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QUESTÃO 03
Sobre a forma que os animais executam a troca de
gases, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Nos platelmintos (Filo Platyhelmintes) as trocas
gasosas ocorrem exclusivamente pela pele, sendo a
respiração destes animais chamada cutânea.
(B)
No Filo Mollusca a respiração pode ocorrer por meio de
brânquias no caso de moluscos aquáticos e nos
terrestres por meio de pulmões que são cavidades
internas ricamente vascularizadas revestidas pelo
manto.
(C)
No Filo Arthopoda insetos, miriápodes e algumas
aranhas fazem respiração traqueal, na qual o ar é
levado diretamente aos tecidos através de conjuntos de
tubos ramificados chamados traqueias.
(D)
Nos anfíbios (Filo Chordata) ocorre respiração pulmonar
e cutânea.
(E)
Alguns répteis e mamíferos aquáticos (Filo Chordata)
apresentam brânquias que permitem que estes animais
permaneçam por longos períodos de tempo submersos.

BIOLOGIA
QUESTÃO 01
Sobre as células de tecido conjuntivo, assinale a
alternativa correta.
(A)
Os adipócitos são células de tecido cartilaginoso que
tem a função de produzir e secretar fibras colágenas
que constituem a base da matriz extracelular do tecido
cartilaginoso.
(B)
Os condroblastos são células sanguíneas com função
de defesa do organismo e que podem, de acordo com o
formato do núcleo, ser chamados de basófilos,
eosinófilos, linfócitos, neutrófilos e monócitos.
(C)
As hemácias ou eritrócitos são células sanguíneas
anucleadas de formato discoidal repletas de
hemoglobina, cuja função é transportar o gás oxigênio
para os tecidos.
(D)
Os osteoclastos são células de tecido ósseo
responsáveis pela secreção da matriz óssea e produção
de osteócitos e sua principal característica é o fato de
serem multinucleadas.
(E)
Plaquetas são fragmentos de células presentes em
todos os tipos de tecidos conjuntivos resultantes da
destruição das células antigas que perderam a função.

QUESTÃO 04
Os organismos pluricelulares precisam de uma
integração de sistemas que transporte com rapidez
e eficiência informações para todas as células do
seu corpo. A adaptação do organismo ao meio em
que vive depende da eficiência desta sinalização,
pois desta forma há melhor resposta do indivíduo
aos estímulos. Quais são os sistemas envolvidos
diretamente nesse processo de sinalização?
(A)
Respiratório, digestório e locomotor.
(B)
Respiratório, hormonal e locomotor.
(C)
Circulatório, digestório e excretor.
(D)
Nervoso, hormonal e circulatório.
(E)
Nervoso, hormonal e excretor.

QUESTÃO 02
A nutrição é o conjunto de processos que abrange a
ingestão do alimento, sua digestão e a absorção
das substâncias úteis pelas células do corpo. Sobre
os processos de digestão em seres humanos, são
feitas as seguintes afirmações:
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A digestão mecânica é realizada pelos dentes,
língua, palato e esôfago, enquanto a digestão
química é realizada no estômago, intestino
delgado e intestino grosso.

QUESTÃO 05
Sobre a reprodução dos seres vivos são feitas as
seguintes afirmações:

Na boca ocorre digestão de amido e
glicogênio que são quebrados em fragmentos
menores pela ação da enzima amilase salivar.
O pH do líquido presente no estômago é
elevado pela produção de hidróxido de sódio
nas glândulas estomacais, o que auxilia na
ativação da pepsina, enzima responsável pela
digestão de proteínas.
Na primeira porção do intestino delgado,
chamada duodeno, ocorre liberação do suco
pancreático que possui várias enzimas que
digerem proteínas, lipídios, polissacarídeos e
ácidos nucleicos.

Das afirmações estão corretas
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.
apenas II e IV.
apenas III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

A maioria dos organismos unicelulares
reproduz-se sexuadamente por divisão
binária ou cissiparidade, processo que
consiste na divisão meiótica da célula única
que constitui o organismo.

II.

A partenogênese é um tipo de reprodução
assexuada em que o gameta feminino, o
óvulo, desenvolve-se sem fecundação.

III.

A reprodução sexuada envolve fusão e
mistura de material genético de duas células
haplóides chamadas gametas, que origina
uma célula diplóide chamada zigoto. Esse
processo é importante porque promove a
variabilidade genética da descendência.

IV.

A meiose é característica dos ciclos de vida
de organismos com reprodução sexuada,
podendo ser denominada meiose gamética,
zigótica ou espórica, dependendo do ponto
em que ocorre ao longo do ciclo de vida e do
tipo de célula que origina.

Das afirmações estão corretas
apenas I e II.
apenas II e III.
apenas I, II e IV.
apenas II, III e IV.
apenas III e IV.

G4 PROVA 2

QUESTÃO 06
O desenho abaixo representa uma semente de feijão
(Phaseolus vulgaris) em corte. As partes da
semente estão indicadas por letras.

Sobre as estruturas
desenvolvimento
são
afirmações:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da semente e seu
feitas
as
seguintes

I.

A letra A indica o tegumento da semente ou
casca, cuja função é proteger a semente
contra a perda de água.

II.

As letras B, C, D e E indicam partes do
embrião.

III.

A letra B indica um dos cotilédones do
embrião que são as primeiras folhas
embrionárias, cuja função é de reserva
nutritiva.

IV.

QUESTÃO 07
O transporte de água e sais minerais através do
corpo das plantas é um processo fundamental para
o desenvolvimento das mesmas. Este transporte é
feito por células especializadas do xilema chamadas
traqueídes e elementos de vaso lenhoso, conforme
mostra a figura abaixo:

(A)
(B)

Após a germinação da semente do feijão as
letras C, D e E originam, respectivamente,
folhas, raízes e caule.

(C)

Das afirmações estão corretas
apenas I e II.
apenas I, II e III.
apenas II e III.
apenas III e IV.
I, II, III e IV.
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Sobre este tema assinale a alternativa correta.
O movimento da seiva no xilema ocorre por difusão
célula a célula e por isso é um processo lento.
A teoria da tensão-coesão é a mais aceita atualmente
para explicar como a seiva bruta é levada até as folhas.
A transpiração é um processo de perda de água na
forma de vapor pelas folhas, que não possui nenhuma
relação com o movimento de água pelo xilema.
As células do xilema são todas vivas e possuem reforço
de lignina em sua parede celular.
Nas folhas e caules, as principais estruturas
responsáveis pela gutação (perda de água na forma
líquida) são as lenticelas.
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QUESTÃO 08
O heredograma abaixo representa a herança de um
fenótipo anormal em uma espécie de mamífero. Os
símbolos pretos indicam indivíduos afetados pelo
fenótipo anormal. Analise as informações e assinale
a alternativa correta.
2

1

5

7

6

10

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

3

4

8

9

11

QUESTÃO 11
A taxa de crescimento de uma população pode ser
definida como a variação do número de indivíduos
da população em determinado período de tempo.
Assinale a alternativa correta sobre o crescimento
populacional.
(A)
O crescimento de uma população depende da interação
entre natalidade e mortalidade, sendo também
influenciada pelas taxas de imigração e emigração.
(B)
Em condições naturais o crescimento de uma
população segue a curva do potencial biótico que não
considera a resistência do meio em que a população
vive, sendo comum em espécies de bactérias.
(C)
A resistência do meio ao crescimento populacional diz
respeito apenas ao tamanho da área que a população
pode ocupar, mas não considera a disponibilidade de
alimentos ou a ação de predadores.
(D)
A carga biótica máxima de um ambiente corresponde
ao número de indivíduos que podem ser gerados pelo
potencial biótico de uma espécie.
(E)
Quando as taxas de natalidade e imigração forem
maiores que as taxas de mortalidade e emigração, a
taxa de crescimento de uma população é nula, e a
tendência é a população diminuir de tamanho.

12

Os indivíduos 1 e 4 são homozigotos e não possuem o
gene causador da anomalia já que tiveram filhos
normais.
Os indivíduos 7 e 8 são homozigotos pois dão origem a
indivíduos afetados.
O fenótipo anormal é recessivo já que apesar dos
indivíduos 7 e 8 serem normais tiveram filhos
portadores.
Todos os indivíduos afetados são heterozigotos, pois a
anomalia é uma característica dominante.
Se os indivíduos 6 e 9 cruzarem poderão dar origem a
descendentes normais.

QUESTÃO 12
Nas comunidades biológicas, existem diversas
formas dos organismos interagirem entre si. Essas
interações são chamadas relações ecológicas.
Assinale
a
alternativa
que
NÃO
associa
corretamente o exemplo à relação ecológica.
(A)
O caranguejo-eremita (Pagurus sp.) vive em conchas
vazias de moluscos e sobre estas conchas vivem
anêmonas-do-mar,
em
um
exemplo
de
protocooperação. As anêmonas são beneficiadas pela
mobilidade que adquirem e o caranguejo-eremita é
beneficiado pelos mecanismos de defesa das
anêmonas.
(B)
Uma população de lebres tem seu tamanho controlado
pela população de linces, em um exemplo de predação
em que o predador é o lince e a presa é a lebre.
(C)
Se duas populações de nichos ecológicos similares são
colocadas no mesmo habitat, como pode ocorrer com a
presença conjunta de populações de Paramecium
aurelia e P. caudatum, ocorre um processo de
competição interespecífica.
(D)
A associação entre a rêmora e o tubarão pode ser
considerada um exemplo de comensalismo, já que a
rêmora se fixa ao tubarão por meio de uma estrutura
semelhante a uma ventosa e se alimenta de restos das
presas caçadas pelos tubarões.
(E)
Os liquens são associações do tipo parasitismo entre
algas e fungos, nos quais as primeiras fazem
fotossíntese e fornecem alimento aos segundos, que
fornecem abrigo e nutrientes às primeiras.

QUESTÃO 09
A hemofilia é uma doença que é transmitida por um
gene recessivo ligado ao cromossomo X. No caso
de um menino nascer com hemofilia, sendo filho de
pai e mãe normais, são feitas as seguintes
afirmações:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

O gene da hemofilia foi transmitido apenas
pela mãe da criança.

II.

O gene da hemofilia foi transmitido apenas
pelo pai da criança.

III.

O gene da hemofilia pode ter sido transmitido
tanto pelo pai quanto pela mãe da criança.

IV.

É impossível afirmar a origem do gene da
hemofilia nesta criança.

Das afirmações está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
apenas I e II.
apenas II e III.
apenas III e IV.

QUESTÃO 10
O voo de uma ave e o voo de um inseto são
promovidos por órgãos chamados asas, que são
utilizados para um mesmo objetivo. Entretanto a
origem embriológica das asas de uma ave e das
asas de um inseto é completamente diferente.
Segundo a atual teoria da evolução órgãos que
possuem mesma função, porém origem embrionária
diferente, são chamados órgãos análogos e são
exemplos de um mecanismo adaptativo chamado
(A)
Divergência adaptativa.
(B)
Mutação.
(C)
Convergência evolutiva.
(D)
Mimetismo.
(E)
Órgãos vestigiais.
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QUESTÃO 13
Em 2010 comemora-se o ano internacional da
biodiversidade, no qual todos os países buscam
estratégias para conservar a biodiversidade que
resta em seus ecossistemas.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 15
A teoria endossimbionte foi proposta para explicar a
origem de mitocôndrias em células de animais e de
plantas superiores. Segundo esta teoria, ao longo
da evolução, microrganismos entraram em simbiose
obrigatória com seres unicelulares primitivos, que
deram origem aos animais e plantas atuais.
Assinale a alternativa que apresente informações
sobre as mitocôndrias que podem comprovar a
teoria endossimbionte.
(A)
Capacidade de fazer fotossíntese.
(B)
Presença de DNA e capacidade de autoduplicação.
(C)
Presença de parede celular semelhante à de bactérias.
(D)
Ocorrência de duas membranas e capacidade de
síntese de lipídeos.
(E)
Ausência de centríolos e de peroxissomos.

O Brasil, que é o primeiro país do mundo em
biodiversidade, tem o compromisso de proteger em
unidades de conservação (UCs) 30% da Amazônia e
10% de cada um dos outros biomas - Mata Atlântica,
Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampas. Sobre os
biomas
brasileiros,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A Amazônia é o bioma típico da região norte do Brasil,
sendo caracterizada pela ausência de espécies
arbóreas de grande porte, resultantes dos longos
períodos em que o bioma permanece alagado.
A mata atlântica é um dos biomas brasileiros mais
devastados pela exploração humana, com menos de
5% de sua área original preservada.
O cerrado brasileiro tem sua vegetação fortemente
influenciada pelas características do solo que é pobre
em determinados minerais.
No pantanal mato-grossense pode ser encontrada uma
rica fauna aquática, visto que este bioma é composto
por vastas áreas alagáveis.
Ocupando cerca de 10% do território brasileiro, a
caatinga é um bioma que apresenta baixos índices
pluviométricos e por isso sua vegetação é composta por
plantas com adaptações marcantes ao clima seco, as
chamadas xerófitas.

QUESTÃO 16
Em uma célula de determinada espécie animal o
número haplóide de cromossomos é 26. Qual será o
número
de
cromossomos
presentes,
respectivamente, nos espermatozóides, nos óvulos
e em células da mucosa bucal?
(A)
26, 26 e 52 cromossomos.
(B)
13, 13 e 26 cromossomos.
(C)
26, 26 e 13 cromossomos.
(D)
26, 26 e 26 cromossomos.
(E)
52, 26 e 26 cromossomos.

FÍSICA
QUESTÃO 17
Um aluno que precisava de 1,0 (um) ponto para ser
aprovado na disciplina de Física dirigiu-se ao seu
professor para pedir uma oportunidade de obter
este ponto. O professor, que sempre dava
oportunidades aos seus alunos para expressarem
seus conhecimentos, esboçou o seguinte exercício:
um móvel é lançado ao longo de um plano inclinado
para cima, adquirindo após 2,4 s a velocidade de
8m/s e após 4s de movimento o móvel para. Se for
2
necessário use g = 10 m/s . Nestas condições
determine a velocidade com que o móvel foi
lançado e a inclinação (em graus) do plano
inclinado. Passados 15 (quinze) minutos o aluno
entrega o exercício resolvido ao professor que,
após analisá-lo, lhe dá a notícia que conseguiu o
ponto necessário para a sua aprovação. Os valores
encontrados pelo aluno, para a velocidade de
lançamento do móvel e o ângulo de inclinação do
plano inclinado são, respectivamente,
(A)
10 m/s e 45º.
(B)
20 m/s e 30º.
(C)
25 m/s e 45º.
(D)
30 m/s e 60º.
(E)
40 m/s e 30º.

QUESTÃO 14
O código florestal brasileiro (Lei nº 4.771/65) é uma
lei que vem sofrendo várias modificações, e que
tem sido bastante discutida nos últimos tempos
devido a novas propostas de mudanças em sua
redação que tramitam no senado federal. A figura
abaixo mostra a largura das áreas de preservação
permanente que devem ser preservadas ao longo
das margens dos rios, segundo o código florestal
brasileiro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A manutenção das áreas de preservação
permanente é importante por preservar a mata ciliar
que possui papel determinante na conservação do
equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Vários
impactos são causados pela retirada da mata ciliar,
assinale a alternativa que NÃO apresenta um deles.
Aumento da erosão das margens de rios.
Assoreamento dos corpos d’água.
Redução de disponibilidade de alimento para peixes
herbívoros.
Aumento da contaminação de corpos d’água por
insumos agrícolas.
Aumento da ocorrência de chuva ácida e de inversão
térmica.
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QUESTÃO 18
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Em alguns truques de presdigitação usam-se espelhos
planos porque ele é invisível.
(B)
Quando um corpo cai de cima do telhado de uma casa,
desprezando-se os atritos, não há alteração da sua
energia total.
(C)
No equador, o peso de uma pessoa é inferior que em
qualquer dos pólos terrestres.
(D)
Um homem que sai de um banho turco terá dificuldades
de calçar as botas por causa da dilatação de seus pés.
(E)
O zumbido que ouvimos quando insetos estão voando
próximo aos nossos ouvidos é produzido pelo bater de
suas asas.
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QUESTÃO 19
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Em um meio homogêneo a luz se propaga
retilineamente, isto é, o mais rapidamente possível. A
luz também faz o caminho mais rápido quando refletida
por um espelho plano.
(B)
Dá-se o nome de refração à variação da densidade que
a luz provoca em um meio ao percorrê-lo.
(C)
A refração torna curva a trajetória da luz, permitindonos ver o “nascer” do Sol antes que ele realmente se
erga acima do horizonte.
(D)
Se a luz se propagasse instantaneamente, não haveria
refração.
(E)
Se a luz se propagasse instantaneamente, veríamos o
Sol “nascer” um pouco mais tarde.

RASCUNHO

QUESTÃO 20
Em 1727, faleceu uma pessoa considerada como
um dos grandes físicos. Após a sua morte ele foi
divinizado em poemas como este:
“___________” o sem paralelo, cujo Nome
o Tempo não removerá do Livro da Fama,
a Ciência Celeste promoveu mais
que todos os Sábios que brilharam anteriormente.
A Natureza compelida à sua Mente penetrante
obedece,
e alegremente lhe mostra todos os seus secretos
Caminhos:
contra a Matemática ela não tem defesa,
e submete-se à Consequência experimental;
o seu Gênio dominador, da Causa certa
cada Aparição à priori deduz
e revela do Arquitecto Todo Poderoso as leis
inalteradas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta o nome do
físico, ao qual se refere o poema.
Galileo.
Leibinitz.
Watt.
Carnot.
Newton.
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QUESTÃO 21
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

James Prescott Joule defendeu a ideia de
que calor era uma forma de energia.

II.

As
descobertas
em
eletricidade
e
magnetismo contribuíram para a descoberta
da lei da conservação de energia.

III.

A primeira lei da termodinâmica pode ser
considerada como um enunciado geral da
conservação da energia.

IV.

Dizer que a energia tende a converter-se em
formas menos úteis está de acordo com a
segunda lei da termodinâmica.

QUESTÃO 25
Quando se estuda mudanças de estado da matéria,
em Física, é comum não se dar muita importância à
calefação. Sobre este assunto, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Durante a calefação o líquido não entra em contato
com a superfície aquecida.
(B)
A temperatura do líquido calefeito é inferior à sua
temperatura de ebulição.
(C)
A ausência de contato entre o líquido e a superfície
aquecida bem acima da temperatura do líquido ocorre
porque o líquido se divide em esferóides que formam
no seu interior um menisco voltado para o lado
contrário da superfície aquecida, o que provoca um
movimento rápido e desordenado à proporção que os
esferoides diminuem de volume e emitem um ruído
característico.
(D)
Em circos, houve uma época em que era comum uma
apresentação onde uma pessoa lambia um pedaço de
ferro aquecido, o que só pode ser realizado por causa
da calefação.
(E)
O fenômeno da calefação pode explicar a explosão de
caldeiras depois de apagadas.

I, II III e IV.
Apenas II.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 26
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta.
(A)
A invenção da máquina a vapor dependeu
intensamente de desenvolvimentos teóricos na Física,
na parte do calor.
(B)
Um trenó se desloca muito mais facilmente sobre gelo
liso do que sobre gelo áspero.
(C)
Considere um satélite, seja m a sua massa, T o seu
período, v a sua velocidade e R o raio da circunferência
de sua órbita. O trabalho realizado por este satélite
durante cada revolução é nulo.
(D)
No século XX verificou-se que a mecânica Newtoniana
era aplicável não só ao estudo do movimento das
moléculas, mas também do movimento dos átomos no
seio das moléculas.
(E)
Se um guitarrista fornecer a mesma quantidade de
energia elástica a uma corda grave e a uma corda
aguda, a de maior massa adquire maior velocidade
devido à sua vibração ser mais intensa.
QUESTÃO 23
Um corpo, construído com uma liga de ouro (d1 =
19,3) e prata (d2 = 10,5), pesa 8,77 N. Dentro da água
seu peso aparente é 8,27 N. O peso do ouro contido
neste corpo é de
(A)
6,57 N.
(B)
7,72 N.
(C)
8,52 N.
(D)
9,00 N.
(E)
14,9 N.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um corpo é dito eletrizado quando todas as
suas moléculas possuem a propriedade de
se deslocar.

II.

A intensidade da força de interação entre
duas cargas elétricas é inversamente
proporcional à distância entre elas.

III.

A intensidade do vetor campo elétrico num
determinado ponto depende da distância
deste ponto à carga que o origina.

IV.

Considerando-se
um
campo
elétrico
conservativo, o potencial elétrico num
determinado ponto depende da posição de
referência adotada para a sua determinação.

Em relação às assertivas, é correto afirmar que
25% (vinte e cinco por cento) delas são verdadeiras.
25% (vinte e cinco por cento) delas são falsas.
75% (setenta e cinco por cento) delas são verdadeiras.
75% (setenta e cinco por cento) delas são falsas.
50% (cinquenta por cento) delas são verdadeiras.

QUESTÃO 27
Um lago com águas tranquilas ilustra bem a
situação de um espelho plano. Imagine então que
um lago, nesta condição, separa você de um
edifício. Seus olhos estão a 10 metros acima da
superfície do lago e recebem um raio de luz do
ponto mais alto do edifício, fazendo um ângulo de
45º com a horizontal tirada a partir deles. A imagem
refletida deste ponto no lago forma, a partir desta
mesma horizontal, um ângulo β, de tal forma que tg
β = 2. A altura do edifício é, em metros, igual a
(A)
20.
(B)
30.
(C)
45.
(D)
57.
(E)
62.

QUESTÃO 24
Deseja-se tomar banho em água à temperatura de
o
40 C. Para o preparo desse banho coloca-se dois
o
baldes de água a 100 C numa banheira. Quantos
baldes (de mesma capacidade) a zero graus devese colocar na banheira?
(A)
15.
(B)
12.
(C)
6.
(D)
3.
(E)
1,5.
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QUESTÃO 28
“Um raio luminoso só se polariza completamente
ao se refletir em uma superfície quando a tangente
do ângulo de incidência é igual ao índice de
refração do material de que é feita a superfície
refletora em relação ao meio que contém o raio
incidente”. Esta é a lei da polarização enunciada
por
(A)
Newton.
(B)
Planck.
(C)
Brewster.
(D)
Huyghens.
(E)
Young.

QUESTÃO 32
Quando se realizam experimentos de Física em um
laboratório, para levantamento de dados baseados
em medidas, é comum o uso de uma linguagem
particular. Assinale a alternativa correta quanto a
esta linguagem.
(A)
Dispersão de medidas é a associação do número de
medidas que se desviam do valor médio de uma série
de medidas, quando se faz uso de diferentes
instrumentos de medida, fabricados com materiais
diferentes.
(B)
Erros acidentais decorrem da falta de conhecimento do
observador em relação ao conhecimento do correto uso
do instrumento de medida.
(C)
Para se avaliar a qualidade de uma medida, o erro
relativo é mais importante que o erro absoluto.
(D)
A teoria dos erros foi criada para corrigir os erros
grosseiros como, por exemplo, erros de leitura de
medidas e erros de cálculo, que são comuns em séries
de medidas utilizando um micrômetro.
(E)
O valor verdadeiro de uma grandeza é a medida cujo
erro está dentro do limite de precisão estipulado pelo
fabricante do instrumento de medida.

QUESTÃO 29
Três resistores de resistências R, 2R e 3R são
associados de forma que a de menor e a de maior
valor estão em paralelo entre si e ambas em série
com a de médio valor. O resistor equivalente
possuirá resistência igual a
(A)
3,15 R.
(B)
2,75 R.
(C)
2,25 R.
(D)
1,72 R.
(E)
0,36 R.

QUÍMICA

QUESTÃO 30
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

OBS: a tabela periódica encontra-se no final da
prova.

Uma das aplicações das correntes de
Foucault é o forno de indução, utilizado para
fundir peças metálicas.

II.

Tesla (T) é a unidade de medida de campo
magnético no Sistema internacional de
unidades (S.I.).

III.

Linha agônica é a linha na qual todos os
pontos possuem declinação magnética nula.

IV.

O interior de um ciclotron é um local onde a
frequência de uma partícula independe da
sua velocidade.

V.

Espectógrafo de massa é um dispositivo que
permite separar os isótopos de um dado
elemento, para se obter a massa de cada um
deles.

QUESTÃO 33
Floculação e cloração são duas etapas do
tratamento da água de abastecimento. Com isso, a
água depois de tratada deve ter ainda quantidade de
"cloro residual", medido como HClO, na faixa de
concentração 0,2 a 1,5mg/L. A análise de uma
amostra de água indicou concentração de HClO
-5
igual a 8,0x10 mol/L. Essa água segue a norma
enunciada?
-1
-1
(Dados: H = 1g mol , Cl = 35,5g mol e O = 16g mol
1
.
(A)
Sim, pois o “cloro residual” apresenta concentração na
faixa de 0,2 a 1,5mg/L.
(B)
Não, pois a concentração de cloro residual é de
2,1mg/L.
(C)
Não, pois a concentração de cloro residual é de
4,2mg/L.
(D)
Não, pois a concentração de cloro residual é de
8,4mg/L.
(E)
Não existem informações suficientes para determinar a
concentração do “cloro residual”.

I, II, III, IV e V.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas I e II.
Apenas I.
Apenas II.

QUESTÃO 34
Sobre a tabela periódica, assinale a alternativa
correta.
(A)
O elemento oxigênio possui menor densidade do que o
elemento flúor.
(B)
Em um mesmo período, um metal alcalino terroso
possui menor raio atômico do que um metal alcalino.
(C)
O elemento que apresenta o elétron de diferenciação
localizado em subnível “d” é classificado como transição
interna.
(D)
O potencial de ionização de um elemento cujo elétron
ionizável está em um subnível 5s é maior do que o
potencial de ionização de um elemento cujo elétron
ionizável está em um subnível 2s.
(E)
Eletronegatividade é a capacidade ou tendência de um
átomo em perder elétrons.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Física.
(A)
Uma das definições de Física é que ela é o ramo da
ciência que estuda a matéria (suas propriedades
gerais) e a energia.
(B)
A Física, para estabelecer leis, leva em consideração
mais “porque” os fenômenos se processam do que em
descobrir “como” eles se processam.
(C)
A Física emprega o método experimental que, por sua
vez, usa a observação e a experimentação.
(D)
O entrelaçamento da Física com outros ramos da
ciência impede que se estabeleça uma linha divisória
nítida. Daí o aparecimento da Física Matemática, da
Físico-Química, da Biofísica, etc.
(E)
Leis Físicas estabelecem uma relação de dependência
entre grandezas físicas ou entre fenômenos físicos.
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QUESTÃO 35
Um técnico de laboratório recebeu um frasco com
100mL de ácido clorídrico de molaridade
desconhecida, a fim de determiná-la. Depois, retirou
uma alíquota de 10mL do frasco original e transferiu
para um balão volumétrico de 50mL, o qual foi
completado com água destilada. Essa solução foi,
em seguida, titulada com uma solução aquosa
padrão de hidróxido de sódio de molaridade exata
-1
igual a 0,500mol L . Sabendo-se que, nessa
titulação, foram consumidos 20,00mL da solução
padrão de hidróxido de sódio, qual é a quantidade
de hidróxido de sódio contida nos 20,00mL de
solução usada para a titulação do ácido?
(Dados: Na = 23, O = 16 e H = 1).
(A)
0,10g.
(B)
0,20g.
(C)
0,30g.
(D)
0,40g.
(E)
0,50g.

QUESTÃO 38
Uma reação química é uma transformação da
matéria na qual ocorrem mudanças qualitativas na
composição química de uma ou mais substâncias,
resultando em um ou mais produtos. Cada reação
química apresenta respectiva velocidade, sendo
algumas mais lentas e outras mais rápidas. Dentre
os fatores que alteram a velocidade das reações
químicas estão: temperatura, pressão, superfície de
contato, concentração dos reagentes, entre outros.
Com isso, considere a reação não balanceada
abaixo:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 36
Analisando a reação não balanceada descrita a
seguir, analise as informações e assinale a
alternativa correta.
(CH3)2NNH2 + N2O4
(dimetilhidrazina)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

→

H2O

Quando quadruplicarmos a concentração de N2(g) e,
simultaneamente,
reduzirmos
à
metade
a
concentração de H2(g) a velocidade da reação
reduz a metade.
diminui quatro vezes.
aumenta quatro vezes.
diminui dezesseis vezes.
aumenta dezesseis vezes.

QUESTÃO 39
O gráfico a seguir representa o aquecimento de uma
amostra X, em relação a ele assinale a alternativa
correta.

+ CO2 + N2

Após balancear a reação corretamente, é correto
afirmar que a quantidade em mols de N2O4,
necessária para reagir com 4 mols de
dimetilhidrazina, é de
6 mols.
7 mols.
8 mols.
9 mols.
10 mols.

QUESTÃO 37
Supondo que, para encher totalmente um cilindro,
sejam necessários 96 gramas de gás oxigênio (O2),
sob pressão de 1 atm e a 127ºC. Sabendo que a
-1
massa molar deste gás é igual a 32g mol , o volume
de O2 que foi introduzido no cilindro é de
aproximadamente
-1
-1
(dado: R = 0,082atm . L . mol . K )
(A)
12L.
(B)
37L.
(C)
55L.
(D)
72L.
(E)
98L.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.
(A)
O cátion bivalente que apresenta distribuição eletrônica
2
2
6
2
4
1s 2s 2p 3s 3p possui 16 prótons localizados no
núcleo.
(B)
A soma total de todas as partículas, prótons, elétrons e
nêutrons, pertencentes às espécies a seguir:
(C)

(D)
(E)
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A amostra X representa uma mistura comum.
O ponto A indica o ponto de fusão da amostra X.
Em qualquer instante as temperaturas de fusão e
ebulição são constantes.
A temperatura de ebulição é igual a 120ºC.
Os pontos A, B e C representam, respectivamente, os
estados gasoso, líquido e sólido.
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é igual a 157.
O átomo de um elemento X apresenta, no seu estado
fundamental, a seguinte distribuição eletrônica nos
níveis de energia: K = 2, L = 8, M = 2. Sabendo que um
dos isótopos desse elemento t em 12 nêutrons, a sua
12
representação é 12X .
+2
2
2
6
2
o íon Sr possui configuração eletrônica 1s 2s 2p 3s
4
2
10
5
3p 4s 3d 4p .
235
238
Os nuclídeos U e U são isóbaros.
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QUESTÃO 41
Nos motores que utilizam tais combustíveis,
durante a queima o enxofre reage com oxigênio
formando dióxido de enxofre, que é um gás e é
liberado para a atmosfera pelo escapamento dos
veículos (reação I). Este gás, na atmosfera, reage
com oxigênio formando o trióxido de enxofre
(reação II) que ao entrar em contato com a água das
chuvas forma o ácido sulfúrico (reação III) que é o
responsável pela chuva ácida.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

→

SO2 (dentro do motor).

I.

S + O2

II.

2SO2 + O2

III.

SO3 + H2O(chuva)

→

2SO3 (na atmosfera).

→

H2SO4.

QUESTÃO 46
Analisando a representação gráfica da reação a
seguir (A + B → C) assinale a alternativa que
corresponda corretamente, em kcal, ao ∆ H da
reação, à energia de ativação da reação direta e à
energia
de
ativação
da
reação
inversa,
respectivamente.

Em relação às reações, assinale a alternativa
correta.
As três reações são classificadas como análise.
O produto formado na reação III apresenta caráter
básico.
As três reações apresentam a mesma proporção em
relação aos coeficientes estequiométricos.
32 gramas de enxofre formam 98 gramas de ácido
sulfúrico.
O trióxido de enxofre, ao reagir com a água, aumenta o
pH da água da chuva.

QUESTÃO 42
Dada a reação:
X2+2Y2 ↔ 2XY2
verificou-se no equilíbrio, a 1000°C,
concentrações em moles/ litro são:
[X2] = 0,40, [Y2] = 0,40, [XY2] = 0,20.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45
Para se realizar a determinação do volume de etanol
adicionado à gasolina é necessário que se
desempenhe um teste simples, no qual se
adicionam, em um frasco graduado de 100 ml, os
volumes de 50 mL da gasolina e 50 mL de água,
seguido de forte agitação. Se a mistura for deixada
em repouso após sua agitação e for observada uma
separação em duas fases, com volume de 60 ml na
fase aquosa e 40 ml na fase orgânica, a gasolina
possui qual porcentagem de etanol?
(A)
1%.
(B)
5%.
(C)
10%.
(D)
15%.
(E)
20%.

que

as

Determine o valor da constante de equilíbrio da
reação química.
0,625.
0,250.
0,500.
0,225.
1,50.

QUESTÃO 43
Analisando a reação a seguir, assinale a alternativa
correta.
SnCl2 + 2HCl + H2O2 → SnCl4 + 2H2O
(A)
Tanto o estanho quanto o cloro sofrem oxidação.
(B)
O estanho sofre oxidação e o oxigênio sofre redução.
(C)
O estanho sofre oxidação e o cloro sofre redução.
(D)
O hidrogênio sofre redução e o cloro sofre oxidação.
(E)
Tanto o oxigênio quanto o hidrogênio sofrem redução.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40, 46 e 6.
46, 6 e 40.
6, 40 e 46.
46, 40 e 6.
40, 6 e 46.

QUESTÃO 44
Observando o processo representado pela equação
nuclear, analise e assinale a alternativa correta.
242
48
a
286
+ 20Ca → 114X → 112Y + b
94Pu
Com base na equação e em relação aos
conhecimentos adquiridos em radioatividade, podese dizer que a e b são, respectivamente,
(A)
290 e partícula beta.
(B)
290 e partícula alfa.
(C)
242 e partícula beta.
(D)
242 e nêutron.
(E)
242 e pósitron.
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QUESTÃO 47
A talidomida é uma substância usualmente utilizada
como medicamento sedativo, antiinflamatório e
hipnótico. Devido a seus efeitos teratogênicos, tal
substância deve ser evitada durante a gravidez e em
mulheres que podem engravidar, pois causa
malformação ou ausência de membros no feto. Em
relação à estrutura desta substância, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

A estrutura da talidomida apresenta fórmula molecular
C13H8N2O4.
Se uma solução preparada, contendo talidomida,
apresentar 0,5mol de moléculas, logo, têm-se nesta
solução 119 gramas desta substância.
A estrutura da talidomida apresenta as funções
orgânicas amina e amida.
A talidomida apresenta em sua estrutura dois anéis
aromáticos.
A força intramolecular dos átomos apresenta caráter
predominantemente molecular.

QUESTÃO 48
A aparelhagem adequada para a realização de uma
destilação é mostrada na figura da alternativa
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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(com massas atômicas ao isótopo 12 do carbono)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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15

16
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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32
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35
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40
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

QUESTÃO
RESP.
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