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003. Ciências da natureza e matemática
(Questões 13 – 24)

  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Assine com caneta de tinta azul ou preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do 
local indicado acarretará a atribuição de nota zero a esta prova.

  Esta prova contém 12 questões discursivas.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, 
utilizando caneta de tinta azul ou preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local 
indicado.

  Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil 
para a resolução de questões.

  As provas terão duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de 
transcorridas 3h30, contadas a partir do início da prova.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal os Cadernos de Questões.

vestiBULar 2017

aUsente

Uso eXCLUsivo do fisCaL

assinatura do candidato
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03003003

Questão  13 

Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa de variedades da televisão brasileira.

No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um gorila no zoológico de Cincinatti, nos 
Estados Unidos. Para salvar a criança, o animal foi morto com um tiro. [...] Apesar de trágico, o episódio trouxe à 
tona o interesse pelo comportamento desses ancestrais que são tão próximos dos humanos.

(http://g1.globo.com/fantástico, 05.06.2016).

Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas afirmações: que os gorilas são ancestrais dos 
h umanos e que há proximidade entre essas espécies.

A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está correta? Justifique sua resposta, apresentando 
um argumento fundamentado na biologia evolutiva que indique se está certa ou se está errada.

No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os dados sobre parentesco genético obtidos pela 
biologia molecular, o que significa dizer que essas duas espécies são próximas.
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Questão  14 

Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, inúmeras reporta-
gens sobre a qualidade das águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram veiculadas pelos 
meios de comunicação. Dentre as preocupações, estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das 
provas de remo e canoagem da Rio 2016.

Esgoto e poluição reduzem a quantidade de oxigênio na lagoa, o que mata os peixes. 
Prefeitura tem monitorado a qualidade da água no l ocal. O governo promete melhorar o 
saneamento na área.

(http://esporte.uol.com.br, 24.03.2013.)

Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da lagoa reduz a 
concentração de oxigênio na água e explique qual é a variação esperada no tamanho das populações dos orga-
nismos vertebrados e no tamanho das populações dos microrganismos anaeróbicos que compõem o ecossiste-
ma da lagoa.

RASCUNHO
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RASCUNHO

Questão  15 

AutorizAdos testes em humAnos de soro contrA picAdAs de AbelhAs

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o teste em humanos de um soro antiveneno, 
conhecido como soro antiapílico, que pode aumentar as chances de uma pessoa sobreviver a um ataque de abe-
lhas. O produto foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos 
(Cevap) da Unesp de Botucatu, em parceria com o Instituto Vital Brazil, de Niterói – RJ. O medicamento é rece-
bido por via intravenosa e é capaz de mitigar os problemas causados pelas picadas de abelhas africanizadas, as 
mais comuns no Brasil. Quando um adulto é picado por mais de 200 insetos, o corpo recebe uma quantidade de 
veneno suficiente para causar lesões nos rins, fígado e coração, debilitando esses órgãos. A maioria das mortes 
acontece pela falência dos rins.

(www.unesp.br, 15.03.2016. Adaptado.)

Cite, em três etapas, os principais procedimentos realizados no processo de produção do soro. Explique por que 
o soro antiapílico é mais indicado que uma vacina para o tratamento de uma pessoa que tenha sofrido um ataque 
de abelhas.
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RASCUNHO

Questão  16 

Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da 
água do mar em uma série de tanques. No primeiro tanque, ocor-
re o aumento da concentração de sais na água, cristalizando-se 
sais de cálcio. Em outro tanque ocorre a cristalização de 90% do 
cloreto de sódio presente na água. O líquido sobrenadante desse 
tanque, conhecido como salmoura amarga, é drenado para outro 
tanque. É nessa salmoura que se encontra a maior concentração 
de íons Mg2+(aq), razão pela qual ela é utilizada como ponto de 
partida para a produção de magnésio metálico.

(www2.uol.com.br/Sciam. Salina da região de Cabo Frio.)

A obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga envolve uma série de etapas: os íons Mg2+ 
presentes nessa salmoura são precipitados sob a forma de hidróxido de magnésio por adição de íons OH–.  
Por aquecimento, esse hidróxido transforma-se em óxido de magnésio que, por sua vez, reage com ácido clorí-
drico, formando cloreto de magnésio que, após cristalizado e fundido, é submetido a eletrólise ígnea, produzindo 
magnésio metálico no cátodo e cloro gasoso no ânodo.

Dê o nome do processo de separação de misturas empregado para obter o cloreto de sódio nas salinas e informe 
qual é a propriedade específica dos materiais na qual se baseia esse processo. Escreva a equação da reação 
que ocorre na primeira etapa da obtenção de magnésio metálico a partir da salmoura amarga e a equação que 
representa a reação global que ocorre na última etapa, ou seja, na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio.
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RASCUNHO

Questão  17 

A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um fármaco amplamente utilizado como analgé-
sico e antitérmico. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse medicamento devem conter 
de 95% a 105% da quantidade do fármaco declarada na bula pelo fabricante. A verificação desse grau de pureza 
é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco com solução de iodo (I2) a 0,050 mol/L, utilizando ami-
do como indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação corresponde a um mol de dipirona sódica 
mono-hidratada.

Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido de dipirona sódica mono-hidratada, cuja 
bula declara conter 500 mg desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 28,45 mL de 
s olução de iodo 0,050 mol/L, calcule o valor da massa de dipirona sódica mono-hidratada presente nesse compri-
mido e conclua se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem estabelecida na Farmacopeia 
Brasileira.
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RASCUNHO

Questão  18 

A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na preparação de 
cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho.

miristato de isopropila

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.

Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas estruturais do ácido 
mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a equação, completa e balan-
ceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.
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Questão  19 

Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 kg cada um e estão inicialmente sentados, em repouso, sobr e 
uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio, no ponto O. Próxima a Carlinhos, 
há uma pedra de massa M que mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representado na figura 1.

FigurA 1 (posição inicial)

Carlinhos

O

3 m 1,2 m 0,8 m

fora da escala

Pedrinho

Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final, 
representada na figura 2, com as crianças em repouso nas mesmas posições em que estavam inicialmente.

FigurA 2 (posição final)

fora da escala

V
P

V
C

O

Calcule o valor da relação VP / VC, sendo VP e VC os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho 
e de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre as posições inicial e final. Em seguida, calcule o 
valor da massa M, em kg.
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Questão  20 

Um bloco de gelo de massa 200 g, inicialmente à temperatura de –10 ºC, foi mergulhado em um recipiente de 
c apacidade térmica 200 cal/ºC contendo água líquida a 24 ºC. Após determinado intervalo de tempo, esse siste-
ma entrou em equilíbrio térmico à temperatura de 4 ºC. 

O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o 
equilíbrio térmico.

4

0

–10

fora da escala

T (ºC)

tempo

calor específico da água líquida 1 cal/g · ºC

calor específico do gelo 0,5 cal/g · ºC

calor latente de fusão do gelo 80 cal/g

Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar 
e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, 
em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida 
contida no recipiente, em gramas, antes da imersão do bloco gelo.
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Questão  21 

O circuito representado é constituído por quatro resistores ôhmicos, um gerador ideal, uma chave Ch de resis-
tência elétrica desprezível e duas lâmpadas idênticas, L1 e L2, que apresentam valores nominais de tensão e 
potência iguais a 40 V e 80 W cada. A chave pode ser ligada no ponto A ou no ponto B, fazendo funcionar apenas 
uma parte do circuito de cada vez.

Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e de todas as conexões utilizadas, calcule 
as potências dissipadas pelas lâmpadas L1 e L2, quando a chave é ligada no ponto A. Em seguida, calcule as 
potências dissipadas pelas lâmpadas L1 e L2, quando a chave é ligada no ponto B.
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Questão  22 

Leia a matéria publicada em junho de 2016.

Energia eólica deverá alcançar 10 GW nos próximos dias

O dia mundial do vento, 15 de junho, terá um marco simbólico este ano. Antes do final do mês, a fonte de ener-
gia que começou a se tornar realidade no país há seis anos alcançará 10 GW, sendo que o potencial brasileiro é 
de 500 GW. A perspectiva é a de que, em metade deste tempo, o Brasil duplique os 10 GW.

(www.portalabeeolica.org.br. Adaptado.)

Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a cada três anos, calcule o ano em que o 
Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico. Em seguida, calcule o ano aproximado em que o Brasil 
atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico, empregando um modelo exponencial de base 2 e adotando 
log 2 = 0,3 no cálculo final.
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Questão  23 

Uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km/h, 
respectivamente. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais 
a α e β, respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 
10 km.

Sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que o ângulo obtuso  será igual a α + β. 

Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando cos (α + β) = .
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Questão  24 

Um cone circular reto de geratriz medindo 12 cm e raio da base medindo 4 cm foi seccionado por um plano para-
lelo à sua base, gerando um tronco de cone, como mostra a figura 1. A figura 2 mostra a planificação da superfície 
lateral S desse tronco de cone, obtido após a secção.

FigurA 1 FigurA 2

Calcule a área e o perímetro da superfície S. Calcule o volume do tronco de cone indicado na figura 1.
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