia? 

b) Como os micro-organismos atuam na fermentação 

e se beneficiam desse processo?  

  

8. (UNICAMP 2017) Na vida real não existem animais que 

são agentes secretos, mas o ornitorrinco, representado 

na figura do desenho Phineas e Ferb, guarda muitos 

segredos e curiosidades. Esse animal de 

aproximadamente 60 cm,  que parece uma mistura de 

lontra, pato e castor, resultou em um ser único em vários 

sentidos. 
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a) À semelhança dos mamíferos placentários, a fêmea 

do ornitorrinco alimenta os filhotes com seu leite, mas 

coloca ovos.    

b) Diferentemente dos mamíferos placentários, os 

ornitorrincos não produzem leite para a alimentação 

dos filhotes.    

c) À semelhança dos mamíferos placentários, os 

embriões dos ornitorrincos alimentam-se 

exclusivamente de vitelo acumulado no ovo.    

d) Diferentemente dos mamíferos placentários, os 

ornitorrincos apresentam autofecundação e 

produzem ovos.    

  

9. (UNICAMP 2017) Pesquisadores analisaram o número de 

polinizadores, a biodiversidade e o rendimento de 

cultivos dependentes de polinizadores (maçã, pepino, 

caju, café, feijão, algodão e canola, entre outros) em 

propriedades da África, Ásia e América do Sul. Nos países 

analisados, o rendimento agrícola cresceu de acordo 

com a densidade de polinizadores, indicando que a 

redução na população de abelhas e outros insetos 

poderia ser parcialmente responsável pela queda de 

produtividade. 

 

Adaptado de 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/01/21/insetos-

elevam-produtividade-agricola/. 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa relatada acima 

sugerem que:  

a) A presença de insetos nas lavouras pode ser uma das 

causas da queda de produtividade e biodiversidade.    

b) Práticas agrícolas convencionais, com uso de 

pesticidas, favorecem os polinizadores e aumentam a 

produtividade.    

c) A adoção de medidas que ofereçam condições de 

vida mais favoráveis a polinizadores pode resultar em 

aumento de produtividade do feijão.    

d) A biodiversidade observada na África, Ásia e América 

do Sul demanda uso intenso de defensivos agrícolas.    

  

10. (UNICAMP 2016) Em uma pirâmide de energia, as plantas 

têm importante papel na captação e transformação da 

energia luminosa e são responsáveis pela produtividade 

primária líquida. Nessa pirâmide, aparecem ainda os 

herbívoros e os carnívoros, que acumulam energia e 

determinam assim a produtividade secundária líquida. 

Sobre as pirâmides de energia, é correto afirmar que  

a) a energia é conservada entre os níveis tróficos.    

b) a respiração dos autótrofos é uma fonte de energia 

para os heterótrofos.    

c) a produtividade primária líquida é representada na 

base da pirâmide.    

d) a excreção é uma fonte de energia para os níveis 

tróficos superiores.    

 

Exercícios de Aprofundamento 

  

11. (UNICAMP 2020) Em um estudo, foram avaliadas quatro 

amostras encontradas em diferentes locais, 

representados na figura abaixo. 

 

 
 

Amostra A: há foraminíferos, algas e dinoflagelados. 

Amostra B: há pólen e não existem seres marinhos. 

Amostra C: há grande concentração de plâncton. 

Amostra D: há grande concentração de bentos. 

 

Assinale a alternativa que associa corretamente o local 

de coleta com a característica da amostra.  

a) A amostra A contém seres típicos da plataforma 

abissal, onde há menor concentração de sal e não há 

luz solar.    

b) A amostra B foi encontrada em plataforma abissal, 

sendo que ventos teriam levado pólen até essa área, 

onde não há seres vivos.    

c) A amostra C foi retirada da plataforma continental, já 

que contém seres que se movimentam ativamente e 

vivem entre ambientes terrestre e marinho.    

d) A amostra D contém espécies encontradas no declive 

continental, que se fixam no substrato dos 

ecossistemas aquáticos.    

  

12. (UNICAMP 2020) O fóssil de um vertebrado quadrúpede, 

Peregocetus pacificus, foi descoberto na costa do Peru. 

O animal deve ter vivido há aproximadamente 42 

milhões de anos. A descoberta fornece novas 

informações sobre como os ancestrais das baleias 

fizeram a transição da terra para o mar. Especialistas 

notaram que os pés com cascos e a forma das pernas 

permitiam suportar o peso do animal, que apresentava 

uma grande cauda, indicando um estilo de vida 

semiaquático. 

 

 
 

a) O espécime descoberto preenche uma lacuna 

crucial no conhecimento sobre a forma como as 

baleias evoluíram e se espalharam pelos oceanos, 

pois até então não havia uma indicação clara 

sobre suas habilidades de caminhada e de 

natação. Defina evolução divergente. 

Considerando as imagens e as informações 

apresentadas, explique por que podemos 

considerar o caso como um exemplo de evolução 

divergente. 

b) As primeiras baleias totalmente aquáticas teriam 

surgido entre 41 e 35 milhões de anos atrás, preenchendo 

um nicho ecológico deixado vago quando os últimos 

répteis marinhos, juntamente com os dinossauros, foram 

extintos há 66 milhões de anos. Cite e explique duas 

características associadas às adaptações das baleias a 

um meio completamente aquático.  

  

13. (UNICAMP 2019) Raros são os cientistas que se dedicam a 

medir um único fenômeno. Mais raro ainda são aqueles 

que alteram o comportamento da humanidade com 

suas medições. O norte-americano Charles D. Keeling 
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passou a vida medindo a quantidade de 2CO  existente 

na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse 

gás está aumentando. Em 1958, muito antes do 

surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling 

desconfiou de que esse efeito era devido à queima de 

combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de 

Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas 

no gelo polar, revelando que a concentração de 2CO  

permaneceu inalterada por milênios, aumentando a 

partir do século XIX.  
(Adaptado de Fernando Reinach, A longa marcha dos grilos 

canibais. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.)  

 

Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar 

indicam que a elevação das emissões de 2CO    

a) é diretamente proporcional à utilização crescente de 

petróleo (plantas fossilizadas) nos Estados Unidos e na 

China no século XIX, o que propiciou o 

desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias 

e organizações no mundo do trabalho.     

b) está correlacionada com a utilização crescente de 

carvão mineral (plantas fossilizadas) durante a 

Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a 

vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à 

produção em larga escala.     

c) está associada à utilização crescente de petróleo 

(micro-organismos fossilizados) desde os primórdios da 

Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de 

máquinas para a produção em larga escala e novas 

organizações trabalhistas.     

d) é diretamente proporcional à utilização decrescente 

de biodiesel (micro-organismos fossilizados) na 

Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse 

país adotou uma matriz energética baseada no 

consumo de petróleo para fomentar sua economia 

protecionista.     

  

14. (UNICAMP 2019) O acidente radioativo na usina de 

Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, exigiu a evacuação de 

mais de 100 mil pessoas em um raio de 30 km. Até hoje, a 

região é isolada e o acesso público, restrito. Pouco 

tempo após o acidente, muitos estudos indicaram que 

vários organismos, entre os quais aranhas e insetos, 

haviam sofrido efeitos negativos da radiação. Porém, 

estudos recentes, utilizando armadilhas fotográficas e 

imagens aéreas, mostraram que a cidade-fantasma foi 

ocupada por diversas espécies de plantas e animais, 

cuja abundância tem aumentado na região.  
(Roland Oliphant, 30 years after Chernobyl disaster, wildlife is 

flourishing in radio-active wasteland, The Telegraph, 24/04/2016.)  

 

Assinale a alternativa que fornece uma explicação 

correta para o fenômeno descrito no texto anterior.   

a) A radiação diminui a taxa fotossintética de plantas, 

porém a ação de descontaminação do ambiente 

pelo homem permite o retorno de populações de 

plantas e, portanto, dos organismos que delas se 

alimentam.     

b) A radiação aumenta a taxa de mutação e acelera o 

metabolismo de plantas, favorecendo sua taxa 

reprodutiva, o que leva a aumento de suas 

populações e, consequentemente, das populações 

de herbívoros.     

c) A radiação reduz os tumores de animais e plantas, 

aumentando a taxa de sobrevivência desses seres 

vivos e, consequentemente, o tamanho de suas 

populações e das de seus consumidores.     

d) A radiação tem impactos negativos sobre animais e 

plantas, porém a ausência de atividade humana no 

ambiente contaminado por radiação favorece o 

crescimento das populações desses organismos.     
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15. (UNICAMP 2019) No ano de 2015, foi descrito o fóssil 

de um réptil que viveu há 150 milhões de anos onde 

hoje é a região Nordeste do Brasil. Conforme ilustra a 

figura a seguir, esse animal apresenta corpo 

alongado, com muitas vértebras e costelas, e 

membros anteriores e posteriores reduzidos (a seta 

indica a região ampliada no canto inferior esquerdo). 

Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve 

início sobre a posição que esse animal deveria ocupar 

na árvore da vida.  

 

 
 

Sabe-se que os lagartos (que geralmente têm membros) 

e as serpentes (seres ápodes) que vivem atualmente têm 

um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado 

na figura   

a) não pode pertencer à linhagem evolutiva das 

serpentes, pois a perda dos membros anteriores e 

posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal, e a 

evolução resulta apenas em melhoria dos organismos.     

b) não pode pertencer à linhagem evolutiva das 

serpentes, pois a evolução é gradual e incapaz de 

gerar mudanças drásticas na morfologia de um ser 

vivo, como a perda de membros anteriores e 

posteriores.     

c) pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, 

sendo que seu ancestral comum com os lagartos 

possuía membros, depois perdidos por processos 

evolutivos, originando as serpentes ápodas atuais.     

d) pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das 

serpentes que não utilizavam seus membros com 

tanta frequência sofreram atrofia desses membros, 

deixando de transferir tal característica para seus 

descendentes.     

 

GABARITO 

 
1. A 

2. D 

3. A 

4. D 

5. a)  

 
 

b) A ingestão das formigas fornece proteínas como fonte de 

energia. No estômago humano, as proteínas são hidrolisadas e 

desdobradas em peptídeos menores, sob a ação da enzima 

pepsina.   

6. a) O avanço da lama no mar provocou redução da 

biodiversidade do ambiente marinho. As causas são o aumento 

da turbidez da água, dificultando a passagem de luz e 

comprometendo a fotossíntese realizada pelo fitoplâncton, além 

do efeito cumulativo dos metais pesados ao longo das cadeias e 

teias alimentares aquáticas. 

b) A recuperação da ictiofauna do rio Doce pode ser 

conseguida com a redução da pesca, despoluição da mata 

ciliar e medidas que impeçam o transporte de sedimentos 

impróprios até o rio.   

 

7. a) Celulose. A biomassa é uma fonte renovável de energia 

porque foi produzida por fotossíntese utilizando o 2CO
 e a 

2H O
 resultantes da combustão do etanol produzido a partir da 

fermentação dos açucares da cana. 

b) Os micro-organismos, como as leveduras, degradam a 

glicose na ausência de oxigênio, produzindo o etanol, 2CO
 e a 

energia de que necessitam para sobreviver e se reproduzir. 

8. A 

9. C 

10. C 

11. D 

12. a) A evolução divergente ocorre quando duas ou mais 

características biológicas entre espécies apresentam origem 

evolutiva comum (origem embrionária semelhante), porém, 

desempenham funções diferentes, relacionadas à adaptação a 

modos de vida diferentes, como as asas de morcegos, 

adaptadas ao voo, e as nadadeiras peitorais dos golfinhos, 

adaptadas ao nado, assim como os membros locomotores 

anteriores do quadrúpede Peregocetus pacificus e as nadadeiras 

peitorais das baleias. 

b) Duas características associadas às adaptações das baleias 

ao ambiente aquático são: formato hidrodinâmico do corpo e 

ausência de pelos, pois geram menos atrito com a água, 

auxiliando no nado.   

13. B 

14. D 

15. C 
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Física 

 

Módulo 01 

 

Campo Elétrico 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (Famerp) Nas Ciências, muitas vezes, se inicia o estudo 

de um problema fazendo uma aproximação 

simplificada. Um desses casos é o estudo do 

comportamento da membrana celular devido à 

distribuição do excesso de íons positivos e negativos em 

torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e 

a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o 

qual corresponde a duas placas planas e paralelas, 

eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos. 

 
 

Com base no modelo físico, considera-se que o campo 

elétrico no interior da membrana celular tem sentido 

para  

a) fora da célula, com intensidade crescente de dentro 

para fora da célula.    

b) dentro da célula, com intensidade crescente de fora 

para dentro da célula.    

c) dentro da célula, com intensidade crescente de 

dentro para fora da célula.    

d) fora da célula, com intensidade constante.    

e) dentro da célula, com intensidade constante.    

  

2. (Espcex (Aman))  No triângulo retângulo isóceles XYZ, 

conforme desenho abaixo, em que XZ=YZ=3,0 cm, foram 

colocadas uma carga elétrica puntiforme Qx=+6 nC no 

vértice X e uma carga elétrica puntiforme Qy=+8 nC no 

vértice Y 

 

 
 

A intensidade do campo elétrico resultante em Z,  

devido às cargas já citadas é 

 

Dados: o meio é o vácuo e a constante eletrostática do 

vácuo é 

2
9

0 2

N m
k 9 10

C


=    

a) 
52 10 N C.     

b) 
36 10 N C.     

c) 
48 10 N C.     

d) 
410 N C.     

e)  
510 N C.     

  

3. (Uerj) Na ilustração, estão representados os pontos I, II, III 

e IV em um campo elétrico uniforme. 

 
 

Uma partícula de massa desprezível e carga positiva 

adquire a maior energia potencial elétrica possível se for 

colocada no ponto:  

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

  

4. (Uemg) “Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl 

Wieman, o projeto PhET Simulações Interativas da 

Universidade de Colorado Boulder (EUA) cria simulações 

interativas gratuitas de matemática e ciências. As 

simulações PhET baseiam-se em extensa pesquisa em 

educação e envolvem os alunos através de um 

ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem 

através da exploração e da descoberta”.  

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/. Acesso: 

11 dez. 2018.  

A figura a seguir foi obtida pelo PhET, sendo que duas 

partículas A  e B,  eletricamente carregadas, foram 

colocadas em uma determinada região do espaço. As 

setas indicam a direção e o sentido das linhas de força 

do vetor campo elétrico do sistema. 

 

 
 

A respeito das cargas elétricas A  e B,  é CORRETO 

afirmar que:  

a) Ambas são eletricamente positivas.    

b) Ambas são eletricamente negativas.    

c) B  é eletricamente positiva e A  é negativa.    

d) A  é eletricamente positiva e B  é negativa.     

  

5. (Upf) As partículas subatômicas (elétrons, prótons e 

nêutrons) apresentam comportamentos específicos 

quando se encontram em uma região do espaço onde 

há um campo elétrico (E) ou magnético (B).  

Sobre esse assunto, é correto afirmar:   
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a) Um elétron em movimento numa região do espaço 

onde há um B uniforme experimenta a ação de uma 

força na mesma direção de B, mas com sentido 

oposto.     

b) Um próton em movimento numa região do espaço 

onde há um B uniforme experimenta a ação de uma 

força na mesma direção de B, mas com sentido 

oposto.     

c) Um elétron em movimento numa região do espaço 

onde há um E uniforme experimenta a ação de uma 

força na mesma direção de E, mas com sentido 

oposto.     

d) Um próton em movimento numa região do espaço 

onde há um E uniforme experimenta a ação de uma 

força na mesma direção de E, mas com sentido 

oposto.     

e) Um nêutron em movimento numa região do espaço 

onde há um E uniforme experimenta a ação de uma 

força na mesma direção de E, mas com sentido 

oposto.     

  

6. (Uece) Considere um capacitor ideal, composto por um 

par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma 

da outra, e carregadas eletricamente com cargas 

opostas. Na região entre as placas, distante das bordas, 

o vetor campo elétrico  

a) tem direção tangente às placas.     

b) tem direção normal às placas.     

c) é nulo, pois as placas são condutoras.     

d) é perpendicular ao vetor campo magnético gerado 

pela distribuição estática de cargas nas placas.     

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Se necessário, na(s) questão(ões) a seguir, utilize os 

valores fornecidos abaixo:  

 

Calor específico do alumínio 0,22 cal g C=    

Calor específico da água 1cal g C=   

Densidade da água 
31g cm=  

Aceleração da gravidade 
2g 10 m s=   

 

 

7. (Uepg) Uma das contribuições de Michael Faraday foi 

representar geometricamente o campo elétrico na 

forma de linhas de força. 

 

Em relação às linhas de força, assinale o que for correto.   

01) Para uma carga geradora puntiforme negativa, as 

linhas de força são radiais e convergem para o ponto 

onde se localiza esta carga.     

02) Num ponto do espaço onde as linhas de força estão 

mais próximas umas das outras, o campo elétrico é 

mais intenso do que num ponto onde as linhas de 

força estão mais afastadas.     

04) O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma 

linha de força em um determinado ponto.     

08) No interior de um capacitor ideal de placas paralelas, 

quando eletricamente carregado, desprezando os 

efeitos de borda, as linhas de força são igualmente 

espaçadas, paralelas e perpendiculares às placas.     

  

8. (Fgv) A gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que 

serve para comprovar o comportamento das cargas 

elétricas em equilíbrio. 

A pessoa em seu interior não sofre descarga 

 

 
 

Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no 

interior da gaiola é  

a)  uniforme e horizontal, com o sentido dependente do 

sinal das cargas externas.    

b) nulo apenas na região central onde está a pessoa.    

c) mais intenso próximo aos vértices, pois é lá que as 

cargas mais se concentram.    

d) uniforme, dirigido verticalmente para cima ou para 

baixo, dependendo do sinal das cargas externas.    

e) inteiramente nulo.    

  

9. (Famerp) A figura representa um elétron atravessando 

uma região onde existe um campo elétrico. O elétron 

entrou nessa região pelo ponto X  e saiu pelo ponto Y,  

em trajetória retilínea. 

 

 
 

Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade 

do elétron aumentou com aceleração constante, o 

campo elétrico entre os pontos X  e Y  tem sentido  

a) de Y  para X,  com intensidade maior em Y.     

b) de Y  para X,  com intensidade maior em X.     

c) de Y  para X,  com intensidade constante.    

d) de X  para Y,  com intensidade constante.    

e) de X  para Y,  com intensidade maior em X.     

  

10. (Uefs) Duas cargas elétricas puntiformes, 1Q  e 2Q ,  

estão fixas sobre uma circunferência de centro O,  

conforme a figura. 

 

 
 

Considerando que E  representa o vetor campo elétrico 

criado por uma carga elétrica puntiforme em 



MED Jr. II 

23 

determinado ponto e que E  representa o módulo desse 

vetor, é correto afirmar que, no ponto O :   

a) 2 1E 2 E= −      

b) 2 1E 2 E=      

c) 2 1E E=     

d) 2 1E E= −     

e)  2 1E 2 E= −   

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Duas placas metálicas planas e circulares, de 

raio R,  separadas por uma distância d R,  estão 

dispostas na direção horizontal. Entre elas, é aplicada 

uma diferença de potencial V,  de modo que a placa 

de cima fica com carga negativa e a de baixo, positiva. 

No centro da placa superior, está afixado um fio isolante 

de comprimento L d  com uma pequena esfera 

metálica presa em sua extremidade, como mostra a 

figura. Essa esfera tem massa m  e está carregada com 

carga negativa q.−  O fio é afastado da posição de 

equilíbrio de um ângulo ,θ  e a esfera é posta em 

movimento circular uniforme com o fio mantendo o 

ângulo θ  com a vertical. 

 
 

Determine 

a) o módulo E  do campo elétrico entre as placas; 

b) os módulos T  e F,  respectivamente, da tração no fio 

e da força resultante na esfera; 

c) a velocidade angular ω  da esfera. 

 

Note e adote: 

A aceleração da gravidade é g.  

Forças dissipativas devem ser ignoradas.  

  

12. (UNICAMP) Geradores de Van de Graaff têm a finalidade 

de produzir altas diferenças de potencial. Consistem em 

uma esfera metálica onde é acumulada a carga 

proveniente de uma correia em movimento. A carga é 

inicialmente depositada na parte inferior da correia, que 

está aterrada (potencial V 0,=  ver figura), e é extraída 

da correia quando atinge a parte superior, que está no 

potencial 0V .  fluindo para a esfera metálica. O 

movimento da correia é mantido por um pequeno 

motor.  

 

 
 

a) Em um gerador em operação, a carga transportada 

por unidade de comprimento da correia é igual a 

71,25 10 C m.λ −=   Se a taxa com que essa 

carga é transferida para a esfera metálica é dada 

por 
9i 5,0 10 C s,−=   qual é a velocidade da 

correia?  

 

b) Um fenômeno muito atraente que ocorre em 

pequenos geradores usados em feiras de ciências é 

a produção de faísca, decorrente de uma descarga 

elétrica, quando um bastão metálico aterrado é 

aproximado da esfera carregada do gerador. A 

descarga elétrica ocorre quando o módulo do 

campo elétrico na região entre a esfera e o bastão 

torna-se maior que a rigidez dielétrica do ar, que 

vale 
6

rdE 3,0 10 V m.=   Para simplificar, 

considere que a esfera de um gerador e a 

extremidade do bastão equivalem a duas placas 

metálicas paralelas com uma diferença de potencial 

de 
4V 7,5 10 V.=   Calcule a distância entre elas 

para que a descarga ocorra.   

 

 

  

13. (FUVEST) Em células humanas, a concentração de íons 

positivos de sódio (Na )+
 é menor no meio intracelular 

do que no meio extracelular, ocorrendo o inverso com a 

concentração de íons positivos de potássio (K ).+
 

Moléculas de proteína existentes na membrana celular 

promovem o transporte ativo de íons de sódio para o 

exterior e de íons de potássio para o interior da célula. 

Esse mecanismo é denominado bomba de sódio-

potássio. Uma molécula de proteína remove da célula 

três íons de Na+
 para cada dois de K+

 que ela 

transporta para o seu interior. Esse transporte ativo 

contrabalança processos passivos, como a difusão, e 

mantém as concentrações intracelulares de Na+
 e de 

K+
 em níveis adequados. Com base nessas 

informações, determine 

 

a) a razão R entre as correntes elétricas formadas pelos 

íons de sódio e de potássio que atravessam a 

membrana da célula, devido à bomba de sódio-

potássio; 

b) a ordem de grandeza do módulo do campo elétrico E 

dentro da membrana da célula quando a diferença 

de potencial entre suas faces externa e interna é 
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70 mV  e sua espessura é 7 nm;  

c) a corrente elétrica total I através da membrana de 

um neurônio do cérebro humano, devido à bomba de 

sódio-potássio. 

 

Note e adote: 

91nm 10 m−=  

A bomba de sódio-potássio em neurônio do cérebro 

humano é constituída por um milhão de moléculas de 

proteínas e cada uma delas transporta, por segundo, 

210 Na+
 para fora e 140 K+

 para dentro da célula. 

Carga do elétron: 
191,6 10 C−= −    

  

14. (FUVEST) A região entre duas placas metálicas, planas e 

paralelas está esquematizada na figura abaixo. As linhas 

tracejadas representam o campo elétrico uniforme 

existente entre as placas. A distância entre as placas é 

5 mm  e a diferença de potencial entre elas é 300 V.  

As coordenadas dos pontos A,  B  e C  são mostradas 

na figura. Determine 

 

 
 

a) os módulos AE ,  BE  e CE  do campo elétrico nos 

pontos A,  B  e C,  respectivamente; 

b) as diferenças de potencial ABV  e BCV  entre os 

pontos A  e B  e entre os pontos B  e C,  

respectivamente; 

c) o trabalho τ  realizado pela força elétrica sobre um 

elétron que se desloca do ponto C  ao ponto A.  

Note e adote: 

O sistema está em vácuo. 

19Carga do elétron 1,6 10 C.−= −    

 15. (FUVEST) Um equipamento, como o esquematizado na 

figura abaixo, foi utilizado por J.J.Thomson, no final do 

século XIX, para o estudo de raios catódicos em vácuo. 

Um feixe fino de elétrons (cada elétron tem massa m  e 

carga e)  com velocidade de módulo 0v ,  na direção 

horizontal x,  atravessa a região entre um par de placas 

paralelas, horizontais, de comprimento L.  Entre as 

placas, há um campo elétrico de módulo constante E  

na direção vertical y.  Após saírem da região entre as 

placas, os elétrons descrevem uma trajetória retilínea até 

a tela fluorescente T.  

 

 
 

Determine 

a) o módulo a da aceleração dos elétrons enquanto 

estão entre as placas; 

b) o intervalo de tempo tΔ  que os elétrons 

permanecem entre as placas; 

c) o desvio yΔ  na trajetória dos elétrons, na direção 

vertical, ao final de seu movimento entre as placas; 

d) a componente vertical yv  da velocidade dos 

elétrons ao saírem da região entre as placas. 

 

Note e adote: Ignore os efeitos de borda no campo 

elétrico; Ignore efeitos gravitacionais. 

 

GABARITO 

 

1. E 

2. E 

3. A 

4. D 

5. C 

6. B 

7. 15 

8. E 

9. C 

10. B 

11. a) E=V/d  

b)  

 = +

+
 =



qV
Tcos mg

d

mgd qV
T

dcos

( )

+
=  =  



+
 = 

mgd qV
F Tsen sen

dcos

mgd qV
F tg

d  
c) 

 

( )

=

+ 
  = 



+
 =



cp

2

F F

mgd qV sen
m Lsen

d cos

mgd qV

mdLcos
 

12. a) v = 4 x 10-2m/s 

b)

−
=  = =  =    



4
2

rd máx máx máx6

rd

V 7,5 10
E d V d d 2,5 10 m 0 d 2,5 cm.

E 3 10

 

13. a) R= 3/2 

b) E = 107 V/m 

c) I = 1,12 x 10-11 A 

14. a)  

b) VAB=180V VBC=0V 

c) 

( )−

−

 = = −   −

 = 

19

CA

17

q V 1,6 10 180

2,88 10

 

J.
 

15. a) 

=  =  = 

=

res eletF F     m a | q| E   m a | e| E   

| e| E
a .

m  
b) 
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 =   =    =0 0

0

L
x v t    L v t   t .

v
 

c) 

 
 =   =   = 

 

2
2

2

2

0 0

| e| EL1 1| e| E L
y a t     y     y .

2 2 m v 2 m v
 

d) 

=  =   =y y y

0 0

| e| EL| e| E L
v a t    v     v .

m v m v
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Física 

 

Módulo 02 

 

Calorimetria 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (Famema) Considere que um fogão forneça um fluxo 

constante de calor e que esse calor seja inteiramente 

transferido da chama ao que se deseja aquecer. O calor 

específico da água é  1,00 cal (g C)  e o calor específico 

de determinado óleo é  0,45 cal (g C)  Para que 1.000 g  

de água, inicialmente a 20 C,  atinja a temperatura de 

100 C,  é necessário aquecê-la por cinco minutos sobre 

a chama desse fogão. Se 200 g  desse óleo for aquecido 

nesse fogão durante um minuto, a temperatura desse 

óleo será elevada em, aproximadamente,  

a) 120 C.     

b) 180 C.     

c) 140 C.     

d) 160 C.     

e) 100 C.     

  

2. (Famerp) Colocou-se certa massa de água a 80 C  em 

um recipiente de alumínio de massa 420 g  que estava à 

temperatura de 20 C.  Após certo tempo, a temperatura 

do conjunto atingiu o equilíbrio em 70 C.  Considerando 

que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o 

recipiente, que não houve perda de calor para o 

ambiente e que os calores específicos do alumínio e da 

água sejam, respectivamente, iguais a   29,0 10 J(kg C)  

e   34,2 10 J(kg C),  a quantidade de água colocada no 

recipiente foi  

a) 220 g.     

b) 450 g.     

c) 330 g.     

d) 520 g.     

e) 280 g.     

  

3. (Uerj) Para aquecer a quantidade de massa m de uma 

substância, foram consumidas 1450  calorias. 

A variação de seu calor específico c,  em função da 

temperatura ,  está indicada no gráfico. 

 

 
 

O valor de m,  em gramas, equivale a:  

a) 50     

b) 100     

c) 150     

d) 300     

  

4. (Efomm) Em um recipiente termicamente isolado, 100 g  

de gelo, a − 20 C,  e 300 g  de água, a 65 C,  são 

misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a 

temperatura da mistura é de aproximadamente 

 

Dados: calor específico da água: 1,0 cal g K;  calor 

específico do gelo: 0,53 cal g K;  calor de fusão da 

água: 79,5 cal g   

a) 0 C     

b) 13 C     

c) 20 C     

d) 26 C     

e) 32 C     

  

5. (Efomm) Dona Marize, numa noite fria de inverno, 

resolveu fazer café. Entretanto, percebeu que não havia 

água para fazer o café. Dona Marize teve uma ideia, 

pegou cubos de gelo do congelador de massa total 

1,5 kg  a − 8 C  e com o calor fornecido por um ebulidor, 

transformou-os em água a 90 C,  num intervalo de 

tempo de 700 s.  O ebulidor foi ligado a uma fonte de 

tensão contínua de 150 V.  Determine o valor da 

resistência elétrica do ebulidor em ohms, supondo que 

60%  da potência elétrica dissipada no resistor seja 

aproveitada para a realização do café.  

a) 2,26     

b) 4,45     

c) 6,63     

d) 8,62     

e) 10,40     

  

6. (FUVEST) Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g  

de água à temperatura de 30 C  e uma pedra de gelo 

de 50 g,  à temperatura de − 10 C.  Após o equilíbrio 

térmico, 

 

Note e adote: 

- calor latente de fusão do gelo = 80 cal g;  

- calor específico do gelo = 0,5 cal g C;  

- calor específico da água = 1,0 cal g C.   

a) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 

7 C.     

b) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 

0,4 C.     

c) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 

20 C.     

d) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de 

equilíbrio é 0 C.     

e) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é 

− 2 C.     

  

7. (Enem) Em uma aula experimental de calorimetria, uma 

professora queimou 2,5 g  de castanha-de-caju crua 

para aquecer 350 g  de água, em um recipiente 

apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base 

na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da 

temperatura da água, após a queima total do 

combustível, ela concluiu que 50%  da energia disponível 

foi aproveitada. O calor específico da água é 
− −1 11cal g C ,  e sua temperatura inicial era de 20 C.  
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Quantidade por porção de 10 g  (2  castanhas) 

Valor energético 70 kcal  

Carboidratos 0,8 g  

Proteínas 3,5 g  

Gorduras totais 3,5 g  

 

Qual foi a temperatura da água, em grau Celsius, 

medida ao final do experimento?  

a) 25     

b) 27     

c) 45     

d) 50     

e) 70     

  

8. (Famema) Em uma bolsa térmica foram despejados 

800 mL de água à temperatura de 90 C.  Passadas 

algumas horas, a água se encontrava a 15 C.  Sabendo 

que o calor específico da água é  1,0 cal (g C),  que a 

densidade da água é 1,0 g mL  e admitindo que 1cal  

equivale a 4,2 J,  o valor absoluto da energia térmica 

dissipada pela água contida nessa bolsa térmica foi, 

aproximadamente,  

a) 50 kJ.     

b) 300 kJ.     

c) 140 kJ.     

d) 220 kJ.     

e) 250 kJ.     

  

9. (Unesp) Define-se meia-vida térmica de um corpo 
1 2(t )  

como o tempo necessário para que a diferença de 

temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua 

vizinhança caia para a metade. 

 

 
 

Considere que uma panela de ferro de 2 kg,  inicialmente 

a 110 C,  seja colocada para esfriar em um local em que 

a temperatura ambiente é constante e de 30 C.  

Sabendo que o calor específico do ferro é  0,1cal (g C),  

a quantidade de calor cedida pela panela para o 

ambiente no intervalo de tempo de três meias-vidas 

térmicas da panela é  

a) 16.000 cal.     

b) 14.000 cal.     

c) 6.000 cal.     

d) 12.000 cal.     

e) 8.000 cal.     

  

10. (G1 - ifsul) O gráfico a seguir representa a variação de 

temperatura T,  em função da quantidade de calor Q,  

transferidas a dois sistemas A  e B,  que apresentam a 

mesma massa cada um deles.  

 

 
 

De acordo com o gráfico, concluímos que a 

capacidade térmica do corpo A  
A(C ),  em relação à 

capacidade térmica do corpo B  
B(C ),  é   

a) duas vezes maior.    

b) quatro vezes maior.    

c) duas vezes menor.    

d)  quatro vezes menor. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Uma fábrica montou uma linha de produção 

que tem necessidade de um fluxo contínuo de água, de 

8 L min,  numa temperatura 15 C  acima da 

temperatura ambiente. Para obter esse resultado, foi 

utilizado um aquecedor de água híbrido, consistindo de 

um coletor solar e de um aquecedor elétrico que 

complementa o aquecimento da água. 

 

 
 

Considere a distribuição diária de intensidade de 

radiação solar I  dada pela figura e determine 

 

a) a potência total P,  em W,  que este sistema de 

aquecimento necessita ter; 

b) a área A  do coletor para que, no horário de pico da 

intensidade de radiação solar, a água seja aquecida 

15 C  acima da temperatura ambiente, apenas pelo 

coletor solar, considerando que a sua eficiência seja 

40%;  

c) a quantidade de energia elétrica complementar E,  

em kWh,  usada em um dia, com o sistema operando 

das 7 h  às 17 h,  considerando a área calculada no 

item (b). 

 

Note e adote: 
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Calor específico da água = 1cal g C  

Densidade da água = 1kg L  

=1cal 4 J  

  

12. (Unesp) A radiação solar incide sobre o painel coletor de 

um aquecedor solar de área igual a 22,0 m  na razão de 

2600 W m ,  em média. 

 

a) Considerando que em 5,0  minutos a quantidade da 

radiação incidente no painel transformada em calor é 

de  51,8 10 J,  calcule o rendimento desse processo. 

b) Considerando que o calor específico da água é igual 

a   34,0 10 J(kg C)  e que 90%  do calor transferido 

para a água são efetivamente utilizados no seu 

aquecimento, calcule qual deve ser a quantidade de 

calor transferido para 250 kg  de água contida no 

reservatório do aquecedor para aquecê-la de 20 C  

até 38 C.   

  

13. (FUVEST) Um cilindro termicamente isolado tem uma de 

suas extremidades fechadas por um pistão móvel, 

também isolado, que mantém a pressão constante no 

interior do cilindro. O cilindro contém uma certa 

quantidade de um material sólido à temperatura 

= − iT 134 C.  Um aquecedor transfere continuamente 

3.000 W  de potência para o sistema, levando-o à 

temperatura final = fT 114 C.  O gráfico e a tabela 

apresentam os diversos processos pelos quais o sistema 

passa em função do tempo. 

 

 
 

Processo Intervalo de tempo (s)   T( C) 

I −0 24  20  

II −24 78  0  

III −78 328  200  

IV −328 730  0  

V −730 760  28  

 

a) Determine a energia total, E,  fornecida pelo 

aquecedor desde = − iT 134 C  até = fT 114 C.  

b) Identifique, para esse material, qual dos processos (I, II, 

III, IV ou V) corresponde à mudança do estado sólido 

para o estado líquido. 

c) Sabendo que a quantidade de energia fornecida 

pelo aquecedor durante a vaporização é  61,2 10 J,  

determine a massa, M,  do material. 

d) Determine o calor específico a pressão constante, 
pc ,  

desse material no estado líquido. 

 

Note e adote: 

Calor latente de vaporização do material = 800 J g.  

Desconsidere as capacidades térmicas do cilindro e do 

pistão.  

  

14. (UNICAMP) O controle da temperatura da água e de 

ambientes tem oferecido à sociedade uma grande 

gama de confortos muito bem-vindos. Como exemplo 

podemos citar o controle da temperatura de ambientes 

fechados e o aquecimento da água usada para o 

banho.  

 

a) O sistema de refrigeração usado em grandes 

instalações, como centros comerciais, retira o calor 

do ambiente por meio da evaporação da água. Os 

instrumentos que executam esse processo são 

usualmente grandes torres de refrigeração vazadas, 

por onde circula água, e que têm um grande 

ventilador no topo. A água é pulverizada na frente 

do fluxo de ar gerado pelo ventilador. Nesse 

processo, parte da água é evaporada, sem alterar a 

sua temperatura, absorvendo calor da parcela da 

água que permaneceu líquida. Considere que 110  

litros de água a 30 C  circulem por uma torre de 

refrigeração e que, desse volume, 2  litros sejam 

evaporados. Sabendo que o calor latente de 

vaporização da água é =L 540 cal g  e que seu calor 

específico é =  c 1,0 cal g C,  qual é a temperatura 

final da parcela da água que não evaporou? 

 

b) A maioria dos chuveiros no Brasil aquece a água do 

banho por meio de uma resistência elétrica. 

Usualmente a resistência é constituída de um fio feito 

de uma liga de níquel e cromo de resistividade 
− =  61,1 10 m.  Considere um chuveiro que 

funciona com tensão de =U 220 V  e potência 

=P 5.500 W.  Se a área da seção transversal do fio da 

liga for −=  7 2A 2,5 10 m ,  qual é o comprimento do fio 

da resistência?  

  

15. (FUVEST) Um forno solar simples foi construído com uma 

caixa de isopor, forrada internamente com papel 

alumínio e fechada com uma tampa de vidro de 40 cm x 

50 cm. Dentro desse forno, foi colocada uma pequena 

panela contendo 1 xícara de arroz e 300 ml de água à 

temperatura ambiente de 25 ºC. 

Suponha que os raios solares incidam 

perpendicularmente à tampa de vidro e que toda a 

energia incidente na tampa do forno a atravesse e seja 

absorvida pela água. Para essas condições, calcule: 

 

a) A potência solar total P absorvida pela água. 

b) A energia E necessária para aquecer o conteúdo 

da panela até 100 ºC. 

c) O tempo total T necessário para aquecer o conteúdo 

da panela até 100 ºC e evaporar 1/3 da água nessa 

temperatura (cozer o arroz). 

 

NOTE E ADOTE 

Potência solar incidente na superfície da Terra: 1 kW/m2 

Densidade da água: 1 g/cm3 

Calor específico da água: 4 J/(g ºC) 

Calor latente de evaporação da água: 2200 J/g 

Desconsidere as capacidades caloríficas do arroz e da 

panela. 
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GABARITO 

 

1. B 

2. B 

3. B 

4. D 

5. D 

6. A 

7. C 

8. E 

9. B 

10. C 

11. a) 8 kW  

b) 19 m²  

c) 26,8 kWh 

12. a) 50% 

b) 2 x 107 J 

13. a) 2,28 x 106 J 

b) II  

c) 1,5 kg 

d) 2,5 J / g ºC 

14. a) 20ºC 

b) 2,0 m 

15. a) 200 W 

b) 9 x 104 J 

c) 1550 s 
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Física 

 

Módulo 03 

 

Espelhos Planos 

 

Exercícios de Aplicação 

 

1. (Famema) Ao entrar no banheiro de um shopping, uma 

pessoa se depara com uma parede onde se encontra 

afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha 

com velocidade de 1m s  em uma direção perpendicular 

a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa 

pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua 

imagem  

a) se afasta com velocidade 1m s.      

b) se aproxima com velocidade 2 m s.      

c) se aproxima com velocidade 4 m s.      

d) se aproxima com velocidade 1m s.      

e) se afasta com velocidade 2 m s.      

  

2. (G1 - ifsul) Na figura a seguir, está representado um 

espelho plano, onde O  é um observador, enquanto A, B 

e C  são objetos pontuais.  

 

 
 

O observador poderá ver, por reflexão no espelho, o(s) 

objeto(s)   

a) A  e B.     

b) B.     

c) C.     

d) B  e C.     

  

3. (G1 - cotuca) Um barbeiro B  segura um espelho plano 

2E ,  de espessura desprezível, paralelamente a outro 

espelho plano 
1E,  também de espessura desprezível, 

permitindo que seu cliente A  observe, no espelho 
1E,  o 

seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça.  

 

 
 

Determine a menor distância entre o cliente e a imagem 

que ele observa da sua nuca no espelho 
1E,  

considerando que a cabeça do cliente também possui 

dimensões desprezíveis.   

a)  1,6 m       b) 2,0 m     

c) 2,2 m      d) 2,6 m     

e) 3,2 m     

  

4. (Ufrgs) Na figura abaixo, O  representa um objeto 

puntual luminoso, E representa um espelho plano e X  

um observador. 

 

 
 

A imagem do objeto O  está corretamente posicionada 

no ponto  

a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

e) 5.     

  

5. (Uece) Considere um espelho plano feito de vidro com 

índice de refração 
Vn  e assuma que o índice de 

refração do ar é 
An .  Um raio de luz incide sobre o 

espelho e é refletido. O ângulo de incidência I
 e o 

ângulo de reflexão R
 estão sempre relacionados por  

a)  = V R A In sen( ) n sen( ).     

b)  = V I A Rn sen( ) n sen( ).     

c)  = R Icos( ) sen( ).     

d)  = I Rsen( ) sen( ).     

  

6. (Udesc) Um raio de luz incide em um espelho plano 

segundo um ângulo de 20  com a superfície do espelho. 

Girando-se o espelho em 10 ,  em torno de um eixo 

perpendicular ao plano de incidência, então o raio 

refletido, agora, sairá com um novo ângulo  com a 

normal à superfície do espelho. 

 

Assinale a alternativa que corresponde aos possíveis 

valores de .   

a) 70  ou 50     

b) 80  ou 60     

c) 50  ou 30     

d) 40  ou 20     

e) 30  ou 10     

  

7. (Fcmmg) Dois espelhos perpendiculares entre si estão 

posicionados em paredes verticais de um shopping. 

Mônica move-se entre eles na direção de Pedro, que 

está sentado num banco, também entre os espelhos, 

como mostrado na figura, vista do alto. 
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Pedro observa três imagens da Mônica, através dos 

espelhos, nas regiões R1, R2  e R3.  O sentido do 

movimento de Mônica observado por Pedro na região 

R2  é representado pela seta:  

a)       b)     

c)       d)     
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8. (Imed) Uma mulher de 170 cm  de altura, decide ir a uma 

boate com suas amigas e fica em frente ao espelho 

plano de seu quarto para terminar sua maquiagem. 

Sabe-se que ela se encontra a um metro do espelho. 

 

Qual das alternativas abaixo está INCORRETA:  

a) A altura da imagem da mulher é de 170 cm.     

b) A mulher se encontra a um metro da sua imagem.     

c) A mulher se encontra a dois metros de sua imagem.     

d) A imagem da mulher se encontra a um metro do 

espelho.     

e) A imagem da mulher é virtual.     

  

9. (Upe-ssa 2) Uma usina heliotérmica é muito parecida 

com uma usina termoelétrica. A diferença é que, em vez 

de usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor 

do Sol para gerar eletricidade. (...) O processo 

heliotérmico tem início com a reflexão dos raios solares 

diretos, utilizando um sistema de espelhos, chamados de 

coletores ou helióstatos. Esses espelhos acompanham a 

posição do Sol ao longo do dia e refletem os raios solares 

para um foco, onde se encontra um receptor. A principal 

característica dessa tecnologia é a presença de uma 

imensa torre no centro da usina.  

 
Fonte: http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/energia-

heliotermica/como-funciona, acessado em: 11 de julho de 2017. 
 

 
 

Suponha que as dimensões do espelho são muito 

menores que as dimensões da torre e que o ângulo entre 

a superfície do espelho e a horizontal seja de 30 .  

Determine em qual horário a radiação solar que atinge o 

espelho será refletida para a extremidade superior da 

torre.  

a) 10 h     

b) 11h     

c) 12 h     

d) 13 h     

e) 14 h     

  

10. (Ufu) João, representado pela letra J, entra em uma sala 

retangular, onde duas paredes são revestidas por 

espelhos planos. Ele se posiciona na bissetriz do ângulo 

reto formato entre os dois espelhos.  

Como se configuram o conjunto das imagens de João 

em relação aos espelhos e sua posição na sala?  

a) 

    

b) 

    
c) 

    
d) 

    
 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (Unesp) Uma pessoa de 1,8m  de altura está parada 

diante de um espelho plano apoiado no solo e preso em 

uma parede vertical. Como o espelho está mal 

posicionado, a pessoa não consegue ver a imagem de 

seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o 

mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga 

apenas a imagem da parte compreendida entre seus 

pés e um detalhe de sua roupa, que está a 1,5 m  do 

chão. Atrás dessa pessoa, há uma parede vertical AB,  a 

2,5 m  do espelho. 

 

 
 

Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a 

imagem da parede AB  refletida no espelho é 3,3 m  e 

que seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés estão 

sobre uma mesma vertical, calcule a distância d  entre a 

pessoa e o espelho e a menor distância que o espelho 

deve ser movido verticalmente para cima, de modo que 

ela possa ver sua imagem refletida por inteiro no espelho.  

  

12. (FUVEST) O telêmetro de superposição é um instrumento 

ótico, de concepção simples, que no passado foi muito 

utilizado em câmeras fotográficas e em aparelhos de 

medição de distâncias. Uma representação 

esquemática de um desses instrumentos está abaixo. O 
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espelho semitransparente E1 está posicionado a 45° em 

relação à linha de visão, horizontal, AB. O espelho E2 

pode ser girado, com precisão, em torno de um eixo 

perpendicular à figura, passando por C, variando-se 

assim o ângulo   entre o plano de E2 e a linha horizontal. 

Deseja-se determinar a distância AB do objeto que está 

no ponto B ao instrumento. 

 

a) Desenhe na figura abaixo, com linhas cheias, os 

raios de luz que, partindo do objeto que está em B, 

atingem o olho do observador – um atravessa o 

espelho E1 e o outro é refletido por E2 no ponto C. 

Suponha que ambos cheguem ao olho do 

observador paralelos e superpostos. 

b) Desenhe, com linhas tracejadas, o trajeto 

aproximado de um raio de luz que parte do objeto 

em B’, incide em C e é refletido por E2. 

 

 
 

Com o objeto em um ponto B específico, o ângulo   foi 

ajustado em 44°, para que os raios cheguem ao olho do 

observador paralelos e superpostos. Nessa condição, 

c) determine o valor do ângulo   entre as linhas AB e 

BC; 

d) com =AC 10 cm,  determine o valor de AB. 

 

Note e adote: sen(22°)=0,37; cos(22°)=0,93; sen(44°)=0,70; 

cos(44°)=0,72; sen(88°)=0,99; cos(88°)=0,03; As direções 

AB e AC são perpendiculares entre si.  

  

13. (FUVEST) Um observador O olha-se em um espelho plano 

vertical, pela abertura de uma porta, com 1m de largura, 

paralela ao espelho, conforme a figura e o esquema a 

seguir. 

Segurando uma régua longa, ele a mantém na posição 

horizontal, e paralela ao espelho e na altura dos ombros, 

para avaliar os limites da região que consegue enxergar 

através do espelho (limite D, à sua direita, e limite E, à sua 

esquerda).  

 

 

a) No esquema adiante trace os raios que, partindo 

dos limites D e E da região visível da régua, atingem 

os olhos do observador O. Construa a solução, 

utilizando linhas cheias para indicar esses raios e 

linhas tracejadas para prolongamentos de raios ou 

outras linhas auxiliares. Indique, com uma flecha, o 

sentido de percurso da luz. 

b) Identifique D e E no esquema, estimando, em 

metros, a distância L entre esses dois pontos da 

régua.  

  

14. (UNICAMP) Dois espelhos planos e quase paralelos estão 

separados por 5,0 m. Um homem se coloca de frente a 

um dos espelhos, a uma distância de 2,0 m. Ele observa 

uma sequência infinita de imagens, algumas de frente, 

outras de costas. 

a) Faça um esquema mostrando o homem, os 

espelhos e as quatro primeiras imagens que o 

homem vê. 

b) Indique no esquema as imagens de frente e de 

costas com as iniciais F e C. 

c) Quais as distâncias entre as imagens consecutivas?  

15. (FUVEST) A figura adiante representa um objeto A 

colocado a uma distância de 2,0 m de um espelho plano 

S, e uma lâmpada L colocada à distância de 6,0 m do 

espelho. 

a) Desenhe o raio emitido por L e refletido em S que 

atinge A. Explique a construção. 

b) Calcule a distância percorrida por esse raio. 

 
 

GABARITO 

 
1. B 

2. D 

3. E 

4. A 

5. D 

6. B 

7. C 

8. B 

9. D 

10. D 

11. 80 cm e 15 cm. 

12. a) 

 

 
  

b)  

 
c) 2º 

d) 330 cm 
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13. a)  

 
b) L = 1,5 m   
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14. a) 

b) 

 
c) 6m e 4m, alternadamente. 

15. a) 

 
b) 10 m 

Física 

 

Módulo 04 

 

Eletrostática 

 

Exercícios de Aplicação 
 

1. (Efomm) Duas esferas condutoras idênticas de carga 

= q 2,0 C  estão penduradas em fios não condutores de 

comprimento =D 30,0 cm,  conforme apresentado na 

figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale  = 90 ,  qual 

é o valor das massas das esferas? 

Dado: constante dielétrica =  9 2 2k 9,0 10 N m C ;  

aceleração da gravidade = 2g 10,0 m s  

 

 
  

a) 20 g     

b) 40 g     

c) 60 g     

d) 80 g     

e) 100 g     

  

2. (FUVEST) Três pequenas esferas carregadas com carga 

positiva Q  ocupam os vértices de um triângulo, como 

mostra a figura. Na parte interna do triângulo, está 

afixada outra pequena esfera, com carga negativa q.  

As distâncias dessa carga às outras três podem ser 

obtidas a partir da figura. 

 

 
 

Sendo −=  4Q 2 10 C,  −= −  5q 2 10 C  e =d 6 m,  a força 

elétrica resultante sobre a carga q  

 

Note e adote: 

A constante 0k  da lei de Coulomb vale  9 2 29 10 Nm C   

a) é nula.    

b) tem direção do eixo y,  sentido para baixo e módulo 

1,8 N.     

c) tem direção do eixo y,  sentido para cima e módulo 

1,0 N.     

d) tem direção do eixo y,  sentido para baixo e módulo 

1,0 N.     

e) tem direção do eixo y,  sentido para cima e módulo 

0,3 N.     
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3. (Uepg-pss 3) Duas pequenas esferas condutoras, feitas 

do mesmo material e com o mesmo tamanho, uma com 

carga elétrica de − 62 10 C,  e outra com carga nula, 

estão localizadas no vácuo a uma distância de 1m  uma 

da outra. Elas são colocadas em contato e depois 

separadas, ficando novamente a 1 m uma da outra. Em 

relação ao enunciado, assinale o que for correto.  

 

Dados: =  9 2 2

0k 9 10 N m C .    

01) Após o contato, para uma distância de 1m  uma da 

outra, o módulo da força elétrica entre elas é 
− 39 10 N.     

02) O módulo do campo elétrico, antes do contato, 

produzido pela carga de − 62 10 C,  para uma 

distância de 0,5 m  dela, é  3 N
72 10 .

C
    

04) Pelo princípio da conservação da carga elétrica, as 

duas esferas em questão, depois de colocadas em 

contato e então separadas, possuirão cargas 

elétricas de mesmo valor em módulo, mas de sinais 

contrários.    

08) Após o contato, para uma distância de 1m  uma da 

outra, a energia potencial eletrostática do sistema é 
− 34,5 10 J.     

  

4. (G1 - ifsul) A figura a seguir ilustra, graficamente, o 

comportamento do Potencial Elétrico V,  em função da 

Distância até o centro, de uma esfera condutora de raio 

R,  eletrizada com carga positiva Q  e em equilíbrio 

eletrostático. Considere a origem do sistema de 

coordenadas localizado no centro da esfera.  

 

 
 

Com base no gráfico e em seus conhecimentos de 

eletrostática, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo.  

II. O potencial elétrico no interior da esfera é igual em 

todos os pontos.  

III. O campo elétrico no interior da esfera é nulo.  

 

Estão corretas as afirmativas   

a) I e II, apenas.     

b) II e III, apenas.     

c) I e III, apenas.     

d) I, II e III.     

  

5. (Efomm) Um condutor P,  de raio 4,0 cm  e carregado 

com carga 8,0 nC,  está inicialmente muito distante de 

outros condutores e no vácuo. Esse condutor é a seguir 

colocado concentricamente com um outro condutor T,  

que é esférico, oco e neutro. As superfícies internas e 

externa de T  têm raios 8,0 cm  e 10,0 cm,  

respectivamente. 

 

Determine a diferença de potencial entre P e T,  

quando P estiver no interior de T.   

a)  2154,8 10 V     

b)  116 10 V     

c)  29,0 10 V    

d)  19,8 10 V     

e)  2180,0 10 V     

  

6. (Ufjf-pism 3) Duas pequenas esferas condutoras idênticas 

estão eletrizadas. A primeira esfera tem uma carga de 

2Q  e a segunda uma carga de 6Q .  As duas esferas 

estão separadas por uma distância d  e a força 

eletrostática entre elas é 
1F.  Em seguida, as esferas são 

colocadas em contato e depois separadas por uma 

distância 2d.  Nessa nova configuração, a força 

eletrostática entre as esferas é 
2F.  

Pode-se afirmar sobre a relação entre as forças 
1F  e 

2F ,  

que:  

a) =1 2F 3F.     

b) =1 2F F 12.     

c) =1 2F F 3.     

d) =1 2F 4F.     

e) =1 2F F.     

  

7. (Ufjf-pism 3) Em uma experiência realizada em sala de 

aula, o professor de Física usou três esferas metálicas, 

idênticas e numeradas de 1  a 3,  suspensas por fios 

isolantes em três arranjos diferentes, como mostra a figura 

abaixo: 

 

 
 

Inicialmente, o Professor eletrizou a esfera 3  com carga 

negativa. Na sequência, o professor aproximou a esfera 

1  da esfera 3  e elas se repeliram. Em seguida, ele 

aproximou a esfera 2  da esfera 1  e elas se atraíram. Por 

fim, aproximou a esfera 2  da esfera 3  e elas se atraíram. 

Na tentativa de explicar o fenômeno, 6  alunos fizeram 

os seguintes comentários: 

 

João: A esfera 1  pode estar eletrizada negativamente, e 

a esfera 2,  positivamente. 

Maria: A esfera 1  pode estar eletrizada positivamente e a 

esfera 2  negativamente. 

Letícia: A esfera 1  pode estar eletrizada negativamente, 

e a esfera 2  neutra. 

Joaquim: A esfera 1  pode estar neutra e a esfera 2  

eletrizada positivamente. 

Marcos: As esferas 1  e 2  podem estar neutras. 

Marta: As esferas 1  e 2  podem estar eletrizadas 

positivamente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta os alunos que 

fizeram comentários corretos com relação aos 

fenômenos observados:  

a) somente João e Maria.    

b) somente João e Letícia.    

c) somente Joaquim e Marta.    

d) somente João, Letícia e Marcos.    

e) somente Letícia e Maria.    

  

8. (Unesp) Três esferas puntiformes, eletrizadas com cargas 

elétricas = = +1 2q q Q  e =3q –2Q,  estão fixas e dispostas 

sobre uma circunferência de raio r  e centro C,  em uma 

região onde a constante eletrostática é igual a 
0k ,  
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conforme representado na figura. 

 
 

Considere 
CV  o potencial eletrostático e 

CE  o módulo do 

campo elétrico no ponto C  devido às três cargas. Os 

valores de 
CV  e 

CE  são, respectivamente,  

a) zero e 
 0

2

4 k Q

r
    

b) 
 04 k Q

r
 e 

0

2

k Q

r
    

c) zero e zero    

d) 
 02 k Q

r
 e 

 0

2

2 k Q

r
    

e) zero e 
 0

2

2 k Q

r
    

  

9. (Uepg) As afirmativas abaixo dizem respeito à grandeza 

potencial elétrico. Nesse âmbito, marque o que for 

correto.  

01) O potencial elétrico é uma grandeza escalar.    

02) O potencial elétrico pode ser medido em 

coulomb/segundo, grandeza esta que no sistema 

internacional é chamada de joule (J).    

04) O potencial elétrico num ponto localizado a uma 

certa distância de uma carga elétrica negativa, é 

também negativo e independe do valor das cargas 

de prova que por ventura sejam ai colocadas.    

08) Nas associações em série de capacitores, cada 

capacitor será submetido a mesma diferença de 

potencial da associação.    

  

10. (Eear) Considere as seguintes afirmações a respeito de 

uma esfera homogênea carregada em equilíbrio 

eletrostático: 

I. As cargas elétricas se distribuem pela superfície da 

esfera, independentemente de seu sinal. 

II. Na superfície dessa esfera o campo elétrico é nulo. 

III. Na superfície dessa esfera o campo elétrico é normal 

à superfície e no seu interior ele é nulo. 

IV. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos 

quaisquer da sua superfície é nula. 

 

A respeito dessas afirmações, pode-se dizer que:  

a) Todas estão corretas    

b) Apenas I está correta    

c) I, III e IV estão corretas    

d)  II, III e IV estão corretas    

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Um grupo de alunos, em uma aula de 

laboratório, eletriza um canudo de refrigerante por atrito, 

com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, 

eles eletrizam uma pequena esfera condutora, de massa 

9 g,  inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda 

isolante, de comprimento L,  preso em um ponto fixo P.  

No final do processo, a esfera e o canudo estão com 

cargas de sinais opostos. 

 

a) Descreva as etapas do processo de eletrização da 

esfera. 

 

Em seguida, os alunos colocam a esfera eletrizada 
1(E )  

em contato com outra esfera 
2(E ),  idêntica à primeira, 

eletricamente neutra e presa na extremidade de outro 

fio de seda isolante, também de comprimento L,  fixo no 

ponto P.  O sistema adquire a configuração ilustrada na 

figura, sendo =d 8 cm.  

 

 
 

Para o sistema em equilíbrio nessa configuração final, 

determine 

 b)  o módulo da tensão T  em um dos fios isolantes; 

c) o módulo da carga 
2q  da esfera 

2E ;  

d) a diferença N  entre o número de elétrons e de 

prótons na esfera 2E  após a eletrização. 

 

Note e adote: 

Para a situação descrita, utilize:  =cos 1 e  =sen 0,1.  

Aceleração da gravidade: 210 m s .  

Força elétrica entre duas cargas puntiformes 
1Q  e 

2Q ,  

distantes r  uma da outra: 2

1 2K Q Q r  

=  9 2 2K 9 10 Nm C .  

Carga do elétron: − 191,6 10 C.  

Ignore a massa dos fios.  

  

12. (UNICAMP) Em 2012 foi comemorado o centenário da 

descoberta dos raios cósmicos, que são partículas 

provenientes do espaço. 

 

a)Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, 

provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo-se que a 

distância do Sol à Terra é igual a 1,5  1011 m , e 

considerando a velocidade dos neutrinos igual a 3,0  108 

m/s , calcule o tempo de viagem de um neutrino solar 

até a Terra. 

b)As partículas ionizam o ar e um instrumento usado para 

medir esta ionização é o eletroscópio. Ele consiste em 

duas hastes metálicas que se repelem quando 

carregadas. De forma simplificada, as hastes podem ser 

tratadas como dois pêndulos simples de mesma massa m 

e mesma carga q localizadas nas suas extremidades. O 

módulo da força elétrica entre as cargas é dado por 

=
2

2
,e

q
F k

d
 sendo k = 9  109 N m2/C2. Para a situação 

ilustrada na figura abaixo, qual é a carga q, se m = 0,004 

g? 
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13. (FUVEST) Duas pequenas esferas iguais, A  e B,  

carregadas, cada uma, com uma carga elétrica Q  

igual a −−  94,8 10 C,  estão fixas e com seus centros 

separados por uma distância de 12 cm.  Deseja-se 

fornecer energia cinética a um elétron, inicialmente 

muito distante das esferas, de tal maneira que ele possa 

atravessar a região onde se situam essas esferas, ao 

longo da direção x,  indicada na figura, mantendo-se 

equidistante das cargas. 

 

 
 

a) Esquematize, na figura a seguir, a direção e o 

sentido das forças resultantes 
1F  e 

2F ,  que agem 

sobre o elétron quando ele está nas posições 

indicadas por 
1P  e 

2P.  

 

 
 

b) Calcule o potencial elétrico V,  em volts, criado pelas 

duas esferas no ponto P0. 

c) Estime a menor energia cinética E,  em eV,  que deve 

ser fornecida ao elétron, para que ele ultrapasse o 

ponto 
0P  e atinja a região à direita de 

0P  na figura. 

 

NOTE E ADOTE: 

Considere =V 0  no infinito. 

 

NOTE E ADOTE: 

Num ponto P,  =V KQ r,  onde r é a distância da carga 

Q  ao ponto P.  

=  9 2 2K 9 10 (N m C ).  

−= = −  19qe cargado elétron 1,6 10 C.  

−=  191eV 1,6 10 J.   

  

14. (UNICAMP) A durabilidade dos alimentos é aumentada 

por meio de tratamentos térmicos, como no caso do leite 

longa vida. Esses processos térmicos matam os 

microorganismos, mas provocam efeitos colaterais 

indesejáveis. Um dos métodos alternativos é o que utiliza 

campos elétricos pulsados, provocando a variação de 

potencial através da célula, como ilustrado na figura a 

seguir. A membrana da célula de um microorganismo é 

destruída se uma diferença de potencial de ∆Vm = 1 V é 

estabelecida no interior da membrana, conforme a 

figura a seguir. 

 

a) Sabendo-se que o diâmetro de uma célula é de 

1ìm, qual é a intensidade do campo elétrico que 

precisa ser aplicado para destruir a membrana? 

b) Qual é o ganho de energia em eV de um elétron 

que atravessa a célula sob a tensão aplicada?  

  

15. (FUVEST) Duas pequenas esferas metálicas, A e B, são 

mantidas em potenciais eletrostáticos constantes, 

respectivamente, positivo e negativo. As linhas cheias do 

gráfico representam as intersecções, com o plano do 

papel, das superfícies equipotenciais esféricas geradas 

por A, quando não há outros objetos nas proximidades. 

De forma análoga, as linhas tracejadas representam as 

intersecções com o plano do papel, das superfícies 

equipotenciais geradas por B. Os valores dos potenciais 

elétricos dessas superfícies estão indicados no gráfico. As 

questões se referem à situação em que A e B estão na 

presença uma da outra, nas posições indicadas no 

gráfico, com seus centros no plano do papel. 

 

NOTE/ADOTE 

Uma esfera com carga Q gera, fora dela, a uma 

distância r do seu centro, um potencial V e um campo 

elétrico de módulo E, dados pelas expressões: 

V = K(Q/r); E = K(Q/r2) = V/r; K = constante; 
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a) Trace, com caneta, em toda a extensão do gráfico 

da folha de respostas, a linha de potencial V = 0, 

quando as duas esferas estão nas posições 

indicadas. Identifique claramente essa linha por V = 

0. 

b) Determine, em volt/metro, utilizando dados do 

gráfico, os módulos dos campos elétricos E(PA) e 

E(PB) criados, no ponto P, respectivamente, pelas 

esferas A e B. 

c) Represente, em uma escala conveniente, no gráfico, 

com origem no ponto P, os vetores E(PA), E(PB) e o 

vetor campo elétrico E(P) resultante em P. Determine, 

a partir desta construção gráfica, o módulo de E(P), 

em volt/metro. 

d) Estime o módulo do valor do trabalho ô, em joules, 

realizado quando uma pequena carga q=2,0nC é 

levada do ponto P ao ponto S, indicados no gráfico. 

(2,0nC = 2,0 nanocoulombs = 2,0 × 10-9C). 

 

GABARITO 

 

1. A 

2. E 

3. 03 

4. B 

5. C 

6. A 

7. B 

8. E 

9. 05 

10. C 

11. a) O canudo eletrizado é aproximado da esfera sem que haja 

contato, esta é então atraída por ele por indução eletrostática, 

com as cargas de sinal contrário às do canudo concentradas no 

lado próximo a ele. Em seguida, aterra-se o lado oposto da 

esfera, fazendo com que ela perca ou receba elétrons. Após 

rompida a ligação, afasta-se o canudo, ficando ele e a esfera 

eletrizados com cargas de sinais opostos. 

b) 9 x 10-2 N 

c) 8 x 10-8 C 

d) 5 x 1011 N 

12. a) 500 s 

b) 2,0 nC 
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13.  

 
b) V = - 1,44 . 103 V 

c) E = 1,44 . 103 eV. 

14. a) 2 × 106 V/m 

b) 2eV   

15. a) EPA = 6250 V/m 

b) EPB = 3125 V/m 

c) 7812,5 V/m 

d) 7,0 x 107 J  

Física 

 

Módulo 05 

 

Propagação do calor 

 

Exercícios de Aplicação 
 

1. (Enem) O objetivo de recipientes isolantes térmicos é 

minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. 

Essa troca de calor é proporcional à condutividade 

térmica k  e à área interna das faces do recipiente, bem 

como à diferença de temperatura entre o ambiente 

externo e o interior do recipiente, além de ser 

inversamente proporcional à espessura das faces. 

A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes 

 A(40 cm 40 cm 40 cm)  e  B(60 cm 40 cm 40 cm)  de 

faces de mesma espessura, uma estudante compara 

suas condutividades térmicas 
Ak  e 

Bk .  Para isso 

suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos 

de gelo a 0 C,  de modo que suas superfícies estejam 

em contato apenas com o ar. Após um intervalo de 

tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda 

contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de 

gelo que se fundiu no recipiente B  foi o dobro da que se 

fundiu no recipiente A.  

 

A razão A

B

k

k
 é mais próxima de  

a) 0,50.     

b) 0,67.     

c) 0,75.     

d) 1,33.     

e) 2,00.     

  

2. (Enem) Em 1962, um jingle (vinheta musical) criado por 

Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as 

fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um 

desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao 

fantasma que batia em sua porta, personificando o 

“frio”, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta 

e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. 

Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha 

incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à 

calorimetria. 

 
DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores 

das músicas de propagandas. Disponível em: 

https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019 

adaptado). 

 

Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à 

porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de:  

a) Aquecer a casa e os corpos.    

b) Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos.    

c) Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos.     

d) Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os 

corpos.     

e) Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos 

corpos.     

  

3. (Uel) Numa sala com temperatura de 18 C,  estão 

dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos 

com a mesma temperatura desse ambiente. Um 

indivíduo com temperatura corporal média de 36 C  

segura esses objetos, um em cada mão, 

simultaneamente. Neste caso, é correto afirmar que há 

rápida transferência de calor  

a) da mão para o objeto metálico e lenta da mão para 

o plástico, por isso a sensação de frio maior 

proveniente do objeto metálico.    
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b) do objeto metálico para a mão e lenta do plástico 

para a mão, por isso a sensação de frio maior 

proveniente do plástico.    

c) da mão para o plástico e lenta da mão para o objeto 

metálico, por isso a sensação de frio maior 

proveniente do plástico.    

d) do plástico para a mão e lenta do objeto metálico 

para a mão, por isso a sensação de calor maior 

proveniente do objeto metálico.    

e) da mão para o plástico e lenta da mão para o objeto 

metálico, por isso a sensação de calor maior 

proveniente do objeto metálico.    

  

4. (Enem PPL) Em uma residência com aquecimento 

central, um reservatório é alimentado com água fria, que 

é aquecida na base do reservatório e, a seguir, 

distribuída para as torneiras. De modo a obter a melhor 

eficiência de aquecimento com menor consumo 

energético, foram feitos alguns testes com diferentes 

configurações, modificando-se as posições de entrada 

de água fria e de saída de água quente no reservatório, 

conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de 

entrada e saída foram mantidas iguais e constantes. 

 

 
 

A configuração mais eficiente para a instalação dos 

pontos de entrada e saída de água no reservatório é, 

respectivamente, nas posições  

a) 1 e 4.    

b) 1 e 6.    

c) 2 e 5.    

d) 3 e 4.    

e) 3 e 5.    

  

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.  

 

5. (UNICAMP) Leve em conta os dados mostrados no 

gráfico abaixo, referentes à temperatura da água (T)  em 

função da profundidade (d).  

 
 

Considere um volume cilíndrico de água cuja base tem 

área = 2A 2m ,  a face superior está na superfície a uma 

temperatura constante 
AT  e a face inferior está a uma 

profundidade d  a uma temperatura constante 
BT,  

como mostra a figura a seguir. 

 

Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, 

a temperatura da água decai linearmente em função 

de d,  de forma que a taxa de transferência de calor por 

unidade de tempo ( ),  por condução da face superior 

para a face inferior, é aproximadamente constante e 

dada por 
−

 = A BT T
kA ,

d
 em que =

 

W
k 0,6

m C
 é a 

condutividade térmica da água. Assim, a razão 
−A BT T

d
 é 

constante para todos os pontos da região de queda 

linear da temperatura da água mostrados no gráfico 

apresentado. 

 

 
 

Utilizando as temperaturas da água na superfície e na 

profundidade d  do gráfico e a fórmula fornecida, 

conclui-se que, na região de queda linear da 

temperatura da água em função de d,   é igual a 

 

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 

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

a) 0,03 W.     

b) 0,05 W.     

c) 0,40 W.     

d) 1,20 W.     

  

6. (G1 - ifsul) Uma amostra de água é aquecida a uma 

taxa constante por certo intervalo de tempo, até atingir 

seu ponto de ebulição.  

 

Qual dos gráficos abaixo mostra a temperatura da água 

como uma função do calor adicionado?  

a) 

    
b) 

    
c) 
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d) 
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7. (Insper) Após seu uso primário, as caixas de embalagens 

longa vida, que garantem a durabilidade e a qualidade 

do leite e de outros produtos, podem deixar de ser lixo e 

passar a ser material de construção para o isolamento 

térmico de telhados. Depois de abertas, limpas e 

coladas, elas são postas sob as telhas formando uma 

manta. 

 

 
 

Para se obter a maior eficiência dessa manta como 

isolante térmico, deve-se posicioná-la com a face 

revestida de alumínio voltada para  

a) cima e distante cerca de 2 cm  das telhas.    

b) abaixo e distante cerca de 2 cm  das telhas.     

c) baixo e colada nas telhas.    

d) baixo e deitada sobre a laje horizontal.    

e) cima e deitada sobre a laje horizontal.    

  

8. (Enem PPL) Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de 

branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água 

na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 C,  

foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo 

decorrido para que a água, em cada uma delas, 

atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água 

das duas jarras foi aquecida até 90 C  e novamente foi 

medido o tempo decorrido para que a água nas jarras 

atingisse a temperatura ambiente. 

 

Qual jarra demorou menos tempo para chegar à 

temperatura ambiente nessas duas situações?  

a) A jarra preta demorou menos tempo nas duas 

situações.     

b) A jarra branca demorou menos tempo nas duas 

situações.     

c) As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são 

feitas do mesmo material.     

d) A jarra preta demorou menos tempo na primeira 

situação e a branca, na segunda.     

e) A jarra branca demorou menos tempo na primeira 

situação e a preta, na segunda.     

  

9. (Unesp) O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano 

em função da temperatura ambiente em um 

experimento no qual o metabolismo basal foi mantido 

constante. A linha azul representa o calor trocado com o 

meio por evaporação (E)  e a linha vermelha, o calor 

trocado com o meio por radiação e convecção (RC).  

 
Sabendo que os valores positivos indicam calor recebido 

pelo corpo e os valores negativos indicam o calor 

perdido pelo corpo, conclui-se que:  

a) em temperaturas entre 36 C  e 40 C,  o corpo 

recebe mais calor do ambiente do que perde.    

b) à temperatura de 20 C,  a perda de calor por 

evaporação é maior que por radiação e convecção.    

c) a maior perda de calor ocorre à temperatura de 

32 C.     

d) a perda de calor por evaporação se aproxima de 

zero para temperaturas inferiores a 20 C.     

e) à temperatura de 36 C,  não há fluxo de calor entre o 

corpo e o meio.    

  

10. (Upf) Com as elevadas temperaturas sendo uma 

constante no verão dos últimos anos, a instalação de 

exaustores eólicos como os da figura tem aumentado 

consideravelmente. Mais viáveis financeiramente do que 

os aparelhos de ar condicionado, eles proporcionam a 

renovação do ar no interior de um ambiente sem 

necessidade de energia elétrica. Isso ocorre em virtude 

do movimento das hélices desses exaustores.  

 

 
 

Um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse 

movimento e provocar a exaustão do ar é  

a) a irradiação térmica em virtude de o exaustor ser 

construído de metal.    

b) a entrada do ar frio da parte externa para a interna 

através do exaustor.    

c) a condutibilidade térmica do ar que diminui.    

d) a pressão do ar quente na parte superior do 

ambiente.    

e) o aumento da umidade do ar provocado pela 

presença de uma abertura na parte superior do 

ambiente. 

 
Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Um contêiner com equipamentos científicos é 

mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele 
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é feito com material de boa isolação térmica e é 

possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter 

sua temperatura interna constante, = Ti 20 C,  quando a 

temperatura externa é = − eT 40 C.  As paredes, o piso e o 

teto do contêiner têm a mesma espessura,  = 26 cm,  e 

são de um mesmo material, de condutividade térmica 

=   k 0,05 J/ (s m C).  Suas dimensões internas são 

  32 3 4 m .  Para essas condições, determine 

a) a área A da superfície interna total do contêiner; 

b) a potência P do aquecedor, considerando ser ele a 

única fonte de calor; 

c) a energia E, em kWh, consumida pelo aquecedor 

em um dia. 

 

Note e adote: 

A quantidade de calor por unidade de tempo 

( )  que flui através de um material de área A, 

espessura   e condutividade térmica k, com 

diferença de temperatura T  entre as faces do 

material, é dada por:  =  kA T / .  

12. (Unesp) As constantes termodinâmicas da madeira são 

muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No 

caso da condutividade térmica ( )mk , um valor aceitável 

é ( )=mk 0,15 W/ m.ºC , para madeiras com cerca de 12% 

de umidade. Uma porta dessa madeira, de espessura 
−=  2d 3,0 10 m  e área = 2S 2,0 m , separa dois ambientes a 

temperaturas de 20 ºC e 30 ºC. Qual o intervalo de 

tempo necessário para que 300 J de calor atravessem 

essa porta, de um ambiente para outro, supondo que, 

durante a transferência de calor, as temperaturas dos 

ambientes não se alterem?  

Expressão do fluxo de calor, em unidades do SI: 

 
=



Q S T

t d
, onde t  é o tempo e T  é a variação de 

temperatura.  

  

13. (UNICAMP) Nas regiões mais frias do planeta, camadas 

de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume 

de água a céu aberto. A figura a seguir mostra um 

tanque cilíndrico de água cuja área da base é A = 2,0 

m2, havendo uma camada de gelo de espessura L na 

superfície da água. O ar em contato com o gelo está a 

uma temperatura Tar = - 10 °C, enquanto a temperatura 

da água em contato com o gelo é Tag = 0,0 °C. 

 

a) O calor é conduzido da água ao ar através do gelo. 

O fluxo de calor Φcal, definido como a quantidade de 

calor conduzido por unidade de tempo, é dado por 

Φcal = kA (Tag - Tar)/L, onde k = 4,0 × 10-3 cal/(s cm °C) 

é a condutividade térmica do gelo. Qual é o fluxo de 

calor Φcal quando L = 5,0 cm? 

b) Ao solidificar-se, a água a 0 °C perde uma quantidade 

de calor que é proporcional à massa de água 

transformada em gelo. A constante de 

proporcionalidade Ls é chamada de calor latente de 

solidificação. Sabendo-se que o calor latente de 

solidificação e a densidade do gelo valem, 

respectivamente, Ls = 80 cal/g e dg = 0,90 g/cm3, 

calcule a quantidade de calor trocado entre a água 

e o ar para que a espessura do gelo aumente de 5,0 

cm para 15 cm.  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

1,0 cal = 4,0 J 

densidade d’água: 1,0 g/cm3 = 103 kg/m3 

calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g 

 

14. (FUVEST) Tem-se uma barra cilíndrica de comprimento 

=L 50 cm  e base com área = 2S 10 cm .  Uma de suas 

bases (A)  é mantida a uma temperatura constante 

= AT 100 C  e a outra (B)  é mantida em contato com 

uma mistura de água e gelo à temperatura = BT 0 C.  A 

quantidade Q  de calorias que passa de A  para B  em 

função do tempo t  é dada pela expressão: 

= −  A BQ 0,5(T T ) S t L  onde t  é medido em segundos. 

 

Nessas condições calcule: 

a) a quantidade de calor que passa em 1  segundo; 

b) quantos gramas de gelo se derretem em 40 s.   

  

15. (Ita) Uma empresa planeja instalar um sistema de 

refrigeração para manter uma sala de dimensões 

 4,0 m 5,0 m 3,0 m  a uma temperatura controlada em 

torno de 10 C.  A temperatura média do ambiente não 

controlado é de 20 C  e a sala é revestida com um 

material de 20 cm  de espessura e coeficiente de 

condutibilidade térmica de 0,60 W m C.  Sabendo que a 

eficiência do sistema de refrigeração escolhido é igual a 

2,0  e que o custo de 1kWh  é de R$ 0,50,  estime o custo 

diário de refrigeração da sala. 

 

GABARITO 

 
1. B 

2. C 

3. A 

4. D 

5. A 

6. A 

7. B 

8. A 

9. D 

10. D 

11. a) 52 m² 

b) 0,6 Kw 

c) 14,4 kWh 

12. 3 s 

13. a) 160 cal/s  

b) 1,44 x 107 cal 

14. a) 10 cal 

b) 5 g 

15. R$16,92 
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Física 

 

Módulo 06 

 

Espelhos esféricos 

 

Exercícios de Aplicação 
 

1. (Famerp) No dia 20 de junho de 1969, o ser humano 

caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma 

das fotos registradas nesse dia pode-se ver uma imagem 

direita e menor formada pela superfície convexa do visor 

do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona 

como um espelho. 

 

 
 

Essa imagem é  

a) real e o objeto se encontra além do centro de 

curvatura do espelho.    

b) virtual e independe da localização do objeto.    

c) virtual e o objeto se encontra entre o espelho e seu 

foco principal.    

d) real e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco 

principal.    

e) real e independe da localização do objeto.    

  

2. (Uemg) Ao posicionar a mão à frente de um espelho 

esférico, Alice verificou a imagem da sua mão conforme 

a figura a seguir: 

 

 
 

O tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado 

são, respectivamente:   

a) Virtual e côncavo.     

b) Virtual e convexo.     

c) Real e convexo.     

d) Real e côncavo.     

3. (Fatec) A figura apresenta a obra de litogravura “Mão 

com esfera refletora” (1935), do artista gráfico holandês 

Maurits Cornelis Escher (1898–1972), que se representou 

por uma imagem refletida em uma esfera. 

 

 
 

Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa 

esfera, podemos afirmar corretamente, sobre essa 

imagem formada, que se  

a) assemelha à classificação exata de uma imagem 

observada em uma lente delgada convergente.    

b) assemelha à classificação exata de uma imagem 

observada em um espelho côncavo.    

c) classifica em menor, direita e real.    

d) posiciona entre o foco e o vértice da face refletora.    

e) posiciona entre o raio de curvatura e o vértice da 

face refletora.    

  

4. (G1 - ifsul) Um objeto real linear é colocado a 60 cm de 

um espelho esférico, perpendicularmente ao eixo 

principal. A altura da imagem fornecida pelo espelho é 

4  vezes maior que o objeto e é virtual. Com base nisso, é 

correto afirmar que esse espelho e a medida do seu raio 

de curvatura são, respectivamente,   

a) convexo e 160 cm.   b) côncavo e 80 cm.     

c) convexo e 80 cm.   d) côncavo e 160 cm.     

  

5. (Acafe) Um professor de física guardou quatro sistemas 

ópticos (lentes esféricas ou espelhos) em quatro caixas, 

uma caixa para cada um deles, numeradas de 1 a 4, 

conforme figuras. 

 
Após mostrar as caixas, forneceu algumas informações 

sobre os sistemas ópticos contidos nas mesmas, conforme 

a tabela abaixo. 
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Sistema óptico 

dentro da caixa 

1 

Esse sistema conjuga uma 

imagem direita e menor de um 

determinado objeto. 

Sistema óptico 

dentro da caixa 

2 

A imagem de um objeto, 

conjugada por esse sistema, é 

virtual e de mesmo tamanho 

do objeto. 

Sistema óptico 

dentro da caixa 

3 

A imagem de um objeto, 

conjugada por esse sistema, 

pode ser projetada em um 

anteparo. 

Sistema óptico 

dentro da caixa 

4 

Esse sistema pode conjugar 

uma imagem real e de mesmo 

tamanho de um determinado 

objeto. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações 

corretas. 

I. O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um 

espelho convexo ou uma lente divergente. 

II. O sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio 

de funcionamento baseado no fenômeno da 

refração da luz. 

III. Dentro da caixa 2 temos um espelho plano. 

IV. Dentro da caixa 4 podemos ter uma lente divergente. 

V. As caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema 

óptico. 

 

É correto o que se afirma em:  

a) II – III – IV    

b) I – II – III    

c) I – III–- V    

d) I – III – IV    

  

6. (Upe-ssa 2)   

 
 

O concentrador solar refletivo, mostrado na figura, é 

formado por uma calha cilíndrica de comprimento L  

com seção transversal em forma de semicírculo de raio 

R,  centrado em O.  Considere que o sol está a pino em 

relação ao concentrador. Acerca dos raios refletidos 

pelo sistema, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Atravessam o eixo principal num plano entre o foco e 

o vértice do espelho.    

b) Focalizam em um único ponto do espaço.    

c) Passam por um plano entre a linha O  e o foco.     

d) Os raios refletidos perto das bordas do espelho 

passam pelo foco.    

e) O coletor focaliza os raios solares ao longo da linha O.      

  

7. (Espcex (Aman)) O espelho retrovisor de um carro e o 

espelho em portas de elevador são, geralmente, 

espelhos esféricos convexos. Para um objeto real, um 

espelho convexo gaussiano forma uma imagem  

a) real e menor.    

b) virtual e menor.    

c) real e maior.    

d) virtual e invertida.    

e) real e direita.    

  

8. (Mackenzie)  ESPELHO DE ARQUIMEDES – O raio da Morte! 

 

 
 

A época era aproximadamente 200 a.C., o local, a 

cidade-estado de Siracusa, Sicília, nas Grandes Guerras 

Púnicas. Os contadores da história foram, dentre outros, 

Tzestes e Luciano de Samosata em sua obra Hippias. 

 

Eles contaram que já naquela época o “cientista bélico” 

Arquimedes teria inventado várias armas de guerra, 

incluindo catapultas, a terrível “Mão de Ferro” (um 

guindaste que pegava os navios e os levantava), um 

“Canhão a Vapor” e aquilo que ficou conhecido como 

o “Raio da Morte” ou “Raio de Calor”. 

 

O “Raio da Morte” era, na realidade, a concentração 

dos raios de luz, advindos do sol, refletidos em um sistema 

formado por inúmeros espelhos, formando o que seria um 

poderoso espelho esférico côncavo. 

 

Considerando-se ser o eixo principal deste espelho 

paralelo ao horizonte; a distância do vértice do espelho 

ao ponto de concentração máxima (ponto de queima) 

dos raios, d,  e altura do ponto de queima ao eixo 

principal, h,  afirma-se corretamente que o raio de 

curvatura do espelho esférico é fornecido pela expressão  

a) −2 2h d     

b) +2 22 h d     

c) −2 22 d h     

d) −2 22 h d     

e) +2 2d h     

  

9. (Uefs) A figura representa um espelho esférico gaussiano 

(E),  seu centro de curvatura (C),  seu foco principal (F)  e 

seu vértice (V).  A figura também mostra quatro regiões (I, 

II, III e IV) identificadas por cores diferentes. 
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Se um objeto pontual for colocado sucessivamente nos 

pontos 1 e 2, as imagens conjugadas pelo espelho se 

formarão, respectivamente, nas regiões  

a) II e IV.    

b) III e I.    

c) III e IV.    

d) II e III.    

e) II e I.    

  

10. (Fac. Albert Einstein - Medicin) Um objeto real de 10 cm  

de altura é posicionado a 30 cm do centro óptico de 

uma lente biconvexa, perpendicularmente ao seu eixo 

principal. A imagem conjugada tem 2,5 cm  de altura. 

Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e 

com as mesmas características, utilizando, porém, um 

espelho esférico, cujo raio de curvatura é igual a 20 cm,  

a que distância do vértice, em cm,  da superfície refletora 

do espelho ele deverá ser posicionado, 

perpendicularmente ao seu eixo principal?  

a) 20     

b) 25     

c) 50     

d)  75  
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Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNICAMP) As vidraças de um arranha-céu em Londres, 

conhecido como “Walkie Talkie”, reproduzem a forma de 

um espelho côncavo. Os raios solares refletidos pelo 

edifício provocaram danos em veículos e comércios 

próximos. 

a)Considere um objeto em frente e ao longo do eixo do 

espelho côncavo de raio de curvatura =R 1,0 m,  

conforme mostra a figura a seguir. Complete os raios 

luminosos na figura. Em seguida, calcule a distância d  

do objeto ao vértice do espelho (ponto O), de forma que 

a intensidade de raios solares, incidentes paralelamente 

ao eixo do espelho, seja máxima na posição do objeto. 

 

 
 

b)Um objeto metálico de massa =m 200 g  e calor 

específico =  c 480 J (kg C) absorve uma potência 

=P 60 W  de radiação solar focalizada por um espelho 

côncavo. Desprezando as perdas de calor por radiação, 

condução e convecção, calcule a variação de 

temperatura do objeto após  =t 32 s  de exposição a 

essa radiação.  

  

12. (FUVEST) O espelho principal de um dos maiores 

telescópios refletores do mundo, localizado nas Ilhas 

Canárias, tem 10 m  de diâmetro e distância focal de 

15 m.  Supondo que, inadvertidamente, o espelho seja 

apontado diretamente para o Sol, determine: 

a) o diâmetro D  da imagem do Sol; 

b) a densidade S  de potência no plano da imagem, em 
2W / m ;  

c) a variação T  da temperatura de um disco de 

alumínio de massa 0,6 kg  colocado no plano da 

imagem, considerando que ele tenha absorvido toda 

a energia incidente durante 4 s.  

Note e adote: 
 = 3  

O espelho deve ser considerado esférico. 

− =  11Distância Terra Sol 1,5 10 m.  

=  9Diâmetro do Sol 1,5 10 m.  

=Calor específico do Al 1J/ (gK).  

Densidade de potência solar incidindo sobre o espelho 

principal do telescópio = 21kW/ m .  

O diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem 

do Sol. 

Desconsidere perdas de calor pelo disco de alumínio.  

  

13. (UNICAMP) As medidas astronômicas desempenharam 

papel vital para o avanço do conhecimento sobre o 

Universo. O astrônomo grego Aristarco de Samos (310 – 

230 a.C.) determinou a distância Terra-Sol e o diâmetro 

do Sol. Ele verificou que o diâmetro do Sol é maior que o 

da Terra e propôs que a Terra gira em torno do Sol. 

 

a) Para determinar a distância Terra-Sol 
Sd ,  Aristarco 

mediu o ângulo   formado entre o Sol e a Lua na 

situação mostrada na figura.  

 

 
 

Sabendo-se que a luz leva 1,3 s,  para percorrer a 

distância Terra-Lua 
Ld ,  e que medidas atuais fornecem 

um valor de  = 89,85 ,  calcule 
Sd .  

 

Dados: 

velocidade da luz: =  8c 3,0 10 m s.  

− =  =  3cos(89,85 ) sen(0,15 ) 2,6 10  

 

b) O telescópio Hubble, lançado em 1990, representou 

um enorme avanço para os estudos astronômicos. Por 

estar orbitando a Terra a 600 km  de altura, suas 

imagens não estão sujeitas aos efeitos da atmosfera. A 

figura mostra um desenho esquemático do espelho 

esférico primário do Hubble, juntamente com dois 

raios notáveis de luz.  

 
 

Se F  é o foco do espelho, desenhe na figura a 

continuação dos dois raios após a reflexão no espelho.  

  

14. (UNICAMP) Para espelhos esféricos nas condições de 

Gauss, a distância do objeto ao espelho, p, a distância 

da imagem ao espelho, p', e o raio de curvatura do 

espelho, R, estão relacionados através da equação 

   
+ =   

   

1 1 2
    

p p' R
. O aumento linear transversal do 

espelho esférico é dado por A = - p'/p, onde o sinal de A 

representa a orientação da imagem, direita quando 

positivo e invertida, quando negativo. Em particular, 

espelhos convexos são úteis por permitir o aumento do 

campo de visão e por essa razão são frequentemente 

empregados em saídas de garagens e em corredores de 

supermercados. A figura a seguir mostra um espelho 

esférico convexo de raio de curvatura R. Quando uma 

pessoa está a uma distância de 4,0 m da superfície do 

espelho, sua imagem virtual se forma a 20 cm deste, 

conforme mostra a figura. Usando as expressões 

fornecidas acima, calcule o que se pede. 
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a) O raio de curvatura do espelho. 

b) O tamanho h da imagem, se a pessoa tiver H = 1,60 

m de altura.  

  

15. (UNICAMP) Uma das primeiras aplicações militares da 

ótica ocorreu no século III a.C. quando Siracusa estava 

sitiada pelas forças navais romanas. Na véspera da 

batalha, Arquimedes ordenou que 60 soldados polissem 

seus escudos retangulares de bronze, medindo 0,5 m de 

largura por 1,0m de altura. Quando o primeiro navio 

romano se encontrava a aproximadamente 30 m da 

praia para atacar, à luz do sol nascente, foi dada a 

ordem para que os soldados se colocassem formando 

um arco e empunhassem seus escudos, como 

representado esquematicamente na figura a seguir. Em 

poucos minutos as velas do navio estavam ardendo em 

chamas. Isso foi repetido para cada navio, e assim não 

foi dessa vez que Siracusa caiu. Uma forma de 

entendermos o que ocorreu consiste em tratar o 

conjunto de espelhos como um espelho côncavo. 

Suponha que os raios do sol cheguem paralelos ao 

espelho e sejam focalizados na vela do navio. 

 

a) Qual deve ser o raio do espelho côncavo para que 

a intensidade do sol concentrado seja máxima? 

b) Considere a intensidade da radiação solar no 

momento da batalha como 500W/m2. Considere 

que a refletividade efetiva do bronze sobre todo o 

espectro solar é de 0,6, ou seja, 60% da intensidade 

incidente é refletida. Estime a potência total 

incidente na região do foco.  

 

GABARITO 

 
1. B 

2. A 

3. D 

4. D 

5. C 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. C 

11. a) 0,5 m 

b) 20ºC 

12. a) 0,15 m 

b) 4,44 x 106 W/m² 

c) 500 K 

13. a) 1,5 x 1011 m 

b)  

 
14. a) 8/19 m 

b) 8 cm 

15. a) 60 m 

b) 9000 W 
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Física 

 

Módulo 07 

 

Termodinâmica 

 

Exercícios de Aplicação 
 

1. (MACKENZIE 2020) A segunda lei da Termodinâmica 

afirma, em sucintas palavras, que não há a possibilidade 

de converter integralmente calor em trabalho. 

Esquematicamente, a figura abaixo revela como 

funciona uma máquina térmica. 

 

 
 

Considerando-se que o trabalho realizado nessa 

máquina valha 1,2 kJ e que a parte energética 

rejeitada para a fonte fria valha dois quintos da 

recebida da fonte quente, é correto afirmar que o 

rendimento da máquina retratada na figura e a 

parte energética rejeitada (em kJ) valem, 

respectivamente, 

a) 40% e 1,2 

b) 60% e 0,80 

c) 40% e 1,0 

d) 60% e 1,2 

e) 40% e 0,60 

 

2. (UEG 2020) Um aparelho de ar condicionado funciona 

como uma máquina térmica. Utiliza-se um gás 

refrigerante, que é submetido a uma alta compressão, e 

posteriormente a uma expansão rápida, promovendo a 

queda da temperatura. Essa tecnologia de refrigeração 

está baseada na 

a) conservação da energia mecânica. 

b) primeira lei da termodinâmica. 

c) equação de Clapeyron. 

d) lei de Boyle-Mariotte. 

e) lei de Gay-Lussac. 

 

3. (PUC-RIO 2020) Considere as três afirmativas abaixo, em 

relação a um gás ideal. 

I -  Em uma compressão adiabática, a temperatura 

final do gás não pode ser maior do que a inicial, 

pois nenhum calor é trocado com a vizinhança. 

II -  Em um processo isocórico (isovolumétrico), nenhum 

trabalho é realizado pelo gás. 

III -  Em um processo isobárico, o trabalho realizado pelo 

gás é proporcional ao quadrado da variação do 

volume. 

 

Marque a única opção CORRETA: 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 

4. (UNIOESTE 2020) O segundo princípio da Termodinâmica 

assegura que é impossível construir uma máquina 

térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar 

calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em 

trabalho. Considerando as consequências deste princípio 

é CORRETO afirmar que: 

a) máquinas térmicas são dispositivos que convertem 

energia mecânica em energia térmica por meio da 

realização de trabalho e consumo de calor. 

b) o rendimento de uma máquina térmica será de 

100% quando o calor retirado da fonte em cada 

ciclo de operação da máquina for nulo. 

c) o rendimento de uma máquina térmica nunca 

pode chegar a 100%, pois nenhuma máquina 

térmica consegue transformar integralmente calor 

em trabalho. 

d) qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte 

quente e rejeita integralmente esse calor para uma 

fonte fria após realizar um trabalho mecânico. 

e) uma máquina térmica que realiza uma 

transformação cíclica retornando ao estado inicial, 

depois de efetuar todos os processos 

termodinâmicos do ciclo, tem rendimento de 100%. 

 

5. (UEG 2019) Em um livro com diagramação antiga era 

apresentado o esquema a seguir, da troca de calor 

entre dois corpos A e B. 

 
 

Nesse esquema o autor explica que “o calor 

espontaneamente não pode ir de um corpo para outro 

de temperatura mais alta". Essa afirmação está de 

acordo com a 

a) transformação adiabática. 

b) primeira Lei da Termodinâmica. 

c) segunda Lei da Termodinâmica. 

d) propagação de calor por convecção. 

e) experimentação de Joule-Thompson. 

 

6. (UFRGS 2019) Um gás ideal contido em um cilindro com 

pistão pode ser levado de um estado inicial i até um 

estado final f, seguindo dois processos distintos, I e II, 

conforme ilustrado na figura abaixo. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

No processo I, o gás sofre duas transformações 

sucessivas, sendo a primeira ........ e a segunda ........ . A 

variação de energia interna no processo I, ∆UI, é ........ 

variação de energia interna no processo II, ∆UII. 

a) isobárica − isocórica − maior do que a 

b) isocórica − isotérmica − maior do que a 

c) isotérmica − isocórica − igual à 

d) isobárica − isocórica − igual à 

e) isocórica − isobárica − menor do que a 

 

7. (PUCRS 2019) Um gás ideal é submetido a uma 

transformação adiabática reversível, em que a 

quantidade de mols do gás se mantém sempre 

constante durante todo o processo. 

Sobre essa situação, afirma-se: 
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a) Caso o gás sofra uma expansão, ocorrerá um 

aumento na sua energia interna. 

b) O produto das variáveis de estado, pressão (p) e 

volume (V), permanece constante durante todo o 

processo. 

c) Como no processo são desprezadas as trocas de 

calor com as vizinhanças do gás, não ocorre 

variação na sua energia interna. 

d) Como as variáveis de estado, pressão (p), volume 

(V) e temperatura (T), variam no processo, a 

transformação pode ser denominada politrópica. 

8. (UECE 2019) Considere um gás ideal que sofre uma 

compressão pela realização de trabalho sobre o 

recipiente que o contém. Este trabalho tem a mesma 

unidade de medida de 

a) razão entre pressão e volume. 

b) produto de pressão por temperatura. 

c) razão entre temperatura e pressão. 

d) produto de pressão por volume. 

 

9. (UNIOESTE 2019) Em um sistema fechado, um gás ideal 

passa lentamente de um estado inicial 1 para um estado 

final 2 devido a uma expansão isotérmica. Assim, ao final 

deste processo termodinâmico, 

a) o gás não terá absorvido energia na forma de calor 

uma vez que a temperatura no estado 1 é igual à 

temperatura no estado 2. 

b) o trabalho realizado pelo gás será igual à variação 

da energia interna calculada entre o estado 2 e o 

estado 1. 

c) o calor absorvido pelo gás será igual à variação da 

energia interna calculada entre o estado 2 e o 

estado 1. 

d) o trabalho realizado sobre o gás será igual à 

energia por ele absorvida na forma de calor ao 

passar do estado 1 para o estado 2. 

e) o trabalho realizado pelo gás será igual à energia 

por ele absorvida na forma de calor ao passar do 

estado 1 para o estado 2. 

 

10. (UFPR 2018) Em Termodinâmica, estudamos processos 

importantes que fazem parte de ciclos utilizados em 

máquinas térmicas, alguns dos quais de grande 

relevância tecnológica, além de científica. Com relação 

ao que ocorre com um gás ideal, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

(    ) Em todo processo isovolumétrico, também 

chamado de isocórico, o trabalho realizado pelo 

gás é nulo. 

(    ) Em todo processo adiabático, a energia interna do 

gás é constante. 

(    ) Em todo processo isobárico, não há trocas de calor 

entre o gás e o meio externo. 

(    ) Em todo processo isotérmico, a temperatura do gás 

aumenta quando há realização de trabalho sobre 

ele.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo. 

a) V – V – V – V.  F – V – F – F. 

b) F – V – F – V.  F – F – V – F. 

c) V – F – F – F. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST) Um mol de um gás ideal monoatômico é 

resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial 
1T  

até uma temperatura final 
1T 3.   

 

 Com base nessas informações, responda: 

a) O gás sofreu expansão ou compressão ao final do 

processo? Justifique sua resposta. 

b) Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse 

processo em termos da constante universal dos gases 

ideais R  e de 
1T.   

c) Encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás 

após o processo. 

 

Note e adote: 

Em um processo adiabático, não há troca de calor com 

o ambiente. 

Energia interna por mol de um gás ideal monoatômico: 

=U 3RT 2.   

Para o processo adiabático em questão, vale a relação 

=5 3PV  constante.   

  

12. (UNICAMP) Nas proximidades do Sol, a Sonda Solar Parker 

estará exposta a altas intensidades de radiação e a altas 

temperaturas. Diversos dispositivos serão usados para 

evitar o aquecimento excessivo dos equipamentos a 

bordo da sonda, entre eles um sistema de refrigeração. 

Um refrigerador opera através da execução de ciclos 

termodinâmicos. 

a) Considere o ciclo termodinâmico representado 

abaixo para um gás ideal, em que =2 1V 1,5 V  e 

=1T 200 K.  Calcule a temperatura 
3T .  

b) A partir do gráfico, estime o módulo do trabalho 

realizado sobre o gás em um ciclo, em termos apenas 

de 
1 2 1V, V , P  e 

4P.  

 

 
  

13. (FUVEST) O motor Stirling, uma máquina térmica de alto 

rendimento, é considerado um motor ecológico, pois 

pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 

I mostra esquematicamente um motor Stirling com dois 

cilindros. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado na 

figura II, representa o processo em que o combustível é 

queimado externamente para aquecer um dos dois 

cilindros do motor, sendo que uma quantidade fixa de 

gás inerte se move entre eles, expandindo-se e 

contraindo-se. 

 

Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no 

diagrama P V  para um mol de gás ideal monoatômico. 

No estado A, a pressão é =AP 4 atm,  a temperatura é 

= 1T 27 C  e o volume é 
AV .  A partir do estado A, o gás é 

comprimido isotermicamente até um terço do volume 

inicial, atingindo o estado B. Na isoterma 
1T,  a 

quantidade de calor trocada é =1Q 2.640 J,  e, na 

isoterma 
2T ,  é =2Q 7.910 J.  
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Determine 

a) o volume 
AV ,  em litros; 

b) a pressão 
DP ,  em atm,  no estado D;  

c) a temperatura 
2T .  

 

Considerando apenas as transformações em que o gás 

recebe calor, determine 

d) a quantidade total de calor recebido em um ciclo, 

RQ ,  em J.  

 

Note e adote: 

Calor específico a volume constante: =VC 3R 2  

Constante universal dos gases: 

= =R 8 J (mol K) 0,08 atm (mol K)  

 =0 C 273K  

= 51atm 10 Pa  

=31m 1.000   

 

14. (FUVEST) Um recipiente hermeticamente fechado e 

termicamente isolado, com volume de 750 ,  contém ar 

inicialmente à pressão atmosférica de 1atm  e à 

temperatura de 27 C.  No interior do recipiente, foi 

colocada uma pequena vela acesa, de 2,5 g.  

Sabendo‐se que a massa da vela é consumida a uma 

taxa de 0,1g min  e que a queima da vela produz 

energia à razão de  43,6 10 J g,  determine: 

a) a potência W  da vela acesa; 

b) a quantidade de energia E produzida pela queima 

completa da vela; 

c) o aumento T  da temperatura do ar no interior do 

recipiente, durante a queima da vela; 

d) a pressão P do ar no interior do recipiente, logo após 

a queima da vela. 

 

Note e adote: 

O ar deve ser tratado como gás ideal. 

O volume de 1mol  de gás ideal à pressão atmosférica de 

1atm  e à temperatura de 27 C  é 25 .  

Calor molar do ar a volume constante: ( )=vC 30 J molK .  

Constante universal dos gases: ( )=R 0,08 atm molK .  

 =0 C 273K.  

Devem ser desconsideradas a capacidade térmica do 

recipiente e a variação da massa de gás no seu interior 

devido à queima da vela.  

  

15. (UNICAMP) Uma máquina térmica industrial utiliza um gás 

ideal, cujo ciclo de trabalho é mostrado na figura a 

seguir. A temperatura no ponto A é 400K. 

Utilizando 1atm = 105N/m2, responda os itens a e b. 

 

a) Qual é a temperatura no ponto C? 

b) Calcule a quantidade de calor trocada pelo gás 

com o ambiente ao longo de um ciclo.  

 

GABARITO 

 
1. B  2. B  3. B  4. C   

5. C  6. D  7. D  8. D  

9. E  10. E 

11. a) Trabalho > 0. Expansão. 

b) RT1 

c) 

   
=  =    

   

     
 =  = =     

    

 =

5/ 3 5 / 3
5 / 3 5 / 3

f 1 f 1
f 1 2/ 3 2/ 3

f 1 f 1

2/ 3 5 / 3 5 / 2

f 1 f

5
1 1 1

f

1

RT RT T T
P P

P P P P

P T / 3 P 1 1

P T P 3 3

P 3

P 27
 

12. a) 300 K 

b)  

( )( ) = − −2 1 4 1

18
V V P P

25  
 

13. a) VA=6L 

b) 12 atm 

c) 900 K 

d) 15110 J 

14. a) 60 W 

b) 9 x 104J 

c) Inconsistente 

d) 1,3 atm 

15. a) 1220 K 

b) 5 x 104 J   
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Matemática 

 

Módulo 01 

 

Matrizes 

 

Exercícios de Aplicação 
 

01. Considere as matrizes. 



− 
= = 

+ 
ij 4 5 ij

i j,  j i
A (a ) : a

i j,  j i
 

e 



+ =
= = 

 
ij 5 9 ij

i j,  j i
B (b ) : b

i j,  j i
 

Se C = AB, então qual o valor da expressão 

(c25 + 25)(c11 + 11)? 

 

02. Se 

− 
=  

 

2 1
A

3 1
 e 

 
=  

 

a 1
B

b 5
 

comutam, então determine o valor do produto ab. 

 

03. Se 

+ 
 

=  
  

1 a b 0

A 2 3 a

b x 3

 

é uma matriz simétrica, então determine, em termos de 

A, a matriz B = a  A + b  A + x  A? 

 

04. Considere o sistema de matrizes, sendo I uma matriz 

identidade. 

 + − =


− + =
 + + =


t

t t

A B C I

A B 2C 3I

2A B C 5I

 

Determine a matriz B. 

 

05. Considere a matriz. 
 
 

=  
 − 

1 0 0

A 0 2 1

3 1 0

 

 

Se X é a matriz tal que −=t 1A AX , então qual a soma dos 

elementos da diagonal principal de X? 

 

06. Se 

 
 

=  
  

1 1 1

A 0 0 1

0 1 0

, 

então calcule a soma dos elementos da diagonal principal 

da inversa de A. 

 

07. Se 

 
 

=  
  

a b c

A d e f

0 0 g

 

e A2
 − 5A + 5I = 0, então, com a + e + g = 15, qual a soma dos 

elementos da diagonal principal da matriz −− 1(A 3I) ? 

08. Se A é uma matriz quadrada não singular tal que A3 = 2I, 

então qual é, em termos de A e de I, a matriz inversa de 

A2 + A + I? 

 

09. Se 




= = 

=
ij 2 2 ij

1,  i j
A (a ) : a

2,  i j
 

então determine, em termos de n, a soma dos elementos 

da matriz An. 

 

10. Considere as matrizes. 

 
 − −
 
 = −
 
 
 
 

1 1 1

1
A 0 1

2

1
0 0

4

 e 

 
 

=  
  

a b c

B 0 d e

0 0 f

 

Se B é a inversa de A, então qual o valor da soma 

a + b + c + d + e + f? 

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Sendo a 0 , determine x, em termos de a, tal 

que =2A 0 , considerando que A é a matriz seguinte. 

 
=  

 

x x
A

a a
 

12. (FUVEST) Se as matrizes 

 
=  

 

a b
A

c d
 e 

 
=  

 

1 2
B

0 1
 

comutam, então determine o valor de c. 

 

13. (FUVEST) Uma matriz A é ortogonal se =tAA I , sendo I 

indica a matriz identidade e tA  indica a transposta de A. 

Se 

 
 =
 
  

1
x

A 2

y z

 

é ortogonal, então calcule o valor de +2 2x y . 

 

14. (FUVEST) Diz-se que a matriz quadrada A tem posto 1 se 

uma de suas linhas é não-nula e as outras são múltiplas 

dessa linha. Determine os valores de a, b e c para os 

quais a matriz seguinte tem posto 1. 

 
 
 

= − + 
 
 + − − +
 

1
2 3

2

A 3a b 2c 1 6

1
b c 3a c 2a b

2

 

 

15. (FUVEST) Considere a matriz 

+ 
=  

− + 

a 2a 1
A

a 1 a 1
 

em que a é um número real. Sabendo que A admite inversa 

cuja primeira coluna é 

− 
 

− 

2a 1

1
, 

qual o traço da matriz inversa de A? 
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GABARITO 

 
1. 125 

2. -12 

3. 4A 

4. I 

5. -19 

6. 1 

7. 9 

8. A - I 

9.  n2 3  

10. 29 

11. = −x a  

12. 0 

13. 
3

2
 

14. =a 1, =b 3  e =c 2  

15. 5 

Matemática 

 

Módulo 02 

 

Prismas 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Em um prisma reto de base triangular, a área de uma 

face lateral é 20. Se esta face dista 6 da aresta oposta, 

então calcule o volume do prisma. 

02. Em certo prisma oblíquo, suas bases são retângulos cujas 

dimensões são 4 e 5. As arestas laterais medem 6 e estão 

inclinadas de 30° em relação ao plano da base. As 

projeções das arestas laterais estão contidas nas retas 

suportes das menores arestas da base. Qual a área total 

do prisma? 

03. Em um prisma regular, a razão das medidas de uma 

aresta lateral e uma aresta da base é 2 3 . Se a área da 

superfície total está para a área da superfície lateral 

assim como 5 está para 4, então quantos são os lados da 

base do prisma? 

04. Em certo prisma regular ABC-A’B’C’, as faces laterais são 

quadrados e a distância de A a NL é 2 5 , sendo N e L 

pontos médios de BB’ e B’C’, respectivamente. Qual a 

área lateral do prisma? 

05. Tem-se um prisma triângulo regular em que a medida de 

uma diagonal de uma de suas faces é 4 e a medida do 

ângulo que esta diagonal forma com a base é 60°. 

Determine o volume do prisma. 

06. Em determinado prisma regular ABCDEF-A’B’C’D’E’F’, 

marca-se o ponto N, em AA’. Se o volume do prisma é 

igual a 60, então qual o volume do prisma NBB’-LDD’? 

07. Tem-se um prisma regular pentagonal em que as faces 

laterais são quadrados de área 4. Calcule a menor 

distância a ser percorrida para partir de um vértice de 

uma base e chegar ao vértice da outra base, sendo 

estes vértices os extremos de uma mesma aresta lateral e 

o trajeto percorrido sendo feito pela superfície lateral do 

prisma. 

08. No paralelepípedo reto retângulo ABCD-A’B’C’D’, 

A’D’ = 8 e DC = CC’. Marcam-se os pontos M e N, em 

D’C’, de maneira que D’M = MN = NC’. O ponto L é a 

intersecção de CM e DN e o volume do prisma CDL-BAL’ 

é 729. Qual o volume do paralelepípedo? 

09. Em um prisma regular ABC-DEF, tem-se que 2 3 BE = 3 DF 

e a distância entre os centros de BCFE e DEF é 13 . 

Calcule a área total da superfície do prisma. 

10. Em um prisma quadrangular regular ABCD-EFGH, 

marcam-se o ponto médio M, de BC, e N, em CH, tal que 

CN = 2  NH. Se o ângulo MEN mede 45° e a aresta da 

base mede 2, então qual o volume do prisma? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Se um paralelepípedo reto retângulo tem 

faces de áreas 2 2cm , 3 2cm  e 4 2cm , então qual o 

volume do paralelepípedo? 

12. (FUVEST) Seja ABCDEFGH um paralelepípedo reto 

retângulo com faces opostas ABCD e EFGH e AE, BF, CG 

e DH como algumas de suas arestas. Sabe-se que =AB 2  

e = =AD AE 1. Seja, ainda, P um ponto pertencente a AB 

e x a medida de AP. Para que valor de x, o ângulo CPH é 

reto? 

13. (UNICAMP) Seja ABCDEFGH um cubo com faces opostas 

ABCD e EFGH e AE, BF, CG e DH como algumas de suas 

arestas. Se cada uma das arestas do cubo mede 2, 
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então qual a distância do vértice A ao plano definido 

pelos pontos B, C e H? 

14. (UNICAMP) Seja ABCDEF uma das bases de um prisma 

hexagonal regular e AG uma de suas arestas laterais. Se 

cada uma das arestas da base mede 5 e a altura do 

prisma é 10, então qual a área da secção desse prisma 

determinada pelo plano definido pelos pontos A, C e H? 

15. (FUVEST) Seja ABCDEFGH um paralelepípedo reto 

retângulo com faces opostas ABCD e EFGH e AE, BF, CG 

e DH como algumas de suas arestas. Sabe-se que =AB 4 , 

=BC 2  e =BF 2 . Qual o seno do ângulo HAF? 

 

GABARITO 

 
1. 60 

2. 124 

3. 6 

4. 48 

5. 6 

6. 20 

7. 2 5  

8. 1944 

9. 96 3  

10. 4 5  

11. 2 6 3cm  

12. 1 

13. 2  

14. 50 3  

15. 
3

10
 

Matemática 

 

Módulo 03 

 

Princípio Multiplicativo 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Entre uma cidade A e uma cidade B, há, ao todo, 5 

rodovias distintas. Entre a cidade B e uma cidade C, há 3 

rodovias distintas. Para ir de A para C, passando por B, e 

regressar de C para A, também passando por B, sem 

utilizar na volta qualquer rodovia que tenha sido utilizada 

na ida, há, ao todo, quantos trajetos distintos? 

02. Em certa localidade, as placas dos veículos devem exibir 

duas letras seguidas de três algarismos. Ao todo, quantas 

placas diferentes podem ser confeccionadas, 

considerando que as mesmas devem ter duas letras 

distintas e três algarismos distintos? Considere que se 

disponha das 26 letras do alfabeto e dos 10 algarismos 

do sistema decimal de numeração. 

03. Três jovens trabalham em uma padaria que tem seis 

unidades. Quantas são as disposições possíveis desses 

jovens nas unidades, contando que cada um deles deve 

estar em uma unidade diferente? 

04. Em certa investigação, uma testemunha declarou que os 

assaltantes fugiram em um veículo cuja placa era 

formada por duas vogais seguidas de três algarismos 

distintos. Quantas são as possíveis placas? 

05. Antônio, Bento e Caio chegam a uma sala de estudos e 

encontram oito cabines disponíveis. Quantas são as 

disposições possíveis para os três, considerando que os 

mesmos devem ocupar cabines distintas? 

06. Dispondo de sete dicionários distintos e de quatro obras 

literárias distintas, selecionam-se três dicionários e duas 

obras literárias para dispor lado a lado em uma 

prateleira. Quantas são as disposições possíveis, 

considerando que as obras literárias fiquem nas 

extremidades? 

07. De um grupo de oito pessoas, sendo cinco homens e três 

mulheres, deseja formar uma foto, mas na foto só podem 

ser dispostas cinco pessoas. Quantas são as possíveis 

fotos, considerando que a mesma deve conter ao menos 

um homem e ao menos uma mulher? 

08. Quantas palavras de seis letras que contenham duas 

vogais diferentes e quatro consoantes distintas podem 

ser formadas dispondo de quatro vogais, incluindo a E, e 

seis consoantes, incluindo a S, de modo que as palavras 

comecem com E e contenham S? 

09. Para transmitir sinais de uma ilha à costa, dispõe-se de 

seis lâmpadas brancas e seis lâmpadas vermelhas, 

colocadas nos vértices de um hexágono, de modo que, 

em cada vértice, seja colocada uma lâmpada de cada 

cor. Em cada um dos vértices deve-se acender uma e 

somente uma das lâmpadas. Quantos sinais distintos 

podem ser transmitidos de modo que as seis lâmpadas 

acesas não tenham a mesma cor? 

10. Em seu emprego, Ana deverá fazer seis trabalhos distintos 

nos seis últimos meses desse ano, sendo um trabalho por 

mês. Dos seis trabalhos, um é o trabalho A e o outro é o B. 

Se estes últimos devem ser feitos em meses consecutivos, 

então quantas são as possíveis sequências para a 

realização dos seis trabalhos? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Quantos são os números naturais de cinco 

algarismos formados por cinco algarismos distintos? 
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12. (FUVEST) Um lotação possui três bancos para passageiros, 

cada um com três lugares, e deve transportar os três 

membros da família Sousa, o casal Lúcia e Mauro e mais 

quatro pessoas. Além disso, a família Sousa quer ocupar 

um mesmo banco; e Lúcia e Mauro querem sentar-se 

lado a lado. Quantas são as maneiras distintas de dispor 

os nove passageiros na lotação? 
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13. (FUVEST) Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para 

sua conta bancária. Na senha, somente os algarismos 1, 

2, 3, 4 e 5 podem ser usados e um mesmo algarismo 

pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, 

Maria não quer que sua senha contenha o número 13, 

isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo 

algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode 

escolher sua senha? 

14. (FUVEST) Um “alfabeto minimalista” é constituído por 

apenas dois símbolos, representados por * e #. Uma 

palavra de comprimento n, n 1, é formada por n 

escolhas sucessivas de um desses dois símbolos. Por 

exemplo, # é uma palavra de comprimento 1 e #**# é 

uma palavra de comprimento 4. Qual o menor valor de n 

para o qual é possível formar 1000000 de palavras de 

tamanho menor ou igual a n? 

15. (FUVEST) Um quadriculado é formado por 

3 3 quadrados iguais. Cada um dos quadrados será 

pintado de azul ou de branco. Dizemos que dois 

quadrados 
1Q  e 

2Q  do quadriculado estão conectados 

se ambos estiverem pintados de azul e se for possível, por 

meio de movimentos horizontais e verticais entre 

quadrados adjacentes, sair de 
1Q  e chegar a 

2Q  

passando apenas por quadrados pintados de azul. De 

quantas maneiras distintas será possível pintar o 

quadriculado de modo que o quadrado 
1Q  do canto 

superior esquerdo esteja conectado ao quadrado 
2Q  do 

canto superior direito? 

GABARITO 

 
1. 120 

2. 468000 

3. 120 

4. 18000 

5. 336 

6. 2520 

7. 6600 

8. 27216 

9. 3456 

10. 551 

11. 19 

12. 73 

 

Matemática 

 

Módulo 04 

 

Identidades Trigonométricas 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Sendo 

 −  =sen cos a  e  +  =sen cos b , 

determine uma expressão que relacione a e b e que 

independa de . 

 

02. Se 

−
= 

−

3secx cosx
y cotg x

cossecx senx
, 

então qual o valor de y? 

 

03. Se 

+ =


− =

tgx cotgx a

tgx cotgx b
, 

então qual o valor da diferença −2 2a b ? 

 

04. Se 

+ =


− =

cossecx cotgx a

cossecx cotgx b
, 

então qual o valor do produto ab? 

 

05. Se 

−
=

2 2 4

2

(tg x sen x)cossec x
y

sec x
, 

então qual o valor de y? 

 

06. Com 


  
3

x
2

, se 

+ =
2 2sec x tg x

3
2 3

, 

então qual o valor da expressão? 

= +
10 10sec x tg x

y
64 27

 

 

07. Determine k para que a expressão abaixo não dependa 

de . 

 +  +   + 6 6 4 4sen cos k (sen cos )  

08. Sendo 

 +  =asen tg 1 e  +  =bcos cotg 1, 

determine o valor da soma +a b . 

 

09. Calcule o valor da expressão. 

+ + − +6 6 4 4 2sen x cos x 2sen x cos x sen x  
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10. Sendo 


 0 x
4

, simplifique a expressão. 

+ + −1 2senxcosx 1 2senxcosx  

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (UNICAMP) Sendo x real tal que =cosx tgx , qual o valor 

de senx . 

12. (UNICAMP) Seja x um número real, 


 0 x
2

, tal que a 

sequência (tgx,secx,2)  é uma progressão aritmética. Qual 

a razão da progressão? 

 

13. (UNICAMP) Se x é um número real tal que 

+ =senx cosx 0,2 , 

então qual o valor da expressão seguinte? 

−senx cosx  

 

14. (FUVEST) Seja  um ângulo agudo tal que  =sen a . Qual 

é, em termos de a, o valor de  − tg( )? 

15. (FUVEST) Se  pertence ao intervalo 
 

  
0,

2
 e satisfaz 

 −  =4 4 1
sen cos

4
, então qual o valor de tg ? 

 

GABARITO 

 

1. + =2 2a b 2  

2. 1 

3. 4 

4. 1 

5. 1 

6. 25 

7. −
3

2
 

8. 0 

9. 0 

10. 2cosx  

11. 
−5 1

2
 

12. 
1

3
 

13. 1,4 

14. −
− 2

a

1 a
 

15. 
5

3
 

Matemática 

 

Módulo 05 

 

Números Complexos 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Considere os números complexos. 

= − +u (a 1) 3i  e = −
1 i

v
2 a

 

Se o produto u  v é um número real, então determine este 

produto. 

 

02. Considere z o número complexo que satisfaz a 

igualdade. 

+ + =3 i(1 2z) 0 . 

Determine z10. 

 

03. Se z é o número complexo abaixo, então determine z. 

 + +
= −  − + 

4

2

2 i ( 3 i)
z 4

2 i (1 3i)
 

 

04. Seja A o conjunto seguinte. 

A =
 + 

   
−  

1 z
z : Im 1

1 z
 

Os afixos dos números complexos que se encontram em A 

definem uma região. Qual é a área dessa região? 

 

05. Qual a área da região definida pelos afixos dos 

elementos do conjunto? 

 +  − {z :| Re(z)| | Im(z)| 1e| z i| 1}  

06. Seja z um número complexo. Se z é uma raiz cúbica da 

unidade, então qual é o valor da expressão? 

= +  +  +  +2 2 2 4 2 5 2S (1 z) (1 z ) (1 z ) (1 z )  

07. Dentre todos os números complexos z que satisfazem a 

igualdade seguinte, qual o que tem o menor 

argumento? 

 z - 5i  = 3 

08. Se z é um número complexo que satisfaz a igualdade 

seguinte, então determine o número de possíveis valores 

reais para z. 

= 2z z  

09. Considere que z seja um número complexo com parte 

real e parte imaginária positivas. Se z satisfaz a igualdade 

abaixo, então determine os possíveis valores para z. 

= −3z 3z  

10. Ao se marcar as raízes da equação − =50x i 1 no plano 

complexo, quantas delas pertencem ao terceiro 

quadrante? 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (FUVEST) Determine as partes reais de todos os números 

complexos z tais que as representações de z, i e 1 no 

plano complexo sejam vértices de um triângulo 

equilátero. 
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12. (FUVEST) Sendo 

= − +
+

1 1
z i

1 i 2i
, 

determine os números complexos w tais que zw tenha 

módulo igual a 5 2  e tais que as partes real e imaginária de 

zw sejam iguais. 
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13. (FUVEST) Sendo z i , determine o conjunto de todos os 

valores de z para os quais  

+

+

z i

1 iz  é um número real. 

14. (FUVEST) Considere a equação =  +  −2z z ( 1)z , em que  

é um número real e z  indica o conjugado do número 

complexo z. Determine os valores de  para os quais a 

equação tem quatro raízes distintas. 

15. (FUVEST) Determine os números complexos z tais que 

=z 2  e 
− 

= 
 + 

z i 1
Im

1 i 2
. 

GABARITO 

 
1. -3 

2. − +
1 3

i
2 2

 

3. 8i 

4.  

5. 


4
 

6. 1 

7. +
12 16

i
5 5

 

8. 2 

9. +
6 6

i
2 2

 

10. 13 

11. 
+1 3

2
 e 

−1 3

2
 

12. − +6 2i  e −6 2i  

13.  = {z : z 1 e z 1}  

14.        −
3 1

:  e 
4 2

 

15. =z 2i  e = −z 2  

Matemática 

 

Módulo 06 

 

Estudo da Reta 

 

Exercícios de Aplicação 

1 Duas retas são perpendiculares e se intersectam no 

ponto −(3, 5) . Se uma delas intersecta o eixo y no ponto 

de ordenada 5, então qual a equação da outra reta? 

2 Um triângulo ABC é retângulo em B. Se = −A ( 7,0)  e 

=C (6,0) , então, considerando que 2 é a abscissa do 

vértice B e a ordenada de B é positiva, qual a ordenada 

de B? 

3 Se =A (2,3) , =B (4,6)  e =C (6,1)  são os vértices do 

triângulo ABC, então determine uma equação para a 

reta que contém a altura do triângulo relativa ao lado 

AC. 

4 Se ABCD é um losango em que = −A ( 2,3)  e = −C (6, 5) , 

então obtenha uma equação para a reta suporte da 

diagonal BD. 

5 Seja r a reta suporte do segmento PQ, com = − −P ( 1, 1)  e 

=Q (1,2). Por =A (9,1) , traça-se s, perpendicular à r, que 

intersecta r em B. Se C é o ponto no eixo das abscissas 

que equidista de A e de B, então quais são as 

coordenadas do baricentro do triângulo ABC? 

6 Seja ABC um triângulo em que = −A ( 2,1) , =B (4,7)  e 

= −C (6, 3) . Se P é o ponto em que a bissetriz dos 

quadrantes ímpares intersecta a reta suporte da altura 

do triângulo relativa ao vértice B, então qual é a área do 

triângulo ACP? 

7 Os pontos = −A (10, 2)  e =B (6,4)  são dois dos vértices de 

um triângulo. Se o ortocentro do citado triângulo é o 

ponto =H (5,2) , então determine as coordenadas do 

terceiro vértice do citado triângulo. 

8 Quais as coordenadas do ponto simétrico do ponto (3,6)  

em relação à reta de equação + − =x y 6 0 ? 

9 Seja ABC um triângulo de área 4 tal que AB está contido 

em r e AC está contido em s. Sabe-se que a equação de 

r é − + =3x y 1 0  e que s é paralela à reta − =x 3y 0  e 

passa por =P (3,2) . Se a reta que contém BC é paralela à 

reta + =x y 0  e o vértice B pertence ao primeiro 

quadrante, então obtenha as coordenadas de A, B e C. 

10 Pelo ponto =A (9,1) , traça-se a reta r, perpendicular à 

reta s : − + =3x 2y 1 0 . O ponto B é a intersecção de r e s. 

Tomando AB como base de um triângulo isósceles cujo 

vértice C pertence ao eixo das abscissas, então qual a 

área do triângulo ABC? 

Exercícios de Aprofundamento 

11 (UNICAMP) Calcule a e b positivos na equação da reta 

+ =ax by 6  de modo que ela passe pelo ponto (3,1)  e 

forme com os eixos coordenados um triângulo de área 

igual a 6. 

12 (FUVEST) As retas s e t se intersectam no ponto (2,2) . O 

produto de seus coeficientes angulares é 1 e a reta s 

intersecta o eixo y no ponto (0,3) . Qual a área do 

triângulo delimitado pelo eixo x e as retas s e t? 

13 (FUVEST) A reta r tem equação + =2x y 3  e intersecta o 

eixo x no ponto A. A reta s passa pelo ponto =P (1,2) e é 

perpendicular a r. Se B e C são os pontos em que s 
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intersecta o eixo x e a reta r, respectivamente, então 

qual a área do triângulo ABC? 

14 (FUVEST) A hipotenusa de um triângulo retângulo está 

contida na reta r : = −y 5x 13 , e um de seus catetos está 

contido na reta s : = −y x 1. Se o vértice onde está o 

ângulo reto é um ponto da forma (k,5)  sobre a reta s, 

determine os vértices do triângulo. 

15 (FUVEST) Sabe-se que os pontos =A (0,0)  e =B (3,0)  são 

vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD 

situado no primeiro quadrante. O lado AD é 

perpendicular à reta = −y 2x  e o ponto D dista 5  da 

origem do plano cartesiano. Quais são as coordenadas 

do ponto C? 

 

GABARITO 

 
1. 6 

2. − − =2x y 2 0  

3. − − =x y 3 0  

4. 
 
 
 

16
,2

3
 

5. − − =3x 10y 59 0  

6. 6 

7. −(6, 6)  

8. (0,3)  

9. =A (0,1) , =B (1,4) e =C (3,2)  

10. 13 

11. =a 1  e =b 3  

12. 3 

13. 
9

4
 

14. =A (6,5) , =B (4,7)  e =C (3,2)  

15. (5,1)  

Matemática 

 

Módulo 07 

 

Polinômios 

 

Exercícios de Aplicação 

01. Seja p o polinômio 

= + + +n np(x) (1 2x) (1 3x)  

tal que a soma dos coeficientes excede em 23 o termo 

independente. Qual o grau de p? 

 

02. Dividindo-se um polinômio p(x) por +x 3 , obtém-se resto -

5 e um quociente cuja soma dos coeficientes é igual a 3. 

Determine o resto da divisão de p(x) por −x 1 . 

 

03. Se o resto da divisão de 

= + + − +5 3 2p(x) 3x mx nx x 2  

por = +2d(x) x 3  é = −r(x) 5x 10 , então qual o valor da soma 

+m n? 

 

04. Um polinômio p, de quarto grau e cujo coeficiente do 

termo de maior grau é igual a 3, é divisível por −2x 9  e 

por −x 1 . Se o resto da divisão de p(x) por −x 2  é - 50, 

então qual o resto da divisão de p (x) por +x 1? 

 

05. Um polinômio de grau 3, cujo coeficiente dominante é 1, 

é divisível por −x 2  e por +x 1 . Se dividido por −x 3 , 

então o resto é igual a 20. Qual o resto da divisão desse 

polinômio por +x 3 ? 

 

06. Se p é um polinômio tal que 

= + + −5 3p(x) ax bx cx 8  

e o resto da divisão de p(x) por +x 3 3 é 6, então qual é o 

resto da divisão de p(x) por −x 3 ? 

 

07. Seja p um polinômio de grau n, em que n é o menor 

possível e cujo gráfico se encontra exibido abaixo. 

 

Qual o resto da divisão de p(x) por −x 3 ? 

 

08. Se p é um polinômio tal que 

− − = −p(x) p x x x( ) 21 4 2  

então determine o valor absoluto da diferença dos restos 

que são obtidos dividindo-se p(x) por, respectivamente, −x 1  

e +x 1 . 
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09. Um polinômio p de grau +n 1, que tem coeficiente 

dominante igual a 1, é divisível por +nx 2 . Se o resto da 

divisão de p por −x 1  é 12 e o resto da divisão de p por 

+x 2  é 258, então determine n. 

 

10. Se a, b e c são as raízes do polinômio 

= − +3p(x) x x 1, 

então determine o valor da expressão. 

+ + + + + )a b( )a b c) (c(4 4 41 1 1  

 

Exercícios de Aprofundamento 

11. (FUVEST) Dividindo-se o polinômio p(x) por − +22x 3x 1 , 

obtém-se quociente +23x 1  e resto − +x 2 . Qual o resto 

da divisão de p(x) por −x 1? 

 

12. (FUVEST) Suponha que o polinômio 

= + + +3 2p(x) x x ax b , 

sendo a e b reais, seja divisível por −x 1 . Que valores de a e b 

fazem com que o polinômio admita três raízes reais e 

distintas? 

 

13. (FUVEST) O polinômio p(x) é um polinômio de grau maior 

ou igual a 2 e tal que =p(1) 2  e =p(2) 1. Sejam 

= − −d(x) (x 2)(x 1)  e q(x) o quociente da divisão de p(x) por 

d(x). Sabendo que o termo independente de p(x) é 8, 

determine o termos independente de q(x). 

 

14. (FUVEST) Os coeficientes a, b e c do polinômio 

= + + +3 2p(x) x ax bx c  

são reais. Sabendo que - 1 e + 1 i , com   0 , são raízes de 

p(x) e que o resto da divisão de p(x) por −x 1  é 8, determine 

o quociente da divisão de p(x) por +x 1 . 

 

15. (FUVEST) As constantes a, b, c e d são tais que a 

igualdade 

+ +
= +

+ + + + + +2 2 2 2

1 ax b dx c

(x 2x 2)(x 4) x 2x 2 x 4
 

é válida para todo x real. Quais são os valores dessas 

constantes? 

 

GABARITO 

 
1. 2 

2. 7 

3. 11 

4. -2 

5. -10 

6. -22 

7. 16 

8. 2 

9. 8 

10. -3 

11. 1 

12.  −a 1 e = − −b 2 a  

13. 
5

2
 

14. − +2x 2x 5  

15. =
1

a
10

, =
3

b
10

, = −
1

c
10

 e = −
1

d
10
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Química 

 

Módulo 01 

 

pH, pOH, Kps, Tampão e Hidrólise 

 

Exercícios de Aplicação 
 

01. (UNIFOR CE/2019) Em meio a uma experiência no 

laboratório de química, um aluno se deparou com um 

frasco de 100 mL, rotulado como “Hidróxido de Sódio 

(NaOH) 0,05 M”, que precisava ser neutralizado, para pH 

igual a 7,0, e descartado posteriormente. Para atingir seu 

objetivo, o aluno deveria utilizar: 

a) 100 mL de CH3COOH 0,05 M. 

b) 50 mL de H3PO4 0,05 M. 

c) 100 mL de H2SO4 0,025 M. 

d) 50 mL de NH3 0,1 M. 

e) 100 mL H2CO3 0,05 M. 

 

02. (Unioeste PR/2019) O ácido fórmico é o ácido 

metanoico, utilizado em vários produtos de limpeza e 

controle de pH, entre outros. Sabendo que o valor de Ka 

para este ácido é de 1  10–4. Assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) Uma solução equimolar do ácido e seu sal 

fornecerão pH 7. 

b) Uma solução equimolar do ácido e seu sal resultam 

em pOH 4. 

c) O pKa deste ácido é 1. 

d) Uma solução de 1,0 mol L–1 deste ácido dissocia e 

fornece concentração de H+ de, 

aproximadamente, 0,01 mol L–1. 

e) Ele é considerado um ácido forte. 

 

03. (UERJ/2019) O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um sal 

que, ao ser hidrolisado, forma uma solução alcalina. Por 

conta dessa característica, costuma ser utilizado para 

aliviar incômodos decorrentes de acidez estomacal. Em 

sua ação, esse composto neutraliza o ácido clorídrico do 

suco gástrico, conforme representado pela equação 

química: 

 

NaHCO3 + HCl  →   NaCl + H2O + CO2 

 

Admita que 252 mg de NaHCO3 foram adicionados a 200 

mL de uma solução de HCl com pH igual a 2, 

acarretando o consumo completo de um desses 

reagentes. 

Calcule a massa de reagente, em gramas, que não foi 

consumida na reação de neutralização. 

Apresente, ainda, a equação química de hidrólise do íon 

bicarbonato. 

 

04. (IBMEC SP Insper/2019) Um agricultor pretende iniciar um 

empreendimento de produção de frutas e, para isso, 

submeteu amostras do solo de sua propriedade para 

análise química e parecer técnico de um engenheiro 

agrônomo. 

 

 
 

Para que o agricultor possa fazer a correção do pH do 

solo de forma adequada para a sua produção, ele 

deverá adicionar ao solo 

a) NaCl. 

b) P4O10. 

c) KNO3. 

d) NH4Cl. 

e) CaO. 
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05. (UCB DF/2019) Considere a equação química não 

balanceada a seguir. 

 

K2Cr2O7 + N aBr + H2SO4 →  K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + Na2SO4 + 

H2O + Br2 

 

É importante observar que as substâncias presentes nessa 

reação pertencem a diferentes funções inorgânicas. As 

funções inorgânicas e orgânicas são famílias de 

compostos que possuem, em regra geral, propriedades 

químicas semelhantes. 

 

Com base no exposto, com relação às propriedades das 

funções inorgânicas e a respeito da reação 

apresentada, assinale a alternativa correta. 

a) A substância K2Cr2O7 é um exemplo de óxido 

básico. 

b) Uma solução aquosa de sulfato de potássio é tão 

ácida quanto uma solução aquosa de sulfato de 

cromo III. 

c) O ácido sulfúrico é um oxiácido moderado, com 

pKa de valor positivo. 

d) Na reação, o brometo de sódio é o agente 

oxidante, e o dicromato de potássio é o agente 

redutor. 

e) A soma dos menores coeficientes estequiométricos 

inteiros que balanceiam a equação química é 

igual a 29. 

 

06. (PUC RS/2019) Os hidretos iônicos ou salinos constituem 

um importante grupo de compostos binários formados 

por hidrogênio e metais alcalinos ou alcalinos terrosos. O 

hidrogênio, ao estabelecer ligação química com esses 

metais, apresenta comportamento similar ao dos 

halogênios. O composto resultante é agente redutor 

forte, tem caráter básico forte e apresenta algumas 

propriedades dos compostos iônicos típicos. Contudo, 

não é possível preparar uma solução aquosa de um 

hidreto iônico, pois ele reage com a água, em uma 

reação de oxidação-redução, formando novos 

compostos. Usando como exemplo o hidreto de sódio, 

podemos concluir que a equação química que melhor 

representa o comportamento desse hidreto iônico 

quando misturado à água é 

a) NaH + H2O  →   NaOH + H2 

b) NaH + H2O  →   Na+ + H3O+ 

c) 2 Na2H + 2 H2O  →   2Na2O + 3 H2 

d) NaH + 2 H2O  →   Na+ + H– + H3O+ + OH– 

 

07. (IFRS/2018) O sangue funciona como uma solução-

tampão, que evita que o seu pH sofra grandes 

alterações. Esse pH decorre do fato das células 

produzirem continuamente dióxido de carbono como 

produto do metabolismo celular. Parte desse gás se 

dissolve no sangue, estabelecendo o equilíbrio iônico 

abaixo. 

 

CO2(aq) + H2O(l)    H2CO3(aq)    H1+(aq) + HCO3–(aq) 

 

Esses equilíbrios químicos mantêm o pH do sangue em 

aproximadamente 7,4. A razão normal entre o HCO3–(aq) 

e o H2CO3(aq) é de 20:1, respectivamente. Se ela for 

alterada, pode causar danos ao organismo, devido às 

alterações metabólicas, podendo causar a morte. 

 

Levando em conta as informações acima, é correto 

afirmar que 

a) a concentração molar do íon H1+(aq) no sangue é, 

aproximadamente, 7,4 mol/L. 

b) se a quantidade de HCO3–(aq) aumentar muito em 

relação a H2CO3(aq), o pH do sangue da pessoa 

irá subir (alcalose), deslocando o equilíbrio químico 

para a esquerda, diminuindo a quantidade de 

H1+(aq). 

c) se a quantidade de HCO3–(aq) aumentar muito em 

relação a H2CO3(aq), o pH do sangue da pessoa 

irá cair (acidose), deslocando o equilíbrio químico 

para a direita, diminuindo a quantidade de H1+(aq). 

d) Se a concentração molar de gás carbônico no 

sangue aumenta, o pH sanguíneo aumenta. 

e) Se a concentração molar de gás carbônico no 

sangue diminui, o pH sanguíneo diminui. 
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08. (PUC SP/2018) O pH plasmático deve ser mantido na 

faixa de 7,35 - 7,45. Variações do pH afetam a estrutura 

das proteínas e, consequentemente, os processos 

bioquímicos. Nosso organismo produz várias substâncias 

capazes de alterar o pH do plasma como, por exemplo, 

o ácido láctico e os corpos cetônicos. A manutenção do 

pH ideal é feita graças à existência: dos sistemas 

tampão, do centro respiratório e do sistema renal. O 

principal sistema tampão presente no plasma é 

constituído por ácido carbônico/hidrogenocarbonato. 

Esse sistema envolve três equilíbrios, os quais estão 

representados abaixo. Observe os equilíbrios e avalie as 

afirmativas. 

(1) CO2(g)    CO2(aq) 

(2) CO2(aq) + H2O(l)    H2CO3(aq) 

(3) H2CO3(aq) + H2O(l)    HCO
−
3 (aq) + H3O+(aq) 

 

I. O equilíbrio representado na equação 3 mostra o 

ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o HCO
−
3  

sua base conjugada. 

II. A adição de H3O+, proveniente de uma substância 

ácida, reage com os íons hidrogenocarbonato 

deslocando o equilíbrio (equação 3) para a 

esquerda. 

III. A solução tampão impede a variação de pH 

somente quando substâncias ácidas são 

adicionadas, não sendo possível a manutenção do 

pH frente à adição de substâncias básicas. 

IV. A solução tampão mantém o pH relativamente 

constante, independentemente da quantidade de 

H3O+ adicionada. 

 

É CORRETO afirmar que 

a) as afirmativas I e II estão corretas. 

b) as afirmativas I e III estão corretas. 

c) as afirmativas II e III estão corretas. 

d) as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

09. (UEG GO/2018) Um sal hipotético XY apresenta produto 

de solubilidade (Kps) igual a 1,6  10–23 a determinada 

temperatura. A sua solubilidade, em mol.L–1, é igual a 

a) 2  10–6 

b) 3  10–8 

c) 4  10–12 

d) 5  10–16 

e) 6  10–24 

 

10. (ACAFE SC/2018) O sulfato de bário pode ser utilizado na 

medicina como meio de contraste radiológico do tubo 

gastrointestinal. Já o cloreto de sódio é encontrado em 

soro fisiológico que pode ser utilizado na lavagem dos 

olhos, nariz, feridas e lentes de contato. Em um 

laboratório de Química um aluno misturou 250 mL de 

uma solução de cloreto de bário (0,4 mol/L) com 150 mL 

de uma solução de sulfato de sódio (0,2 mol/L), 

formando um precipitado branco (sulfato de bário) e 

cloreto de sódio. 

Dados: Massa molar do sulfato de bário = 233 g/mol. 

Considere o sulfato de bário completamente insolúvel 

nas condições abordadas. 

 

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos 

químicos, assinale a alternativa correta que contém 

respectivamente a massa do precipitado formado e a 

concentração do cloreto de sódio formado. 

a) 23,3 g e 0,075 mol/L. 

b) 6,99g e 0,15 mol/L. 

c) 23,3 g e 0,15 mol/L. 

d) 6,99 g e 0,075 mol/L. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2017) Dependendo do pH do solo, os 

nutrientes nele existentes podem sofrer transformações 

químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O 

quadro mostra algumas dessas transformações, em 

função do pH do solo. 

 

 
 

Para que o solo possa fornecer todos os elementos 

citados na tabela, o seu pH deverá estar entre 

a) 4 e 6. 

b) 4 e 8. 

c) 6 e 7. 

d) 6 e 11. 

e) 8,5 e 11. 

 

12. (FUVEST SP/2010) Um botânico observou que uma mesma 

espécie de planta podia gerar flores azuis ou rosadas. 

Decidiu então estudar se a natureza do solo poderia 

influenciar a cor das flores. Para isso, fez alguns 

experimentos e anotou as seguintes observações: 

I. Transplantada para um solo cujo pH era 5,6 , uma 

planta com flores rosadas passou a gerar flores azuis. 

II. Ao adicionar um pouco de nitrato de sódio ao solo, 

em que estava a planta com flores azuis, a cor das 

flores permaneceu a mesma. 

III. Ao adicionar calcário moído (CaCO3) ao solo, em 

que estava a planta com flores azuis, ela passou a 

gerar flores rosadas. 

 

Considerando essas observações, o botânico pôde 

concluir que 

a) em um solo mais ácido do que aquele de pH 5,6 , as 

flores da planta seriam azuis. 

b) a adição de solução diluída de NaCl ao solo, de pH 

5,6 , faria a planta gerar flores rosadas. 

c) a adição de solução diluída de NaHCO3 ao solo, em 

que está a planta com flores rosadas, faria com que 

ela gerasse flores azuis. 

d) em um solo de pH 5,0 , a planta com flores azuis 

geraria flores rosadas. 

e) a adição de solução diluída de Al (NO3)3 ao solo, em 

que está uma planta com flores azuis, faria com que 

ela gerasse flores rosadas. 

 

13. (FUVEST SP/2006) Preparam-se duas soluções saturadas, 

uma de oxalato de prata (Ag2C2O4) e outra de tiocianato 

de prata (AgSCN). Esses dois sais têm, aproximadamente, 

o mesmo produto de solubilidade (da ordem de 10–12 ). 

Na primeira, a concentração de íons prata é [Ag+ ]1 e, na 

segunda, [Ag+]2 ; as concentrações de oxalato e 

tiocianato são, respectivamente, [C2O4
2–] e [SCN–]. 

Nesse caso, é correto afirmar que: 

a) [Ag+ ]1 = [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] < [SCN–] 

b) [Ag+ ]1 > [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] > [SCN–] 

c) [Ag+ ]1 > [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] = [SCN–] 

d) [Ag+ ]1 < [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] < [SCN–] 

e) [Ag+ ]1 = [Ag+ ]2     e    [C2O4
2–] > [SCN–] 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 14     

Chama-se titulação a operação de laboratório realizada 

com a finalidade de determinar a concentração de 

uma substância em determinada solução, por meio do 

uso de outra solução de concentração conhecida. Para 

tanto, adiciona-se uma solução-padrão, gota a gota, a 

uma solução-problema (solução contendo uma 

substância a ser analisada) até o término da reação, 

evidenciada, por exemplo, com uma substância 

indicadora. Uma estudante realizou uma titulação ácido-

base típica, titulando 25,0 mL de uma solução aquosa de 

Ca(OH)2 e gastando 20,0 mL de uma solução padrão de 

HNO3 de concentração igual a 0,10 mol · L–1. 

 
 

14. (UNESP SP/2015) Para preparar 200 mL da solução-

padrão de concentração 0,10 mol  L–1 utilizada na 

titulação, a estudante utilizou uma determinada alíquota 

de uma solução concentrada de HNO3, cujo título era de 

65,0% (m/m) e a densidade de 1,50 g  mL–1. Admitindo-se 

a ionização de 100% do ácido nítrico, expresse sua 

equação de ionização em água, calcule o volume da 

alíquota da solução concentrada, em mL, e calcule o pH 

da solução-padrão preparada. 

Dados: 

• Massa molar do HNO3 = 63,0 g  mol–1 

• pH = – log [H+] 

 

15. (UNESP SP/2018) No cultivo hidropônico, a composição 

da solução nutritiva deve ser adequada ao tipo de 

vegetal que se pretende cultivar. Uma solução 

específica para o cultivo do tomate, por exemplo, 

apresenta as seguintes concentrações de 

macronutrientes: 

 

 
 

(Maria C. L. Braccini et al. Semina: Ciências agrárias, março de 1999.) 
 

Durante o desenvolvimento das plantas, é necessário um 

rígido controle da condutividade elétrica da solução 

nutritiva, cuja queda indica diminuição da 

concentração de nutrientes. É também necessário o 

controle do pH dessa solução que, para a maioria dos 

vegetais, deve estar na faixa de 5,0 a 6,5. 

a) Por que a solução nutritiva para o cultivo 

hidropônico de tomate é condutora de 

eletricidade? Calcule a quantidade, em mmol, do 

elemento nitrogênio presente em 1,0 L dessa 

solução. 

b) Considere que 1,0 L de uma solução nutritiva a 25 

ºC, inicialmente com pH = 6,0, tenha, em um 

controle posterior, apresentado o valor mínimo 

tolerável de pH = 4,0. Nessa situação, quantas 

vezes variou a concentração de íons H+ (aq)? 

Sabendo que o produto iônico da água, Kw, a 25 

ºC, é igual a 1,0  10–14, calcule as quantidades, em 

mol, de íons OH– (aq) presentes, respectivamente, 

na solução inicial e na solução final. 
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GABARITO 

 
1. C 

2. D 

3. Massa de reagente: 

pH = 2 →  [H+] = 10–2 mol/L 

Quantidade de HCl: 10–2 mol/L   0,2 L = 0,002 mol 

Quantidade de NaHCO3: 252   10–3 g   84 g/mol = 

0,003 mol 

Excesso de NaHCO3: 0,003 – 0,002 = 0,001 mol   84 g/mol 

= 0,084 g 

Equação: 
−− ++→+ OHOHCOOHHCO 2223  

4. E 

5. E 

6. A 

7. B 

8. A 

9. C 

10. B 

11. C 

12. A 

13. B 

14. Equação de ionização: 

HNO3(aq) + H2O(l) →  H3O+(aq) + NO–
3(aq)  ou  HNO3(aq) 

→  H+(aq) + NO–
3(aq) 

Volume da alícota da solução concentrada: 1,29 mL 

pH = 1 

15. a) Porque a solução nutritiva é salina, logo, contém 

íons livres. 

Para 1 L de solução: 

1 mol KNO3 –––– 1 mol N 

1 mmol –––– 1 mmol N 

 

1 mol Ca(NO3)2 –––– 2 mol N 

0,39 mmol –––– 0,78 mmol N 

 

1 mol NH4H2PO2 –––– 1 mol N 

0,26 mmol –––– 0,26 mmol N 

A quantidade do elemento N em um litro de 

solução é: 

1 mmol + 0,78 mmol + 0,26 mmol = 2,04 mmol 

b) Quando o pH da solução varia de 6 para 4, a 

concentração de íons H+ varia em 100 vezes, pois: 

pH = 4   [H+] = 10–4 mol/L 

pH = 6   [H+] = 10–6 mol/L 

Razão: 

100
L/mol10

L/mol10
6

4

=
−

−

 

Então [H+]  [OH–] = 10–14 

 

[H+] = 10–6 mol/L, então [OH–] = 10–8 mol/L 

 

[H+] = 10–4 mol/L, então [OH–] = 10–10 mol/L 

 

Para 1 L de solução, haverá 10–8 mol de OH– na 

solução inicial e 10–10 mol de OH– na solução final. 
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Química 

 

Módulo 02 

 

Radioatividade 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (IBMEC SP Insper/2019) Algumas categorias de câncer de 

tireoide podem ser tratadas por meio de um tipo de 

radioterapia em que o radioisótopo é disponibilizado no 

interior do organismo do paciente. Dessa forma, a 

radiação é emitida diretamente no órgão a ser tratado e 

os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado 

nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a 

equação. 

 

−
→ +  + c 131 0 0

y 54 1 0Q    Xe         

 

O radioisótopo c

yQ  é inserido em cápsulas. Para realizar a 

radioterapia, o paciente é isolado em instalação 

hospitalar adequada onde ingere uma dessas cápsulas 

e permanece internado até que a atividade do 

radioisótopo atinja valores considerados seguros, o que 

ocorre após o tempo mínimo correspondente a 3 meias-

vidas do radioisótopo. 

A figura apresenta a curva de decaimento radioativo 

para c

yQ . 

 

 
(http://www.scielo.br/pdf/abem/v51n7/a02v51n7.pdf. Adaptado) 

 

O radioisótopo c

yQ  e o tempo mínimo que o paciente 

deve permanecer internado e isolado quando é 

submetido a esse tipo de radioterapia são, 

respectivamente, 

a) 131

53I  e 12 horas. 

b) 131

53I  e 72 horas. 

c) 131

53I  e 24 horas. 

d) 131

55Cs  e 24 horas. 

e) 131

55Cs  e 12 horas. 

 

02.  (Mackenzie SP/2019) Suponha 20 g do isótopo radioativo 

do elemento tório, representado por 228Th, o qual 

apresenta tempo de meia-vida igual a 1,9 anos, após 

decorrido 7,6 anos desde a medida da massa inicial. 

Considere também o fato de que esse radionuclídeo 

emite partículas do tipo alfa em uma série de 

decaimentos até formar o isótopo 212 do elemento 

chumbo, representado por 212Pb. Dessa forma, são 

realizadas algumas ponderações: 

I. A partir do 228Th até a formação do 212Pb são 

emitidas 4 partículas do tipo alfa. 

II. A massa residual do 228Th, após 7,6 anos é de 1,25 g. 

III. Um dos radionuclídeos presentes nessa série de 

decaimentos é o 220Po. 

Dados: números atômicos Pb = 82, Po = 84, Th = 90. 

 

A respeito dessas ponderações, podemos afirmar que 

a) todas estão corretas. 

b) são corretas apenas I e II. 

c) são corretas apenas I e III. 

d) são corretas apenas II e III. 

e) nenhuma é correta. 

03. (UFT TO/2019) A produção de urânio enriquecido (urânio 

com elevada concentração do isótopo U-235) é uma 

etapa chave na produção de combustível para usinas 

nucleares. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas 

vezes, este processo de enriquecimento era feito através 

da conversão do urânio metálico em um gás, o 

hexafluoreto de urânio (UF6), o qual era submetido a uma 

barreira porosa para a separação dos dois isótopos do 

urânio (o U-235 e o U-238). A propriedade associada a 

esta separação é a 

a) difusão molecular. 

b) efusão molecular. 

c) densidade molar. 

d) temperatura absoluta. 

 

04. (Unioeste PR/2019) A radioatividade existe naturalmente 

na natureza devido à composição química da matéria. 

Exemplo disto são alimentos como a castanha do Brasil e 

a banana, que possuem radioatividade devido à 

presença dos radioisótopos do rádio (226
88Ra) e do 

potássio (39
19K), respectivamente. A respeito destes 

processos, é CORRETO afirmar. 

a) A radioatividade dos radioisótopos dos elementos 

citados acima ocorre porque eles fazem parte dos 

metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais são 

altamente reativos. 

b) Um dos radioisótopos do potássio possui massa 40 g 

mol–1 e número atômico 18. 

c) O radioisótopo do potássio, que possui massa 40 g 

mol–1, formaria o Cálcio (40 g mol–1) por emissão 
− . 

d) O radioisótopo rádio, cuja massa é de 223 g mol–1, 

emite uma partícula 
−  e forma o radônio cuja 

massa é de 219 g mol–1. 

e) A emissão 
−  presente no radioisótopo do rádio é 

uma emissão de pósitron que reduz o número 

atômico do elemento. 

 

05. (UNITAU SP/2019) A radioatividade é utilizada nas 

técnicas de diagnóstico médico. A tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) consiste em injetar moléculas 

associadas a isótopos radioativos e acompanhar a sua 

localização através do corpo pelos pósitrons que esses 

isótopos emitem. Um dos isótopos radioativos que 

emitem pósitrons é o flúor-18 (18F), e o isótopo mais 

estável é o flúor-19 (19F). Com relação à radioatividade, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Radioatividade é a capacidade que alguns 

átomos apresentam de emitir partículas e 

radiações eletromagnéticas de seus núcleos 

instáveis para adquirir estabilidade. 

b) As radiações ionizantes  ,   e   apresentam 

energia suficiente para ionizar átomos e moléculas 

com as quais interagem. 

c) A radiação  , em comparação com a radiação 

 , apresenta menor penetração em meios sólidos. 

d) Os pósitrons são emissões semelhantes a elétrons, 

mas com carga elétrica positiva e com massa 

desprezível. 

e) 18F apresenta 10 prótons e 8 nêutrons, 

diferentemente de seu isótopo mais estável, que 

apresenta 10 prótons e 9 nêutrons. 

 

06. (FPS PE/2019) O estrôncio-90 é um isótopo radioativo 

formado a partir de fissão nuclear, com aplicações na 
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medicina e na indústria. O gráfico abaixo mostra como a 

massa deste isótopo em uma amostra varia em função 

do tempo. 

 

 
 

Quantos anos são necessários para que, em uma 

amostra, a massa de estrôncio-90 reduza de 24,0 g para 

0,75 g? 

a) 5 

b) 125 

c) 100 

d) 25 

e) 50 

 

07. (UNESP SP/2019) A energia emitida pelo Sol é o resultado 

de diferentes fusões nucleares que ocorrem nesse astro. 

Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são: 

 

 
 

Estima-se que, a cada segundo, 657 milhões de 

toneladas de hidrogênio estejam produzindo 653 milhões 

de toneladas de hélio. Supõe-se que a diferença, 4 

milhões de toneladas, equivalha à energia liberada e 

enviada para o espaço. 
(Angélica Ambrogi et al. Unidades modulares de química, 

1987. Adaptado.) 

 

Sobre a situação apresentada no texto foram feitas três 

afirmações: 

 

I. A quantidade de energia enviada para o espaço a 

cada segundo, equivalente a aproximadamente 4 

milhões de toneladas de hidrogênio, pode ser 

estimada pela equação de Einstein, E = mc2. 

II. Todas as reações de fusão nuclear representadas 

são endotérmicas. 

III. No conjunto das equações apresentadas, nota-se 

a presença de 3 isótopos do hidrogênio e 2 do 

hélio. 

 

É correto o que se afirma somente em 

a) II. 

b) II e III. 

c) III. 

d) I. 

e) I e III. 

 

08. (PUC Camp SP/2019) Seu próximo telefone celular, ou 

mesmo seu carro elétrico, poderá ser alimentado por 

uma bateria nuclear, em lugar das baterias de íons de 

lítio, graças a um avanço feito por pesquisadores russos. 

A bateria nuclear, que funciona a partir do decaimento 

beta de um isótopo radioativo do níquel – o níquel-63 –, 

fornece cerca de 3 300 miliwatts-hora de energia por 

grama, mais do que em qualquer outra bateria nuclear 

do mesmo tipo e 10 vezes mais do que a energia 

específica das baterias químicas atuais. 

(Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br.  

Acessado em: 01/05/2019. Adaptado) 

 

O decaimento beta do níquel-63 está corretamente 

representado por 

 

Dados: 

Números atômicos: 

Co = 27; 

Ni = 28; 

Cu = 29. 

 

a) Cu      Ni 63
29

0
1

63
28 +→ −  

b) Co      Ni 63
27

0
1

63
28 +→ −  

c) Ni      Ni 64
28

1
0

63
28 +→ −

  
d) Cu      Ni 62

29
1
0

63
28 +→ −

 

e) Ni      Ni 62
28

0
1

63
28 +→ −  

 

09. (FPS PE/2018) A radioterapia é um tratamento 

oncológico que utiliza uma radiação ionizante no 

tratamento de tumores malignos. Uma fonte de radiação 

ionizante frequente é o cobalto-60 cujo decaimento 

emite partículas   e radiação  . Como o cobalto-60 é 

um radioisótopo que não existe na natureza, ele precisa 

ser obtido artificialmente em reatores nucleares a partir 

do isótopo estável cobalto-59. As equações abaixo 

representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento 

radioativo: 

 

Co    xCo 60
27

59
27 →+  

++→ Ni    Co60
27  

 

Considerando esse contexto, é correto afirmar que: 

a) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico 

igual a 26. 

b) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico 

igual a 28. 

c) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico 

igual a 28. 

d) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 

26. 

e) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 

28. 

 

10. (ITA SP/2018) Considere as seguintes proposições: 

I. Massa crítica representa a massa mínima de um 

nuclídeo físsil em um determinado volume 

necessária para manter uma reação em cadeia. 

II. Reações nucleares em cadeia referem-se a 

processos nos quais elétrons liberados na fissão 

produzem nova fissão em, no mínimo, um outro 

núcleo. 

III. Os núcleos de 226Ra podem sofrer decaimentos 

radioativos consecutivos até atingirem a massa de 

206 (chumbo), adquirindo estabilidade. 

 

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S) 

a) apenas I.   b) apenas II. 

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

e) apenas I e III. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2018) Neste texto, o autor descreve o fascínio 

que as descobertas em Química exerciam sobre ele, 

durante sua infância. 

 
1Eu adorava Química em parte por ela ser uma ciência 

de 2transformações, de inúmeros compostos baseados 

em algumas 3dúzias de elementos, eles próprios fixos, 

invariáveis e eternos. A 4noção de estabilidade e de 
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invariabilidade dos elementos era 5psicologicamente 

crucial para mim, pois eu os via como pontos 6fixos, 

como âncoras em um mundo instável. Mas agora, com 

a 7radioatividade, chegavam transformações das mais 

incríveis. 
8(...) 
9A radioatividade não alterava as realidades da Química 
10ou a noção de elementos; não abalava a ideia de sua 
11estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a 

duas 12esferas no átomo – uma esfera relativamente 

superficial e 13acessível, que governava a reatividade e a 

combinação química, 14e uma esfera mais profunda, 

inacessível a todos os agentes 15químicos e físicos usuais 

e suas energias relativamente 16pequenas, onde 

qualquer mudança produzia uma alteração 
17fundamental de identidade. 

Oliver Sacks, Tio Tungstênio: Memórias de uma infância 

química. 

 

De acordo com o autor, 

a) o trecho “eles próprios fixos, invariáveis e eternos” 

(ref. 3) remete à dificuldade para a quebra de 

ligações químicas, que são muito estáveis. 

b) “esfera relativamente superficial” (ref. 12) e “esfera 

mais profunda” (ref. 14) dizem respeito, 

respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos 

átomos. 

c) “esfera relativamente superficial” (ref. 12) e “esfera 

mais profunda” (ref. 14) referem_se, 

respectivamente, aos elétrons da camada de 

valência, envolvidos nas reações químicas, e aos 

elétrons das camadas internas dos átomos, que 

não estão envolvidos nas reações químicas. 

d) as energias envolvidas nos processos de 

transformação de um átomo em outro, como 

ocorre com materiais radioativos, são 

“relativamente pequenas” (refs. 15-16). 

e) a expressão “uma alteração fundamental de 

identidade” (refs. 16-17) relaciona_se à 

capacidade que um mesmo átomo tem de fazer 

ligações químicas diferentes, formando compostos 

com propriedades distintas das dos átomos 

isolados. 
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12. (FUVEST SP/2013) O número N de átomos de um isótopo 

radioativo existente em uma amostra diminui com o 

tempo t, de acordo com a expressão N(t) = N0 e–t, sendo 

N0 o número de átomos deste isótopo em t = 0 e  a 

constante de decaimento. Abaixo, está apresentado o 

gráfico do log10 N em função de t, obtido em um estudo 

experimental do radiofármaco Tecnécio 99 metaestável 

(99mTc), muito utilizado em diagnósticos do coração. 

 

 
 

A partir do gráfico, determine 

a) o valor de log10 N0; 

b) o número N0 de átomos radioativos de 99mTc; 

c) a meia-vida(T1/2) do 99mTc. 

 

Note e adote: 

A meia-vida (T1/2) de um isótopo radioativo é o intervalo 

de tempo em que o número de átomos desse isótopo 

existente em uma amostra cai para a metade.  

log10 2 = 0,3; log10 5 = 0,7 

 

13. (FUVEST SP/2011) O isótopo 14 do carbono emite 

radiação , sendo que 1 g de carbono de um vegetal 

vivo apresenta cerca de 900 decaimentos  por hora − 

valor que permanece constante, pois as plantas 

absorvem continuamente novos átomos de 14C da 

atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de 

madeira, recolhida num sítio arqueológico, apresentava 

225 decaimentos  por hora por grama de carbono. 

Assim sendo, essa ferramenta deve datar, 

aproximadamente, de 

 

Dado: tempo de meia-vida do 14C = 5 700 anos 

a) 19 100 a.C. 

b) 17 100 a.C. 

c) 9 400 a.C. 

d) 7 400 a.C. 

e) 3 700 a.C. 

 

14. (FUVEST SP/2011) Em 1921, E. Rutherford e J. Chadwick 

relataram que, ao bombardear átomos de nitrogênio 

( N14
7 ) compartículas alfa (núcleos de He4

2 ), ocorria a 

liberação de prótons. Posteriormente, eles afirmaram: 

 

Não há informação sobre o destino final da partícula 

alfa... É possível que ela se ligue, de alguma maneira, ao 

núcleo residual. Certamente ela não é reemitida pois, se 

assim fosse, poderíamos detectá-la. 

 

Anos mais tarde, P. Blackett demonstrou que, na 

experiência relatada por Rutherford e Chadwick, havia 

apenas a formação de um próton e de outro núcleo X. 

Também lembrou que, na colisão da partícula alfa com 

o átomo de nitrogênio, deveria haver conservação de 

massa e de carga nuclear. 

 

a) Com base nas informações acima, escreva a 

equação nuclear representativa da transformação 

que ocorre ao se bombardear átomos de 

nitrogênio com partículas alfa. 

b) O núcleo X formado na experiência descrita é um 

isótopo de nitrogênio? Explique sua resposta. 

 

 
 

15. (FUVEST SP/2010) A proporção do isótopo radioativo do 

carbono (14C), com meia-vida de, aproximadamente, 

5.700 anos, é constante na atmosfera. Todos os 

organismos vivos absorvem tal isótopo por meio de 

fotossíntese e alimentação. Após a morte desses 

organismos, a quantidade incorporada do 14C começa a 

diminuir exponencialmente, por não haver mais 

absorção. 

a) Balanceie a equação química da fotossíntese, 

reproduzida na folha de respostas, e destaque nela o 

composto em que o 14C foi incorporado ao 

organismo. 

 

CO2  +   H2O  ⎯⎯⎯ →⎯
solar Luz

  C6H12O6  +   H2O   +    O2 

b) Por que um pedaço de carvão que contenha 25% 

da quantidade original de 14C não pode ser 

proveniente de uma árvore do início da era cristã? 

c) Por que não é possível fazer a datação de objetos 

de bronze a partir da avaliação da quantidade de 
14C? 

 

GABARITO 

 
1. C 

2. B 

3. B 

4. C 

5. E 

6. B 

7. E 

8. A 

9. E 

10. E 

11. B 

12. a) log10 N0 = 6 

b) N0 = 106 átomos 

c) T1/2 = 6 horas 
13. C 

14. a) X    p        N 17
8

1
1

4
2

14
7 +→+ ++  

b) Como o número atômico (Z) do elemento formado 

é 8, trata-se do elemento químico oxigênio. Dessa 

forma, X não é um isótopo do nitrogênio (Z = 7), pois, 

para que dois átomos sejam isótopos, é necessário 

que apresentem o mesmo número atômico e 

diferentes números de massa. 

15. a) 6 CO2  +  12 H2O ⎯⎯⎯ →⎯
solar Luz

  C6H12O6  +  6H2O +  

6O2 

Quimicamente, a reação de fotossíntese pode ser 

representada pela equação balanceada:  

6CO2 + 6H2O ⎯⎯⎯ →⎯
solar Luz

C6H12O6 + 6O2 

b) Porque o tempo total do processo seria de 11.400 

anos 
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Um pedaço de carvão com essas características só 

poderia provir de uma árvore morta antes do início 

da era cristã, ou seja, há mais de 2010 anos. 

c) Porque o bronze é fundamentalmente uma liga entre 

cobre e estanho. Não há carbono-14 para se efetuar 

a datação. 
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Química 

 

Módulo 03 

 

Classificação Orgânica e Hidrocarbonetos 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (FPS PE/2019) Nanotubos de carbono são folhas de 

grafeno enroladas de maneira a formar uma peça 

cilíndrica com diâmetro próximo de 1nm. Dependendo 

de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos 

podem apresentar propriedades metálicas ou 

semicondutoras. 

 

 
 

É correto afirmar que os carbonos do grafeno têm 

hibridação 

a) sp. 

b) sp2. 

c) sp3. 

d) sp3d. 

e) sp3d2. 

 

02. (Faculdade São Francisco de Barreiras BA/2019) A 

indústria de alimentos adiciona substâncias químicas aos 

seus produtos para aumentar o tempo de 

armazenamento ou melhorar o sabor e a aparência, 

entre outros objetivos. Os rótulos desses produtos devem 

apresentar a finalidade e o nome do aditivo, a exemplo 

do ácido glicólico, HOCH2COOH, utilizado como 

acidulante, e do fosfato de sódio, Na3PO4 , um 

estabilizante de alimentos. 

 

Com base nessas informações e nos conhecimentos 

sobre estrutura e propriedades das substâncias químicas, 

é correto afirmar: 

a) O ácido glicólico é um composto orgânico de 

cadeia carbônica heterogênea e insaturada. 

b) O íon sódio, Na+, presente no fosfato de sódio, é um 

cátion que apresenta 11 elétrons na sua eletrosfera. 

c) O átomo central do ânion fosfato, constituinte do 

Na3PO4, apresenta três elétrons na camada de 

valência. 

d) A reação de síntese entre o óxido de sódio e o 

trióxido de difósforo forma o fosfato de sódio como 

único produto. 

e) A estrutura química do ácido glicólico apresenta 

um átomo de carbono que utiliza orbitais híbridos 

de geometria trigonal plana. 

 

03. (FCM PB/2019) A câmara de gás era um dispositivo para 

matar seres humanos que consiste em uma câmara 

fechada na qual um veneno ou gás asfixiante era 

introduzido. Durante o Holocausto, tais câmaras 

eliminaram grandes grupos de pessoas, como parte da 

política nazista de genocídio contra judeus. Os nazistas 

também tinham como alvos ciganos, homossexuais, 

deficientes físicos e mentais e intelectuais contrários ao 

regime. Os agentes tóxicos mais utilizados eram o cianeto 

de hidrogênio, o dióxido de carbono e o monóxido de 

carbono. Tais substâncias caracterizam-se por ter 

natureza apolar, o que explica a capacidade de 

atravessar com facilidade as membranas das células, 

comprometendo de forma irreversível o funcionamento 

do sistema nervoso. A polaridade destas substâncias é 

explicada quimicamente pela teoria da hibridização e a 

geometria molecular.  

 

Sobre a hibridização dos carbonos do cianeto de 

hidrogênio, do dióxido de carbono e do monóxido de 

carbono, é correto afirmar o que se apresenta na 

alternativa: 

 

 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4     

 

A mandioca contém linamarina em todas as partes da 

planta. A decomposição da linamarina por enzimas 

produz o ácido cianídrico (HCN), que é um ácido fraco 

com constante de ionização (Ka) igual a 5  10–10 a 25 

ºC. A fabricação de farinha da mandioca é feita com a 

prensagem da massa obtida por meio da ralação das 

raízes descascadas. A água resultante desse processo 

arrasta a linamarina e os seus produtos de 

decomposição, podendo causar contaminação do 

meio ambiente e intoxicação em animais e plantas. 

 
(OLIVEIRA, Suzy Sarzi. Metabolismo da linamarina em reator de digestão 

anaeróbia com separação de fases. 2003. xiv, 88 f. Tese 

(doutorado) – 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências 

Agronômicas, 2003. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/101739>. Adaptado) 

 

 
(https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3475106_1

476-511X-11-74-1&req=4. Adaptado) 

 

04. (FGV SP/2019) Sobre o tipo de ligação dos átomos de 

carbono na molécula da linamarina, aquele identificado 

por I e o átomo de carbono identificado por II fazem, 

respectivamente, 

a) quatro ligações sigma – duas ligações sigma e duas 

ligações pi. 

b) quatro ligações sigma – três ligações sigma e uma 

ligação pi. 

c) quatro ligações sigma – uma ligação sigma e três 

ligações pi. 

d) quatro ligações pi – duas ligações sigma e duas 

ligações pi. 

e) quatro ligações pi – uma ligação sigma e três 

ligações pi. 

 

05. (PUC SP/2018) O Tamiflu ou fosfato de oseltamivir, 

utilizado para o tratamento da gripe, é produzido do 

composto ativo do anis-estrelado, também conhecido 
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como ácido shikimico. Esse ácido é um potente antiviral. 

Sua fórmula estrutural está representada abaixo. 

 

 
 

Sobre esse composto, é CORRETO afirmar que 

a) é um composto aromático. 

b) possui apenas carbonos secundários e terciários. 

c) possui cadeia carbônica homocíclica. 

d) possui cadeia carbônica ramificada. 
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06. (UECE/2019) Atente para a reação de combustão 

completa de um hidrocarboneto, CxHy, ilustrada na 

seguinte equação química não balanceada: 

CxHy + O2 →  CO2 + H2O. 

 

A combustão completa de 5,0 mols de um 

hidrocarboneto produziu 90,0 g de água e 224,0 L de gás 

carbônico, medidos nas condições normais de 

temperatura e pressão. Assim, é correto afirmar que a 

classificação e a fórmula mínima desse hidrocarboneto 

são, respectivamente, 

a) alcano; C2H6. 

b) alceno; C2H4. 

c) alcino; C2H2. 

d) ciclano; C3H3. 

 

07. (UNCISAL/2019) Nas proximidades de uma indústria 

química, foi constatada a contaminação do solo por um 

composto orgânico que vazou de um dos tanques de 

armazenamento da indústria, que ficam enterrados, por 

questão de segurança, e, portanto, são de difícil acesso. 

Na indústria, havia um total de cinco tanques, contendo, 

cada um deles, um dos seguintes compostos, todos 

possíveis contaminantes: benzeno, n-hexano, cicloexano, 

cicloexeno e ciclopentadieno. Para a identificação do 

tanque a partir do qual ocorreu o vazamento, o 

contaminante encontrado no solo foi isolado e 

analisado, sendo determinado que sua fórmula mínima 

era CH2. 

 

Na situação descrita no texto, o vazamento ocorreu a 

partir do tanque que continha 

a) benzeno. 

b) n-hexano. 

c) cicloexano. 

d) cicloexeno. 

e) ciclopentadieno. 

 

08. (UNIFOR CE/2018) Os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, também conhecidos como HPAs 

(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), são compostos 

químicos que constituem vários tipos de combustíveis, e 

são responsáveis por boa parte da poluição atmosférica 

que afeta o meio ambiente. Os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos são prejudiciais e altamente 

tóxicos ao organismo. Sua toxicidade depende da 

presença de HAPs específicos, variando seu grau de 

toxicidade moderada a extremamente tóxico. 

Atualmente existem sete HPAs mais conhecidos por 

serem altamente cancerígenos; esses hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos específicos têm sido associados a 

uma variedade de cânceres, incluindo câncer de mama 

e de pulmão. São poluentes orgânicos de grande 

persistência (POP) ambiental, e muitos deles e/ou seus 

derivados são potencialmente carcinogênicos e ou/ 

mutagênicos. O HPAs são formados durante processos 

de combustão incompleta, incineração de matéria 

orgânica, erupções vulcânicas, assim como resultado de 

processos industriais ou outras atividades humanas, 

incluindo o processamento e preparação de alimentos. 

Um dos principais HPA apresenta a seguinte estrutura: 

 

 
 

De acordo com a IUPAC, a nomenclatura correta para o 

composto acima é 

a) Trataceno. 

b) Pireno. 

c) Antraceno. 

d) Naftaleno. 

e) Fenantreno. 

 

09. (EsPCEX/2018) Os carbetos pertecem aos chamados 

compostos de transição, isto é, possuem o elemento 

carbono, mas, devido às suas características, nos 

carbetos o carbono forma ânions simples que 

estabelecem ligações com metais ou semimetais. Os 

carbetos são compostos que apresentam um dos 

seguintes ânions: metaneto (C4–) ou acetileto ( )−2
2C . 

(FONSECA, Martha Reis Marques da, Química Geral, 

São Paulo: Ed FTD, 2007, pág 330) 

 

O carbeto de cálcio (CaC2), também denominado de 

carbureto ou acetileto de cálcio, é um sólido duro que 

reage com a água para produção do gás acetileno 

(C2H2). A reação que se processa é representada pela 

seguinte equação não balanceada: CaC2 + H2O →  

C2H2 + Ca(OH)2  

 

Com relação a esta reação, seus reagentes e produtos, 

são feitas as seguintes afirmativas: 

I. o carbeto de cálcio é um composto iônico. 

II. a nomenclatura oficial da União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (IUPAC) para o acetileno 

(C2H2) é etino. 

III. o Ca(OH)2 é classificado como uma base de 

Arrhenius e tem nomenclatura de hidróxido de 

cálcio. 

IV. a soma dos coeficientes da equação 

corretamente balanceada é 5. 

V. todos os reagentes e produtos são classificados 

como substâncias simples. 

Dado: número atômico (Z) H = 1; O = 8; Ca = 20; C = 6 

 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, II e V.  

b) II, III e IV.  

c) I, II, III e IV.  

d) II, III, IV e V.  

e) I, II, IV e V. 

 

10. (UECE/2017) A substância responsável pelo sabor amargo 

da cerveja é o mirceno, C10H16. Assinale a opção que 

corresponde à fórmula estrutural dessa substância. 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  
 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2003)  Em 1861, o pesquisador Kekulé e o 

professor secundário Laschmidt apresentaram, em seus 

escritos, as seguintes fórmulas estruturais para o ácido 

acético (C2H4O2): 

 

fórmula de Kekulé        fórmula de Laschmidt  
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Mais tarde, Lewis introduziu uma maneira, ainda utilizada, 

de representar estruturas moleculares. 

Nas fórmulas de Lewis, o total de elétrons de valência dos 

átomos contribui para as ligações químicas, bem como 

para que cada átomo passe a ter configuração de gás 

nobre. 

a) Faça uma legenda para as fórmulas de Kekulé e 

Laschmidt, indicando as figuras utilizadas para 

representar os átomos de C,H e O. 

b) Escreva a fórmula de Lewis do ácido acético. 

c) Mostre, usando fórmulas estruturais, as interações que 

mantêm próximas duas moléculas de ácido acético. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 12     

 

O gluconato de cálcio (massa molar = 430 g/mol) é 

um medicamento destinado principalmente ao 

tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de 

solução injetável 10%, ou seja, 100 mg/mL, este 

medicamento é destinado ao tratamento da 

hipocalcemia aguda. 
(www.medicinanet.com.br. Adaptado.) 

 
(www.hospitalardistribuidora.com.br) 

 

HO

O

O

OHOH

OHOH

Ca2+

HO

O

O

OHOH

OHOH

gluconato de cálcio

 

 

 
 

12. (UNESP SP/2017) O número total de átomos de hidrogênio 

presentes na estrutura do gluconato de cálcio é 

a) 14. 

b) 20. 

c) 16. 

d) 10. 

e) 22. 

 

13. (UNESP SP/2016) Analise a fórmula que representa a 

estrutura do iso-octano, um derivado de petróleo 

componente da gasolina. 

H3C CH3

CH3CH3

CH3

  

 
De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar 

que o iso-octano 

a) é solúvel em água. 

b) é um composto insaturado. 

c) conduz corrente elétrica. 

d) apresenta carbono assimétrico. 

e) tem fórmula molecular C8H18. 

 

 

14. (FUVEST SP/2014) O rótulo de uma lata de desodorante 

em aerosol apresenta, entre outras, as seguintes 

informações: “Propelente: gás butano. Mantenha longe 

do fogo”. A principal razão dessa advertência é: 

a) O aumento da temperatura faz aumentar a 

pressão do gás no interior da lata, o que pode 

causar uma explosão. 

b) A lata é feita de alumínio, que, pelo aquecimento, 

pode reagir com o oxigênio do ar. 

c) O aquecimento provoca o aumento do volume da 

lata, com a consequente condensação do gás em 

seu interior. 

d) O aumento da temperatura provoca a 

polimerização do gás butano, inutilizando o 

produto. 

e) A lata pode se derreter e reagir com as substâncias 

contidas em seu interior, inutilizando o produto. 

 

15. (FUVEST SP/2013) Admite-se que as cenouras sejam 

originárias da região do atual Afeganistão, tendo sido 

levadas para outras partes do mundo por viajantes ou 

invasores. 

Com base em relatos escritos, pode-se dizer que as 

cenouras devem ter sido levadas à Europa no século XII 

e, às Américas, no início do século XVII. 

Em escritos anteriores ao século XVI, há referência 

apenas a cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. É 

possível que as cenouras de cor laranja sejam originárias 

dos Países Baixos, e que tenham sido desenvolvidas, 

inicialmente, à época do Príncipe de Orange (1533-

1584). 

No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja 

cor se deve à presença do pigmento betacaroteno, 

representado a seguir. 

 

 
 

Com base no descrito acima, e considerando corretas as 

hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que as 

cenouras de coloração laranja 

a) podem ter sido levadas à Europa pela Companhia 

das Índias Ocidentais e contêm um pigmento que 

é um polifenol insaturado. 

b) podem ter sido levadas à Europa por rotas 

comerciais norte-africanas e contêm um pigmento 

cuja molécula possui apenas duplas ligações cis. 

c) podem ter sido levadas à Europa pelos chineses e 

contêm um pigmento natural que é um poliéster 

saturado. 

d) podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros 

degredados e contêm um pigmento que é um 

polímero natural cujo monômero é o etileno. 

e) podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a 

invasão holandesa e contêm um pigmento natural 

que é um hidrocarboneto insaturado. 
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GABARITO 

 
1. B 

2. E 

3. A 

4. A 

5. C 

6. C 

7. C 

8. C 

9. C 

10. C 

11. a) Legendas para as fórmulas estruturais clássicas: 
C

H

O

fórmula de Kekulé   

H

C

O

fórmula de Laschmidt  
b) A fórmula de Lewis ou eletrônica do ácido acético 

é: 
H

C

O

H

H C

O H..
..

....

 
c) As moléculas de ácido acético formam dímeros através 

de pontes de hidrogênio: 

CH        C

O

O       H

C

O

CH3 3

||||||||||||||

||||||||||||||

HO

 
 

12. E 

13. E 

14. A 

15. E 

Química 

 

Módulo 04 

 

Funções Oxigenadas e Nitrogenadas 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Mackenzie SP/2019) A seguir estão representadas as 

fórmulas estruturais da vanilina ou baunilha, uma 

especiaria utilizada como aromatizante na indústria 

alimentícia, a anilina um corante utilizado em tintas e o 

eugenol que é utilizado como um antisséptico e 

anestésico dental. 

 

 
 

De acordo com as fórmulas estruturais dadas, pode-se 

afirmar que 

a) a vanilina ou baunilha, por ser um aromatizante, 

possui um grupo funcional éster. 

b) a anilina, cuja nomenclatura é aminobenzeno, 

possui caráter ácido. 

c) o eugenol é um antisséptico aromático e 

classificado como um álcool secundário. 

d) a vanilina e o eugenol possuem o mesmo número 

de átomos de carbono híbridos sp2. 

e) o eugenol possui dois carbonos com geometria 

tetraédrica. 

 

02. (UERJ/2019) O acúmulo do ácido 3-metilbutanoico no 

organismo humano pode gerar transtornos à saúde. 

A fórmula estrutural desse ácido é representada por: 

 

a)

   

b)

  

c)

   

d)

  
 

03. (UFPR/2019) A nomenclatura de substâncias orgânicas 

segue um rigoroso conjunto de regras que levam em 

consideração a função orgânica, a cadeia principal e a 

posição dos substituintes. Dar o nome oficial a uma 

substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o 

uso desse nome no dia a dia pode ser desencorajador. 

Por conta disso, muitas substâncias são conhecidas pelos 

seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica 

mostrada ao lado lembra a figura de um pinguim, sendo 

por isso popularmente conhecida como pinguinona. 

 

 
(Fonte da Imagem: <http://falen.info/usapimage-

pinguim.acp>. 

Acessado em 09/08/2018.) 

 

O nome oficial dessa substância é: 

a) metilcicloexanona. 

b) tetrametilcicloexanodienona. 
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c) 3,4,4,5-tetrametilcicloexanona. 

d) 3,4,4,5-metilcicloexanodienona. 

e) 3,4,4,5-tetrametilcicloexano-2,5-dienona. 
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04. (UECE/2019) Os fenóis encontram diversas aplicações 

práticas, tais como: em desinfetantes, na preparação de 

resinas e polímeros, do ácido pícrico, de explosivos e na 

síntese da aspirina e de outros medicamentos. Possuem o 

grupo hidroxila (–OH) em sua composição química, mas 

não são álcoois. Atente para o que se diz a seguir sobre 

fenóis e assinale a afirmação verdadeira. 

a) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao 

ciclohexano, é um fenol. 

b) Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao 

carbono sp do anel aromático, é um fenol. 

c) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente 

ao carbono saturado do anel aromático. 

d) No fenol, o grupo hidroxila está ligado diretamente 

ao carbono sp2 do anel aromático. 

 

05. (UniCESUMAR PR/2019) O eugenol, conhecido como óleo 

de cravo, é um antisséptico utilizado em aplicações 

restaurativas dentárias quando misturado com óxido de 

zinco. 

 

 
 

A massa molar do eugenol é I g/mol e em sua molécula 

observam-se os grupos funcionais II e III. 

 

Completam, correta e respectivamente, as lacunas I, II e 

III: 

Dados: 

Massas molares (g/mol) 

H = 1,0 

C = 12,0 

O = 16,0 

 

a) 152 – álcool – éster  b) 152 – álcool – éter 

c) 155 – fenol – cetona  d) 164 – álcool – 

cetona 

e) 164 – fenol – éter 

 

06. (UFRGS RS/2019) O donepezil, representado abaixo, é um 

fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer cujo 

sintoma inicial mais comum é a perda de memória de 

curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos 

recentes. 

 

 
 

Essa molécula apresenta as funções orgânicas 

a) amina e éster. 

b) cetona e álcool. 

c) éter e éster. 

d) amina e álcool. 

e) cetona e éter. 

 

07. (PUC SP/2019) As porfirinas são grupos prostéticos de 

algumas proteínas importantes. São compostos cíclicos 

que se ligam a íons metálicos. Em mamíferos, a principal 

porfirina é o heme, sendo encontrado, por exemplo, na 

hemoglobina, na mioglobina, na catalase e no 

citocromo c. No processo de degradação do heme 

ocorre a formação de um pigmento verde, a biliverdina. 

Essa é reduzida, formando a bilirrubina, um composto 

vermelho alaranjado. Em um hematoma, a variação de 

cores reflete a presença dos intermediários na 

degradação do heme. 

 

Observe a fórmula estrutural da biliverdina. 

 
Sobre a biliverdina podemos afirmar que 

a) possui apenas as funções orgânicas amida e ácido 

carboxílico. 

b) possui apenas carbonos primários e terciários. 

c) é um polímero cujo monômero é o aminoácido. 

d) possui 32 elétrons da camada de valência não 

compartilhados. 

 

08. (IFMT/2019) O amor ocorre à base de compostos 

químicos, você sabia? A atuação de neurotransmissores 

permite sensações tais como confiança, crença e prazer, 

deixando as pessoas apaixonadas. Por exemplo, a 

substância dopamina produz a sensação de felicidade; 

a adrenalina causa aceleração do coração e a 

excitação. Já a noradrenalina é responsável pelo desejo 

sexual entre um casal. Observando, a seguir, as fórmulas 

dessas substâncias, é possível considerar que: 

 

 
 

a) apenas a dopamina e a noradrenalina têm o 

grupo funcional das aminas. 

b) a função álcool está presente apenas na 

noradrenalina. 

c) todos os átomos de carbono da noradrenalina 

fazem entre si ligações duplas. 

d) a adrenalina é a única que não apresenta cadeia 

carbônica heterogênea. 

e) todas apresentam a função fenol em suas 

estruturas. 

 

09. (IME RJ/2019) Assinale, dentre as alternativas, aquela que 

corresponde às funções orgânicas geradas após a 

hidrólise ácida total da molécula abaixo: 

 

 
 

a) Ácido carboxílico, amina, álcool. 

b) Amina, ácido carboxílico, álcool, aldeído. 

c) Álcool, cetona, éster, éter. 

d) Amida, aldeído, cetona. 

e) Éter, amida, ácido carboxílico. 

 

10. (Faculdade São Francisco de Barreiras BA/2019) O 

clobenzorex é um composto químico com propriedades 

estimulantes, análogo à anfetamina, utilizado como 

inibidor de apetite, que teve a sua comercialização 

proibida, em vários países, devido aos efeitos colaterais. 
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Considerando-se a estrutura química do clobenzorex e os 

modelos das ligações químicas, é correto afirmar: 

a) A fórmula molecular do composto orgânico 

representado é C16H18NCl. 

b) O átomo de hidrogênio associado ao átomo de 

nitrogênio é liberado como próton, H+, em meio 

aquoso. 

c) A atração do cloro pelo par eletrônico 

compartilhado é menor do que a atração do 

carbono, na ligação covalente. 

d) O radical metil, –CH3, presente na estrutura química 

do clorobenzorex, está associado a um carbono 

terciário. 

e) A estrutura química do composto orgânico 

representado possui o grupo funcional 

característico das amidas. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2013) Uma vela foi colocada dentro de um 

recipiente cilíndrico e com raio igual a 10 cm, sem 

tampa, ao qual também foi adicionado 

hidrogenocarbonato de sódio sólido, NaHCO3. A vela foi 

acesa e adicionou-se ao recipiente, lentamente, solução 

aquosa de ácido acético, C2H4O2, de tal forma que o 

nível da solução atingiu somente a parte inferior da vela, 

ficando distante da chama. Após 3 segundos, observou-

se que a chama apagou. 

 

 
 

a) Apresente a fórmula estrutural do ácido acético. 

b) Escreva a equação química balanceada da 

reação entre o sólido e a solução aquosa de ácido 

acético. 

c) O experimento foi repetido com outra vela de 

mesma altura e com as mesmas quantidades de 

reagentes utilizadas anteriormente. Mudou-se 

apenas o recipiente, que foi substituído por outro, 

de mesma altura que o anterior, mas com raio igual 

a 20 cm. Dessa vez, após os mesmos 3 segundos, 

observou-se que a chama não apagou. Proponha 

uma explicação para esse fato, considerando a 

densidade das substâncias gasosas presentes. 

 

Dados: 

Massa molar (g/mol)   C .... 12 

                                 N .... 14 

                                 O .... 16 

 

12. (FUVEST SP/2004) Dentre as estruturas abaixo, duas 

representam moléculas de substâncias, pertencentes à 

mesma função orgânica, responsáveis pelo aroma de 

certas frutas.  

A   B   C    D  
Essas estruturas são: 

a) A e B 

b) B e C 

c) B e D 

d) A e C 

e) A e D 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 13     

 

A bioluminescência é o fenômeno de emissão de luz 

visível por certos organismos vivos, resultante de uma 

reação química entre uma substância sintetizada pelo 

próprio organismo (luciferina) e oxigênio molecular, na 

presença de uma enzima (luciferase). Como resultado 

dessa reação bioquímica é gerado um produto em um 

estado eletronicamente excitado (oxiluciferina*). Este 

produto, por sua vez, desativa-se por meio da emissão 

de luz visível, formando o produto no estado normal ou 

fundamental (oxiluciferina). Ao final, a concentração de 

luciferase permanece constante. 

 

Luciferina+O2 ⎯⎯⎯ →⎯
luciferase

Oxiluciferina* →  
→ Oxiluciferina + hv(450-620 nm) 

 

O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de 

bioluminescência de vagalumes, no qual são formados 

dois produtos diferentes em estados eletronicamente 

excitados, responsáveis pela emissão de luz na cor verde 

ou na cor vermelha. 

 

 
(Etelvino J. H. Bechara e Vadim R. Viviani. 

Revista virtual de química, 2015. Adaptado.) 
 

13. (UNESP SP/2016) Considere o seguinte espectro da luz 

visível. 

 

 
(Ricardo Feltre. Química, 2004. Adaptado.) 
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Com base nas informações apresentadas no texto e 

considerando a velocidade da luz igual a 300.000 km  s–1, 

é correto afirmar que uma das funções orgânicas e a 

fórmula molecular da forma aniônica da oxiluciferina do 

vagalume responsável pela emissão de luz com 

frequência igual a 4,8  1014 Hz são, respectivamente, 

a) éster e C10H5O2N2S2.  b) álcool e C10O2N2S2. 

c) amina e C10O2N2S2.  d) amina e C10H5O2N2S2. 

e) éter e C10H4O2N2S2. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 14     

 

Em todos os jogos olímpicos há sempre uma grande 

preocupação do Comitê Olímpico em relação ao 

doping. Entre as classes de substâncias dopantes, os 

betabloqueadores atuam no organismo como 

diminuidores dos batimentos cardíacos e como 

antiansiolíticos. 

O propranolol foi um dos primeiros betabloqueadores de 

sucesso desenvolvidos e é uma substância proibida em 

jogos olímpicos. 

 

O

OH

NHH3C

CH3

propranolol

 

 

 
14. (UNESP SP/2014) A partir da análise da fórmula estrutural 

do propranolol, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente sua fórmula molecular e as funções 

orgânicas presentes. 

a) C16H21NO2, amina, álcool e éter. 

b) C16H8NO2, amida, fenol e éter. 

c) C16H21NO2, amida, álcool e éter. 

d) C16H8NO2, amina, álcool e éster. 

e) C16H8NO2, amina, álcool e éter. 

 

15. (FUVEST SP/2014) Estudos recentes parecem indicar que 

o formato do olho humano e a visão são influenciados 

pela quantidade da substância X, sintetizada pelo 

organismo. A produção dessa substância é favorecida 

pela luz solar, e crianças que fazem poucas atividades 

ao ar livre tendem a desenvolver dificuldade para 

enxergar objetos distantes. Essa disfunção ocular é 

comumente chamada de miopia. 

Considere a fórmula estrutural da substância X e os 

diferentes formatos de olho: 

 

 
 

Com base nessas informações, conclui se corretamente 

que a miopia poderá atingir crianças cujo organismo 

venha a produzir ____________ X em quantidade 

insuficiente, levando à formação de olho do tipo ______. 

 

As lacunas da frase acima devem ser preenchidas, 

respectivamente, por 

a) o aminoácido; III. 

b) a amina; II. 

c) o aminoácido; I. 

d) o fenol; I. 

e) a amina; III. 
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GABARITO 

 
1. E 

2. D 

3. E 

4. D 

5. E 

6. E 

7. D 

8. E 

9. A 

10. A 

11. a) A fórmula estrutural é: 

 
b) NaHCO3(s) + CH3COOH(aq)  →  CH3COONa(aq) + H2O(l) + 

CO2(g) 

c) Para as mesmas condições de pressão e temperatura, a 

densidade dos gases é proporcional à massa molar. 

Assim: M
RT

P
d =  

 
À medida que ocorre a reação, o CO2(g) formado, que é 

mais denso que o N2(g) e O2(g), concentra-se na região 

mais próxima da superfície da solução até atingir a 

chama, quando então ela apaga. 

Para as mesmas quantidades de reagentes, num frasco de 

maior raio, esse fato demora mais para acontecer. 

12. D 

13. D 

14. A 

15. E 
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Química 

 

Módulo 05 

 

Isomeria 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (Unioeste PR/2019) O eugenol e isoeugenol são isômeros 

que apresentam fórmula molecular C10H12O2. O eugenol 

é um óleo essencial extraído do cravo-da-índia, 

apresenta propriedades anestésicas e pode ser 

convertido em seu isômero isoeugenol a partir da reação 

apresentada abaixo. Considerando as estruturas do 

eugenol e isoeugenol, é CORRETO afirmar. 

 

 
 

a) São isômeros funcionais. 

b) São isômeros de cadeia. 

c) São isômeros ópticos. 

d) São isômeros de posição. 

e) São formas tautoméricas. 

 

02. (UNIRG TO/2019) A partir das fórmulas para as substâncias 

X e Y dadas abaixo, assinale a única alternativa correta: 

 

X     CH3(CH2)2COOH; 

Y     CH3COOCH2CH3. 

 

a) X e Y são polímeros, pois suas fórmulas estruturais 

são diferentes; 

b) As substâncias X e Y são isômeras que se diferem 

quanto à posição do heteroátomo; 

c) Y corresponde a um éter, um solvente utilizado na 

remoção de esmalte de unhas; 

d) A substância X corresponde a um ácido 

carboxílico, encontrado, por exemplo, na manteiga 

rançosa. 

 

03. (ITA SP/2019) Assinale a opção que apresenta o número 

total de isômeros estruturais de aminas com fórmula 

molecular C4H11N. 

a) 3 

b) 4 

c) 7 

d) 8 

e) 9 

 

04. (UERJ/2019) Observe abaixo as fórmulas estruturais 

espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, 

produto empregado como repelente de mosquitos. 

 

 
 

Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de 

compostos que apresentam isômeros espaciais 

geométricos é igual a:  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4 

 

05. (UNITAU SP/2019) Considere os isômeros a seguir e os 

relacione com seus respectivos tipos. 

I. Propanona e prop-1-en-2-ol 

II. 1,4 Dimetilbenzeno e 1,2 dimetilbenzeno 

III. Ácido hexanoico e butanoato de etila 

IV. Cis-pent-2-eno e trans-pent-2-eno 

(A) Isomeria de posição 

(B) Isomeria funcional 

(C) Isomeria geométrica 

(D) Tautomeria 

 

Assinale a alternativa que apresenta as relações 

CORRETAS. 

a) I/A; II/B; III/C; IV/D 

b) II/A; IV/B; III/C; I/D 

c) III/A; II/B; IV/C; I/D 

d) II/A; III/B; I/C; IV/D 

e) II/A; III/B; IV/C; I/D 

 

06. (PUC Camp SP/2019) Cheiro mortal −– odores químicos 

levam abelhas melíferas a remover seus mortos 
(Adaptado de: Scientific American Brasil, agosto de 2018, p. 14) 

 

Há uns 12 anos, apicultores começaram a relatar que 

números assustadores de suas abelhas melíferas (Apis 

melifera) estavam morrendo misteriosamente. Os insetos 

são afetados por doenças que vão da varrose (doença 

parasitária causada pelo ácaro Varroa destructor) até a 

doença bacteriana chamada cria pútrida americana, 

causada por Paenibacillus larvae. 

Os cientistas sabem que as abelhas melíferas removem 

indivíduos mortos para restringir a disseminação de 

patógenos por uma colônia. Pesquisadores realizaram 

uma série de testes para determinar se os odores de 

ácido oleico e beta-ocimeno, substâncias liberadas na 

morte de abelhas, estavam associados a um 

comportamento higienizante. 

 

 

 
 

a) Qual o tipo de isomeria observada entre as 

estruturas do beta-ocimeno? O que caracteriza 

esse tipo de isomeria? 

b) Escreva a equação química que representa a 

reação do ácido oleico com metanol. Escreva a 

fórmula molecular do produto orgânico formado e 

a função orgânica a que pertence. 

 

07. (FMSanta Casa SP/2019) O fluxograma representa a 

obtenção de dois compostos orgânicos por meio da 

cloração do acetileno (C2H2), em condições 

experimentais adequadas. Os produtos dessa reação são 

usados como intermediários químicos na síntese de 

compostos e solventes clorados. 

 



MED Jr. II 

85 

 
 

Os compostos 1 e 2 são isômeros __________. Dentre esses 

dois compostos, aquele que apresenta maior 

temperatura de ebulição é o __________ e aquele 

apresenta menor solubilidade em água é o __________. 

 

Assinale a alternativa cujos termos devem preencher, 

respectivamente, as lacunas do texto. 

 

a) ópticos – composto 2 – composto 2 

b) geométricos – composto 2 – composto 1 

c) geométricos – composto 1 – composto 1 

d) ópticos – composto 2 – composto 1 

e) geométricos – composto 1 – composto 2 

 

08. (UEG GO/2019) A estrutura a seguir representa a morfina, 

um fármaco com alto poder analgésico utilizado em 

casos de dores severas, e em cuja molécula existe a 

presença de carbonos quirais (carbonos estereogênicos). 

 

 
 

Analisando a estrutura da morfina, constata-se que o 

número de carbonos quirais presentes é igual a 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

d) 4 

e) 6 

 

09. (USF SP/2019) A amoxicilina possivelmente seja um dos 

antibióticos mais comuns utilizados atualmente. Trata-se 

de uma variação da penicilina que é utilizada no 

tratamento de infecções causadas por bactérias. Sua 

estrutura molecular é apresentada a seguir. 

 

 
Em relação a estrutura apresentada para a amoxicilina 

observamos que 

a) há um total de cinco carbonos quirais o que 

possibilita que essa substância exista como trinta e 

duas estruturas espaciais diferentes. 

b) há dois grupamentos funcionais amídicos sendo 

que apenas uma dessas amidas é considerada 

uma lactama. 

c) é uma substância aromática e que possui apenas 

grupos funcionais de caráter ácido. 

d) sua fórmula molecular apresenta o mesmo número 

de átomos de carbono e hidrogênio. 

e) é uma substância que deve apresentar baixa 

interação com as moléculas de água. 

 

10. (FPS PE/2019) Observe as estruturas abaixo e assinale a 

alternativa incorreta. Os compostos representados são: 

 

a)  tautômeros 

b)  isômeros cis trans 

c)  enantiômeros 

d)  isômeros de posição 

e)  isômeros de função 

Exercícios de Aprofundamento  

 

11. (FUVEST SP/2012) As fórmulas estruturais de alguns 

componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo 

aroma de certas ervas e flores, são: 

H3C

CH3

CH3

OH

linalol

 
 

OH

O
CH3

eugenol

 

 

H3C

CH3

CH3

H

O

citronelal

 

 

CH3

O

H3C

anetol

 

 

 
 

Dentre esses compostos, são isômeros: 

a) anetol e linalol. 

b) eugenol e linalol. 

c) citronelal e eugenol. 

d) linalol e citronelal. 

e) eugenol e anetol. 

 

12 (UNESP SP/2018) Examine as estruturas do ortocresol e do 

álcool benzílico. 

 

 
 

O ortocresol e o álcool benzílico 

a) apresentam a mesma função orgânica. 

b) são isômeros. 

c) são compostos alifáticos. 

d) apresentam heteroátomo. 

e) apresentam carbono quiral. 

 

13. (UNESP SP/2018) A fórmula representa a estrutura da 

butanona, também conhecida como metiletilcetona 

(MEK), importante solvente industrial usado em tintas e 

resinas. 
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Um isômero da butanona é o 

a) propan-2-ol.   b) butanal. 

c) metoxipropano.   d) butan-2-ol. 

e) ácido butanoico. 

 

14. (FUVEST SP/2013) A reação do tetracloroetano (C2H2Cl4) 

com zinco metálico produz cloreto de zinco e duas 

substâncias orgânicas isoméricas, em cujas moléculas há 

dupla ligação e dois átomos de cloro. Nessas moléculas, 

cada átomo de carbono está ligado a um único átomo 

de cloro. 

a) Utilizando fórmulas estruturais, mostre a diferença 

na geometria molecular dos dois compostos 

orgânicos isoméricos formados na reação. 

b) Os produtos da reação podem ser separados por 

destilação fracionada. Qual dos dois isômeros tem 

maior ponto de ebulição? Justifique. 

 

15. (UNESP SP/2019) A vitamina D3 é lipossolúvel e 

opticamente ativa. Certo laboratório produz e 

comercializa suplementos dessa vitamina na forma de 

cápsulas contendo diferentes quantidades de 

colecalciferol. Essas quantidades são comumente 

indicadas por Unidades Internacionais (U.I.) de vitamina 

D3, que têm sua equivalência em unidades de massa. A 

tabela foi construída com base em informações da bula 

desse suplemento, que deve ser usado somente com 

indicação de profissional de saúde. 

 

 
(www.merckmillipore.com) 

 

a) A partir dos dados da tabela, calcule quanto vale 

cada U.I. de vitamina D3, em mg de colecalciferol. 

Indique, na fórmula do colecalciferol reproduzida 

abaixo, um átomo de carbono quiral responsável 

pela atividade óptica observada na molécula. 

 
b) Qual é a função orgânica oxigenada presente na 

estrutura da vitamina D3? Justifique, com base na 

estrutura molecular do colecalciferol, por que essa 

vitamina é lipossolúvel. 

 

GABARITO 

 
1. D 

2. D 

3. D 

4. A 

5. E 

6. a) O tipo de isomeria é a espacial, geométrica ou cis-trans. Ela 

se caracteriza por apresentar grupos de átomos em posição 

trocada em relação ao eixo de simetria ou diferentes arranjos 

espaciais ou diferentes planos da molécula. Isso ocorre quando 

há ligações duplas entre átomos de carbono que impedem a 

rotação da ligação.  

b) C17H33COOH + CH3OH →  C17H33COOCH3 + H2O. 

C19H36O2. Pertence à função éster. 

7. B 

8. C 

9. B 

10. E 

11. D 

12. B 

13. B 

14. a) As duas substâncias orgânicas produzidas na reação 

mencionada no enunciado constituem isômeros geométricos: 

 
b) Enquanto o isômero TRANS é um composto apolar, o 

isômero cis é polar. Assim, as interações intermoleculares 

são mais fortes no composto polar, o que aumenta seu 

ponto de ebulição. Logo, o isômero cis é o maior ponto de 

ebulição. 

15. a) Valor de cada unidade internacional (U.I.) em mg de 

colecalciferol: 

1000 UI ––––– 1mg 

      1 UI ––––– x 

x = 1  10–3 mg 

 

Os átomos de carbono quiral presentes na molécula estão 

marcados com * 

 
b) A função orgânica oxigenada presente na estrutura da 

vitamina D3 é álcool (carbono saturado ligado a OH). 

Na vitamina D3 predomina cadeia hidrocarbônica que é 

apolar, portanto, essa vitamina é lipossolúvel (dissolve em 

gordura apolar). 
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Química 

 

Módulo 06 

 

Reações Orgânicas 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (UFT TO/2019) O benzeno é um composto aromático que 

pode ser utilizado na síntese de várias substâncias 

químicas diferentes, dependendo do tipo de reação e 

dos reagentes empregados. As reações a seguir são 

típicas de compostos aromáticos: 

 

 
 

A partir da análise das reações apresentadas, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) O clorobenzeno é produzido através de uma 

reação de halogenação na presença de um ácido 

de Brønsted-Lowry. 

b) O nitrobenzeno é produzido através de uma 

reação de nitração na presença de um ácido 

inorgânico. 

c) O tolueno é produzido através de uma reação de 

acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido 

de Lewis. 

d) A acetofenona é produzida através de uma 

reação de acilação Friedel-Crafts na presença de 

um ácido de Arrhenius. 

 

02. (Mackenzie SP/2018) Os detergentes são substâncias 

orgânicas sintéticas que possuem como principal 

característica a capacidade de promover limpeza por 

meio de sua ação emulsificante, isto é, a capacidade de 

promover a dissolução de uma substância. Abaixo, estão 

representadas uma série de equações de reações 

químicas, envolvidas nas diversas etapas de síntese de 

um detergente, a partir do benzeno, realizadas em 

condições ideais de reação. 

 

1)
  

2)
  

3) 
 

 

A respeito das equações acima, são feitas as seguintes 

afirmações: 

I. A equação 1 representa uma alquilação de 

Friedel-Crafts. 

II. A equação 2 é uma reação de substituição, que 

produz um ácido meta substituído. 

III. A equação 3 trata-se de uma reação de 

neutralização com a formação de uma substância 

orgânica de característica anfipática. 

 

Sendo assim, 

a) apenas a afirmação I está correta. 

b) apenas a afirmação II está correta. 

c) apenas a afirmação III está correta. 

d) apenas as afirmações I e III estão corretas. 

e) todas as afirmações estão corretas. 

 

03. (UNIFOR CE/2018) O nitrobenzeno é um composto 

orgânico tóxico, líquido (à temperatura e pressão 

ambiente), insolúvel em água e tem sua produção 

voltada para síntese de anilina. A fabricação de 

nitrobenzeno é realizada reagindo-se o benzeno com 

ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados. A reação 

ocorre em quatro etapas como mostrado abaixo: 

 

 

 

 

 
 

Com relação à reação global e as quatro etapas para 

produção do nitrobenzeno, são feitas as seguintes 

afirmações. 

I. A reação de nitração do benzeno é uma reação 

de substituição eletrofílica. 

II. A substância que atua como eletrófilo é o ácido 

sulfúrico. 

III. Na etapa 1, o ácido nítrico atua como uma base 

de Bronsted-Lowry. 

IV. Os produtos finais da reação são o nitrobenzeno e 

água. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

04. (UECE/2019) Na reação representada por 

, 

X pode ser substituído por 

a) but-2-ino. 

b) ciclobutano. 

c) but-1-eno. 

d) butano. 

 

05. (PUC Camp SP/2018) A margarina é produzida a partir de 

óleo vegetal, por meio da hidrogenação. Esse processo é 

uma reação de I na qual uma cadeia carbônica II se 

transforma em outra III saturada. 

 

As lacunas I, II e III são correta e respectivamente 

substituídas por 

a) adição − insaturada − menos 

b) adição − saturada − mais 

c) adição − insaturada − mais 

d) substituição − insaturada − menos 

e) substituição − saturada − mais 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 6     

 

O ácido málico é um dos componentes da maçã ao 

qual são atribuídos diversos benefícios dessa fruta à 

saúde humana. 
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Esse ácido participa de uma das etapas do processo de 

respiração celular, sendo formado no ciclo de Krebs pela 

hidratação do ácido fumárico, catalisada pela enzima 

fumarase. 
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06. (Univag MT/2018) A reação pela qual o ácido fumárico 

se transforma em ácido málico é uma reação de 

a) eliminação. 

b) substituição. 

c) esterificação. 

d) adição. 

e) isomerização. 

 

07. (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP/2017) Os 

cicloalcanos reagem com bromo líquido (Br2) em 

reações de substituição ou de adição. Anéis cíclicos com 

grande tensão angular entre os átomos de carbono 

tendem a sofrer reação de adição, com abertura de 

anel. Já compostos cíclicos com maior estabilidade, 

devido à baixa tensão nos ângulos, tendem a sofrer 

reações de substituição. 

 

Considere as substâncias ciclobutano e cicloexano, 

representadas a seguir 

 

 
 

Em condições adequadas para a reação, pode-se 

afirmar que os produtos principais da reação do 

ciclobutano e do cicloexano com o bromo são, 

respectivamente, 

a) bromociclobutano e bromocicloexano. 

b) 1,4-dibromobutano e bromocicloexano. 

c) bromociclobutano e 1,6-dibromoexano. 

d) 1,4-dibromobutano e 1,6-dibromoexano. 

 

08. (Mackenzie SP/2019) As reações orgânicas de 

eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de 

átomos de uma molécula são eliminados dela, 

formando-se um novo composto orgânico, além de um 

composto inorgânico. Um tipo de reação de eliminação 

é a desidratação, em que a molécula inorgânica 

eliminada é a da água. A desidratação dos álcoois, em 

meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas 

formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os 

produtos obtidos nas desidratações intra e intermolecular 

do etanol, sob condições adequadas são, 

respectivamente, 

 

a)

  

b)

  

c)
  

d)
  

e)
  

 

09. (Unioeste PR/2019) O Tamoxifeno é o medicamento oral 

mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua 

função é impedir que a célula cancerígena perceba os 

hormônios femininos, assim, bloqueia seu crescimento e 

causa a morte dessas células. O Tamoxifeno é obtido por 

via sintética e abaixo está representada a última etapa 

de reação para sua obtenção. A respeito do esquema 

reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. 

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa 

CORRETA. 

 

 
 

a) A conversão de A em B é uma reação de 

hidratação. 

b) A estrutura B apresenta um carbono quiral. 

c) A conversão de A em B é uma reação de 

eliminação (desidratação). 

d) A estrutura A apresenta uma função nitrogenada, 

composta por uma amina secundária. 

e) A estrutura A apresenta um carbono quiral. 

 

10. (UNESP SP/2014) Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), atualmente cerca de 5% da população 

mundial sofre de depressão. Uma das substâncias 

envolvidas nesses distúrbios é o neurotransmissor 

serotonina, produzido no metabolismo humano a partir 

do triptofano. O processo metabólico responsável pela 

formação de serotonina envolve a reação química 

global representada pela equação não balanceada 

fornecida a seguir. 

 

H
N

NH2

C
O

OH
triptofano

 
 

 
H
N

NH2

HO

serotonina

 

 

 
 

A reação de conversão de triptofano em serotonina 

ocorre em duas etapas metabólicas distintas. Com 

relação a essas duas substâncias e ao processo 

metabólico em que elas estão envolvidas, é correto 

afirmar que 

a) uma das etapas da conversão do triptofano em 

serotonina envolve a eliminação de um grupo 

amina. 

b) a serotonina apresenta função álcool. 

c) uma das etapas da conversão do triptofano em 

serotonina envolve a eliminação de um grupo 

carboxílico. 

d) por apresentarem ligações C = C em suas 

estruturas, as duas substâncias formam isômeros 

geométricos. 

e) apenas a serotonina apresenta anel aromático. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (FUVEST SP/2002) As equações abaixo representam, de 

maneira simplificada, o processo de tingimento da fibra 

de algodão. 

Certo corante pode ser preparado pela reação de 

cloreto de benzenodiazônio com anilina: 
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N N Cl
+ - 

+
NH2

HCl +

NH2

N N

 

corante

 

 

 

  
A fixação deste corante ou de outro do mesmo tipo, à 

fibra de algodão (celulose), não se faz de maneira direta, 

mas, sim, através da triclorotriazina.  

Abaixo está representada a reação do corante com a 

triclorotriazina 
 

 

 
 NH2

N

N

N

Cl

ClCl

N

N

N

Cl

ClN
H

+  HCl 

corante triclorotriazina

+

 

 

 

 
O produto orgânico dessa última reação é que se liga 

aos grupos OH da celulose, liberando HCl. Dessa maneira,  

a) escreva a fórmula estrutural do composto que, ao 

reagir com o cloreto de benzenodiazônio, forma o 

corante crisoidina, cuja estrutura molecular é: 

N N NH2

H2N

crisoidina

 

 

 

  
b) escreva a fórmula estrutural do produto que se 

obtém quando a crisoidina e a triclorotriazina 

reagem na proporção estequiométrica de 1 para 1. 

c) mostre como uma molécula de crisoidina se liga à 

celulose, um polímero natural, cuja estrutura 

molecular está esquematicamente representada 

abaixo. 

HO

HO

HO

OH

OH

OH

CH2OH

CH2OH

CH2OH

Fibra de Algodão

 
 

 

12. (FUVEST SP/2011) A espectrometria de massas é uma 

técnica muito utilizada para a identificação de 

compostos. Nesse tipo de análise, um feixe de elétrons de 

alta energia provoca a quebra de ligações químicas, 

gerando fragmentos das moléculas da amostra, os quais 

são registrados como linhas verticais em um gráfico, 

chamado espectro de massas. Nesse gráfico, em 

abscissas, são representadas as massas molares dos 

fragmentos formados e, em ordenadas, as abundâncias 

desses fragmentos. 

Quando álcoois secundários são analisados por 

espectrometria de massas, resultam várias quebras de 

ligações, sendo a principal a que ocorre entre o átomo 

de carbono ligado ao grupo OH e o átomo de carbono 

vizinho. Para o 3-octanol, por exemplo, há duas 

possibilidades para essa quebra, como mostrado abaixo. 

Forma-se, em maior abundância, o fragmento no qual o 

grupo OH está ligado à cadeia carbônica mais curta. 

 

OH

massa molar do fragmento mais abundante = 59 g mol-1
 

 

OH

massa molar do fragmento menos abundante = 101 g mol-1
 

 

A reação de hidratação do cis-2-penteno produz dois 

álcoois secundários que podem ser identificados por seus 

espectros de massas (A e B), os quais estão apresentados 

no espaço destinado à resposta desta questão. 

 

a) Escreva a equação química que representa a 

reação de hidratação do cis-2-penteno, mostrando 

os dois álcoois secundários que se formam. 

b) Atribua, a cada espectro de massas, a fórmula 

estrutural do álcool correspondente. Indique, em 

cada caso, a ligação que foi rompida para gerar o 

fragmento mais abundante. 

 

 

 
 

16O   

12C   

1H   

mol g   

molar massa
    

1-  

 

13. (FUVEST SP/2014) Nos anos de 1970, o uso do inseticida 

DDT, também chamado de 1,1,1-tricloro-2,2-bis (para-

clorofenil)etano, foi proibido em vários países.  

Essa proibição se deveu à toxicidade desse inseticida, 

que é solúvel no tecido adiposo dos animais. Para 

monitorar sua presença em um ambiente marinho do 

litoral canadense, amostras de ovos de gaivotas, 

recolhidos nos ninhos, foram analisadas. O gráfico 

abaixo mostra a variação da concentração de DDE (um 

dos produtos gerados pela degradação do DDT) nos 

ovos, ao longo dos anos. 
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a) No período de 1970 a 1985, foi observada uma 

diminuição significativa da concentração de DDE 

nos ovos das gaivotas. A partir de 1970, quanto 

tempo levou para que houvesse uma redução de 

50% na concentração de DDE? 

b) O DDE é formado, a partir do DDT, pela eliminação 

de HCl. Escreva, usando fórmulas estruturais, a 

equação química que representa a formação do 

DDE a partir do DDT.  

c) Um estudo realizado no litoral dos EUA mostrou que 

a concentração total de DDT e de seus derivados 

na água do mar era cerca de 5x10–5 ppm; no 

fitoplâncton, 4x10–2 ppm; em peixes pequenos, 0,5 

ppm; em peixes grandes, 2 ppm; e, em aves 

marinhas, 25 ppm.   

Dê uma explicação para o fato de a concentração 

dessas substâncias aumentar na ordem 

apresentada.  

 

 

14. (UNESP SP/2010) A discussão sobre a estrutura do 

benzeno, em meados do século XIX, gerou uma 

diversidade de propostas para a estrutura da molécula 

de C6H6, algumas das quais encontram-se representadas 

a seguir: 

 

 
 

Sabendo-se que, quando o benzeno reage com o cloro, 

forma-se um único produto (monoclorobenzeno), quais 

das estruturas apresentadas não atendem a esse 

requisito? Justifique apresentando as estruturas possíveis 

para os produtos da monocloração desses compostos. 

 

15. (UNESP SP/2014) Em época de aumento de incidência 

de dengue, é comum o uso de extratos vegetais para 

repelir o mosquito responsável pela propagação da 

doença. Um dos extratos mais usados é o óleo de 

citronela. A substância responsável pela ação repelente 

do óleo de citronela é conhecida como citronelal, cuja 

fórmula estrutural é fornecida a seguir. 

 

C

H3C CH3

CH3

O

H

citronelal

 

 

 
 

Com relação ao citronelal, é correto afirmar que 

a) apresenta isomeria ótica. 

b) tem fórmula molecular C10H20O. 

c) apresenta duplas ligações conjugadas. 

d) não sofre reação de hidrogenação. 

e) apresenta a função cetona. 

 

GABARITO 

 
1. B 

2. D 

3. D 

4. C 

5. C 

6. D 

7. B 

8. E 

9. C 

10. C 

11. a) 
NH2

NH2  

 

 
b)  

N N

H2N

N

H N

N

N

Cl

Cl

HCl+ 
 

 

  
c)  

  

 

  

+ HCl

CH2OH

CH2OH

CH2OH

 

 

N

NN
HO

HO

HO

OH

OH

O

Cl N

H

 

NN

 

 

 

 

 
12. a)

 

CH3 CH CH2 CH2 CH3 + CH3

OH

CH2 CH

OH

CH2 CH3

C C

H H

CH2

CH3

CH3

2 + 2 HOH
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b) 

 

  
 

  

  
 

13. a) De acordo com o gráfico, a diminuição de 50% 

da concentração de DDE, passando, portanto, de 

3,0 mg/kg para 1,5 mg/kg, levou 8 anos. 

 
b) 

 
c) O DDT e seus derivados não são metabolizados 

pelos organismos e também não são excretados. 

Consequentemente, essas substâncias são 

acumuladas ao longo das cadeias alimentares 

aquáticas, caracterizando o chamado (efeito 

cumulativo). 

14. As reações mais comuns para as quatro estruturas 

apresentadas seriam: 

 

 
Logo, as únicas estruturas que produzem um único 

produto monoclorado são benzeno de Kekulé e 

prismano. Admitindo-se que as possíveis reações são de 

monossubstituição, o benzeno de Kekulé e o prismano 

apresentam todos os carbonos equivalentes, gerando 

assim um único produto nas reações. O benzeno de 

Dewar e o fulveno produziriam mais do que um único 

produto monoclorado, como pode-se perceber pelas 

equações: 

 
 

 
 

15. A 
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Química 

 

Módulo 07 

 

Polímeros 

 

Exercícios de Aplicação 

 

01. (FUVEST SP/2019) A bola de futebol que foi utilizada na 

Copa de 2018 foi chamada Telstar 18. Essa bola contém 

uma camada interna de borracha que pertence a uma 

classe de polímeros genericamente chamada de EPDM. 

A fórmula estrutural de um exemplo desses polímeros é 

 

 
 

Polímeros podem ser produzidos pela polimerização de 

compostos insaturados (monômeros) como 

exemplificado para o polipropileno (um homopolímero): 

 

 
Os monômeros que podem ser utilizados para preparar o 

copolímero do tipo EPDM, cuja fórmula estrutural foi 

apresentada, são 

 

a)

  
b)

  
c)

  
d)

  

e) 

 
 

02. (PUC Camp SP/2019) Vinil é o nome dado ao PVC, um 

polímero usado na fabricação de discos, canos, entre 

outros produtos. 

 

 
O PVC é um polímero de 

a) adição, e seu monômero é CH2 – CHCl. 

b) adição, e seu monômero é CH2CH = Cl. 

c) adição, e seu monômero é CH2 = CHCl. 

d) condensação, e seu monômero é CH2 – CHCl. 

e) condensação, e seu monômero é CH2 = CHCl. 
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03. (UNITAU SP/2019) Poliácido lático (PLA) é um polímero de 

ácido lático utilizado na produção de sacolas plásticas 

ecológicas, compostáveis e biodegradáveis. PLA é 

também utilizado nos procedimentos estéticos que visam 

combater a celulite e a flacidez da pele. Quando o 

polímero é utilizado no corpo humano, acredita-se que, 

durante a sua degradação, ocorre a hidrólise e a 

liberação de ácido lático. Esse, por sua vez, pode ser 

convertido ao ácido pirúvico. Esse ácido pode ser 

completamente degradado, gerando CO2 e água pelas 

reações que envolvem o ciclo de Krebs e a cadeia 

respiratória. 

a) Esquematize a fórmula estrutural do ácido lático 

(ácido 2-hidroxipropanoico). 

b) Esquematize, somente com fórmulas estruturais, a 

reação de condensação de duas moléculas de 

ácido lático. A reação é de esterificação. 

c) Esquematize a fórmula estrutural do ácido pirúvico 

(ácido 2-oxopropanoico - C3H4O3). 

 

04. (UERJ/2019) A bioplastia é um procedimento estético 

que, se feito de forma segura, permite preencher 

pequenas regiões do corpo. Para isso, injetam-se no 

paciente quantidades reduzidas do polímero 

polimetilacrilato de metila (PMMA), produzido a partir do 

metilacrilato de metila, conforme a seguinte reação 

química de polimerização: 

 

 
 

Classifique a reação química de polimerização e nomeie 

a função orgânica oxigenada presente no polímero. 

Em seguida, calcule o número de unidades de 

monômero presente em uma molécula do polímero com 

massa molar igual a 20000 g/mol. 

 

05. (UFPR/2019) Os grandes protagonistas na Copa do 

Mundo de Futebol na Rússia em 2018 foram os polímeros, 

e não os jogadores. Os polímeros estavam presentes nos 

uniformes dos jogadores e na bola. O polímero que 

merece destaque é o poliuretano, utilizado para a 

impressão térmica dos nomes, números e logos nos 

uniformes, além de ser utilizado como couro sintético das 

bolas utilizadas na competição. O poliuretano é obtido a 

partir da reação entre um isocianato e um poliol, 

conforme o esquema a seguir: 

 

 
 

A estrutura química da unidade de repetição desse 

polímero é: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
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06. (IME RJ/2019) Considere as representações, não 

identificadas, dos seguintes polímeros: polibutadieno, 

poliestireno, poli(cloreto de vinila), poli(metacrilato de 

metila) e poli(cloreto de vinilideno). 

 

         
 

Com base nessas estruturas, avalie as sentenças a seguir: 

I. O poli(cloreto de vinilideno) apresenta isomeria 

óptica enquanto o poli(cloreto de vinila) não 

apresenta isomeria óptica. 

II. O polibutadieno pode apresentar estereoisômeros 

cis e trans. 

III. A massa molar do mero do poliestireno é maior do 

que a do mero do polibutadieno. 

IV. A transesterificação do poli(metacrilato de metila) 

com etanol produz acetato de metila mais o 

poli(álcool vinílico). 

 

É correto apenas o que se afirma nas sentenças: 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) I, II e III. 

 

07. (UECE/2019) Kevlar é a marca registrada de uma fibra 

sintética de polímero muito resistente e leve. Resistente 

ao calor, essa fibra é cinco vezes mais resistente que o 

aço por unidade de peso. O kevlar é usado na 

fabricação de cintos de segurança, cordas, construções 

aeronáuticas, coletes à prova de bala, linhas de pesca, 

alguns modelos de raquetes de tênis e na composição 

de alguns pneus. O tanque de combustível dos carros de 

Fórmula 1 é composto desse material, para evitar que 

seja perfurado no momento de colisão. Sua fórmula 

básica é (-CO-C6H4-CO-NH-C6H4-NH-)n. 

 

Uma análise dessa estrutura permite afirmar 

corretamente que o kevlar é um(a) 

a) poliaramina. 

b) poliaramida. 

c) poliéster. 

d) poliolefina. 

 

08. (UECE/2019) Descoberto por Roy Plunkett (1910-1994) e 

conhecido como teflon, o politetrafluoretileno, cujo 

monômero é representado por C2F4, tem larga aplicação 

em revestimento de frigideiras e até mesmo no vestuário. 

Sobre o elemento flúor e sobre o teflon, é correto afirmar 

que 

a) na fórmula do monômero do teflon, as ligações 

carbono-carbono são do tipo sp3-sp3. 

b) o teflon deriva do etileno pela substituição de 

átomos de hidrogênio por igual número de átomos 

de flúor. 

c) o uso do teflon para revestimento de frigideiras leva 

em conta apenas sua resistência a altas 

temperaturas. 

d) o uso de teflon no vestuário se deve a sua 

impermeabilidade. 

 

09. (UFU MG/2019) A perícia, que trabalha no Ninho do 

Urubu, investiga se as paredes dos contêineres que 

pegaram fogo no dia 08/02/19 continham poliuretano, o 

mesmo material inflamável que serviu de combustível no 

incêndio da Boate Kiss, em 2013. A tragédia no CT do 

Flamengo matou dez jogadores das categorias de base 

do clube. Em seu site, a empresa, que instalou a estrutura 

no CT do Flamengo, explica que utiliza uma espuma de 

poliuretano entre dois painéis para formar a parte interna 

das paredes dos contêineres. 
https://www.bol.uol.com.br/esporte/2019/02/09/policia-apura-

presenca-de-poliuretano-em-conteiner-deincendio-no-ct-do-

fla.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 09.mar.2019. 



 

96 

 A espuma, utilizada na fabricação contêineres do CT do 

Flamengo, 

a) é um polímero que forma plásticos mais rígidos que 

os formados pelo poliestireno. 

b) ao ser queimada, libera grande quantidade de gás 

cianeto, altamente tóxico. 

c) possui fórmula molecular simples, composta de 

átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. 

d) é biodegradável e se decompõe mais facilmente 

que outros polímeros. 

 

10. (FGV SP/2019) Operadores de máquinas e trabalhadores 

que manipulam lâminas metálicas cortantes ou vidro 

precisam de equipamento de proteção adequado para 

as mãos. Para essa finalidade, existem luvas fabricadas 

com o polímero sintético denominado Kevlar®, que tem 

resistência mecânica semelhante à do aço. 

 

 
(www.dupont.com) 

 

Esse polímero é produzido por uma reação cujo 

mecanismo é semelhante àquele da produção do 

Nylon®. Essa reação é representada na equação a 

seguir. 

 

 
 

O nome da função orgânica da substância I, o caráter 

ácido-básico da substância II, o nome da função 

orgânica presente na cadeia carbônica do produto e a 

classificação da reação de polimerização para 

formação do Kevar® são, correta e respectivamente: 

a) amina, ácido, amida e adição. 

b) amina, base, amida e condensação. 

c) amina, ácido, amida e condensação. 

d) amida, ácido, amina e condensação. 

e) amida, base, amina e adição. 

 

Exercícios de Aprofundamento 

 

11. (UNESP SP/2011) Kevlar® é um polímero de condensação 

com alta resistência ao calor e à tração, sendo 

empregado na confecção de esquis, coletes à prova de 

bala, roupas e luvas utilizadas por bombeiros, entre outras 

aplicações. A intensa atração existente entre as cadeias 

confere ao polímero propriedades excepcionais de 

resistência, que têm permitido utilizar cordas do Kevlar® 

em substituição aos cabos de aço. 

O O

N N

O O

H H

O O

N N

O O

H H
 

Kevlar® 

Com base no exposto, qual a função orgânica 

nitrogenada que compõe a estrutura desse polímero? 

Dê a fórmula estrutural de seus monômeros e diga que 

tipo de interação existe entre as cadeias adjacentes. 

 

12. (FUVEST SP/2017) Atualmente, é possível criar peças a 

partir do processo de impressão 3D. Esse processo 

consiste em depositar finos fios de polímero, uns sobre os 

outros, formando objetos tridimensionais de formas 

variadas. Um dos polímeros que pode ser utilizado tem a 

estrutura mostrada a seguir: 

 

 
 

Na impressão de esferas maciças idênticas de 12,6 g, 

foram consumidos, para cada uma, 50 m desse 

polímero, na forma de fios cilíndricos de 0,4 mm de 

espessura. 

Para uso em um rolamento, essas esferas foram tratadas 

com graxa. Após certo tempo, durante a inspeção do 

rolamento, as esferas foram extraídas e, para retirar a 

graxa, submetidas a procedimentos diferentes. Algumas 

dessas esferas foram colocadas emumfrasco ao qual foi 

adicionada umamistura de água e sabão 

(procedimento A), enquanto outras esferas foram 

colocadas em outro frasco, ao qual foi adicionado 

removedor, que é uma mistura de hidrocarbonetos 

líquidos (procedimento B). 

a) Em cada um dos procedimentos, A e B, as esferas 

ficaram no fundo do frasco ou flutuaram? Explique 

sua resposta. 

b) Em qual procedimento de limpeza, A ou B, pode ter 

ocorrido dano à superfície das esferas? Explique. 

 

Note e adote: 

Considere que não existe qualquer espaço entre os fios 

do polímero, no interior ou na superfície das esferas. 

x, y, z = número de repetições do monômero. 

Densidade (g/mL): Água e sabão = 1,2; Removedor = 1,0. 

1 m3 = 106 mL. 

  = 3 

 

13. (FUVEST SP/2016) Fenol e metanal (aldeído fórmico), em 

presença de um catalisador, reagem formando um 

polímero que apresenta alta resistência térmica. No início 

desse processo, pode-se formar um composto com um 

grupo – CH2OH ligado no carbono 2 ou no carbono 4 do 

anel aromático. O esquema a seguir apresenta as duas 

etapas iniciais do processo de polimerização para a 

reação no carbono 2 do fenol. 
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Considere que, na próxima etapa desse processo de 

polimerização, a reação com o metanal ocorra no 

átomo de carbono 4 de um dos anéis de . Assim, no 

esquema 
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A e B podem ser, respectivamente, 

 

 
Note e adote: Numeração dos átomos de carbono do 

anel aromático do fenol 

 
 

14. (FUVEST SP/2015) O glicerol pode ser polimerizado em 

uma reação de condensação catalisada por ácido 

sulfúrico, com eliminação de moléculas de água, 

conforme se representa a seguir: 

HO

OH

OH
+ glicerol

-H2O

+ glicerol

-H2O
trímero polímero

HO

OH

O

OH

OH
+ glicerol

-H2O

 

 

 
a) Considerando a estrutura do monômero, pode‐se 

prever que o polímero deverá ser formado por 

cadeias ramificadas. Desenhe a fórmula estrutural 

de um segmento do polímero, mostrando quatro 

moléculas do monômero ligadas e formando uma 

cadeia ramificada. 

Para investigar a influência da concentração do 

catalisador sobre o grau de polimerização do 

glicerol (isto é, a porcentagem de moléculas de 

glicerol que reagiram), foram efetuados dois 

ensaios: 

Ensaio 1: 

1 polímero
SOH de mol) (em 0,5%

 glicerol de g25

h4  durante

oaqueciment  e  agitação

42

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
+  

Ensaio 2: 

2 polímero
SOH de mol) (em 3%

 glicerol de g25

h4  durante

oaqueciment  e  agitação

42

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
+  

 

Ao final desses ensaios, os polímeros 1 e 2 foram 

analisados separadamente. Amostras de cada um 

deles foram misturadas com diferentes solventes, 

observando‐se em que extensão ocorria a 

dissolução parcial de cada amostra. A tabela a 

seguir mostra os resultados dessas análises: 

 
 

b) Qual dos polímeros formados deve apresentar 

menor grau de polimerização? Explique sua 

resposta, fazendo referência à solubilidade das 

amostras em etanol. 

 

15. FUVEST SP/2013) Um funcionário de uma empresa ficou 

encarregado de remover resíduos de diferentes 

polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após 

algumainvestigação, o funcionário classificou as peças 

em três grupos, conforme o polímero aderido a cada 

uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros 

são as seguintes: 

 

 
 

Para remover os resíduos de polímero das peças, o 

funcionário dispunha de apenas dois solventes: água e 

n-hexano. O funcionário analisou as fórmulas estruturais 

dos três polímeros e procurou fazer a correspondência 

entre cada polímero e o solvente mais adequado para 

solubilizá-lo. A alternativa que representa corretamente 

essa correspondência é: 

 

hexano-nhexano-nágua)e

hexano-náguaágua)d

águaáguahexano-n)c

hexano-náguahexano-n)b

águahexano-nágua)a

III PolímeroII PolímeroI Polímero
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GABARITO 

 
1. D 

2. C 

3. a) 

 
b) 

   

 
c) 

   
 

4. Classificação: adição. 

Função orgânica: éster. 

Massa molar do monômero: 100 g/mol. Número de unidades: 

unidades. 
200

100

20000
=

 

5. A 

6. A 

7. B 

8. B 

9. B 

10. C 

11. Função orgânica nitrogenada que compõe a estrutura do 

polímero: 

amida C

O

N

  

 
Fórmula estrutural dos monômeros: 

H N

H

N

H

H
  

 

C

O

HO

C

O

OH
  

 
Interação que existe entre as cadeias adjacentes: pontes de 

hidrogênio. 

 

12. a) Cálculo do volume dos fios: 

 

V = Ab  h = (   r2)  ℓ = 3  (0,2  10–3 m)2  50 m  

V = 6  10–6 m3 = 6 cm3  

Cálculo da densidade das esferas: 

3

3
cm/g1,2

cm6

g6,12

V

m
d ===

 
Nos dois experimentos, as esferas ficaram no fundo do 

frasco, pois a densidade delas é maior que a densidade da 

água e sabão (experimento A) e do removedor 

(experimento B). 

b) Procedimento B, pois o removedor é formado por uma 

mistura de hidrocarbonetos líquidos (caráter apolar), que 

removem a graxa, também apolar, mais eficientemente. 

Além disso, o removedor pode dissolver parte do polímero, 

que também é hidrocarboneto (caráter apolar). 

A mistura de água e sabão apresenta um caráter apolar 

menor que o removedor, sendo menos eficiente na 

remoção da graxa e na dissolução do polímero. 

13. B 

14. a) A polimerização ocorre quando os grupos — OH do glicerol 

se unem formando água. Uma possibilidade de segmento do 

polímero ramificado envolvendo quatro moléculas de glicerol é: 

 
b) A polimerização transforma a função álcool na função éter, 

o que diminui a polaridade do composto obtido, ou seja, 

quanto maior o grau de polimerização, menor a polaridade 

do polímero obtido. 

Como o polímero 1 é o mais solúvel em etanol (solvente 

polar), este é o que apresenta o menor grau de 

polimerização. 

15. A 
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