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1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 60 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, 
observando as condições para tal (assinatura e letra de fôrma), bem como o preenchimento do 
campo reservado à informação de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois 
este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as 
marcações rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 

das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE FREQÜÊNCIA, entregue 

ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter, 
respectivamente, sua assinatura e assinatura/impressão digital, a serem coletadas por este. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h 30min. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas

2 (duas) horas do início desta. 
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BIOLOGIA 

01. A fenilcetonúria é uma doença hereditária em que a 
pessoa afetada não consegue metabolizar a 
fenilalanina e, por isso, acumula fenilalanina no 
sangue, com conseqüências graves para o organismo. 
Uma dieta alimentar para um fenilcetonúrico deve ter 
uma severa vigilância quanto ao consumo de:  

A) polissacarídeos. 
B) lipídios. 
C) proteínas. 
D) esteróides. 
E) monossacarídeos. 

02. Foi comprovado, experimentalmente, que a alga Nitella 
apresenta, em suas células, uma concentração de íons 
sódio e de íons potássio mais de mil vezes maior do 
que as concentrações desses íons nas águas dos 
lagos onde ela vive. Com base nesses dados, pode-se 
concluir que as células dessa alga absorvem esses 
íons por: 

A) osmose. 
B) difusão. 
C) pinocitose. 
D) fagocitose. 
E) transporte ativo. 

03. As células caliciformes da mucosa intestinal do homem 
produzem um líquido lubrificante e protetor 
denominado muco, um material complexo constituído, 
principalmente, por proteínas associadas a 
polissacarídeos substâncias fabricadas, 
respectivamente, pelas organelas:  

A) retículo endoplasmático liso e mitocôndria. 
B) complexo de Golgi e lisossomo. 
C) retículo endoplasmático rugoso e complexo de 

Golgi. 
D) retículo endoplasmático e lisossomo. 
E) retículo endoplasmático liso e peroxissomos. 

04. Como ilustrado no esquema, no interior de uma célula 
eucariótica, há verdadeiras linhas de montagem de 
proteínas (os polirribossomos). Com relação a esse 
assunto, analise as alternativas abaixo.  
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Proteína completa

Duas subunidades do ribossomo
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1) No ribossomo (1), tem-se o polipeptídeo de 

menor tamanho, porque um número menor de 
códons do RNA mensageiro foi traduzido. 

2) As proteínas produzidas em (2, 3, 4, 5 e 6) 
deverão ter idênticas seqüências de aminoácidos. 

3) Para os cinco ribossomos ilustrados, o 
pareamento de um anticódon ACC, no RNA 

mensageiro, será dado por um códon TGG no 
RNA transportador. 

4) O papel do RNA transportador ou de 
transferência é capturar aminoácidos dissolvidos 
no citoplasma e carregá-los ao local de síntese 
de proteínas. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 3 e 4 apenas. 
C) 1, 2 e 4 apenas. 
D) 1 e 2 apenas. 
E)  4 apenas. 

05. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas 
encontradas tanto em células vegetais quanto em 
células animais. Cloroplastos, por outro lado, são 
observados apenas em células vegetais. Assinale a 
alternativa que indica uma substância produzida nos 
cloroplastos e que é utilizada no início do processo de 
respiração aeróbica. 

A) Gás carbônico. 
B) Glicose. 
C) Ácido oxalacético. 
D) Ácido pirúvico. 
E) Monóxido de carbôno. 

06. Em 1953, Watson e Crick propuseram um modelo para 
a molécula de DNA, confirmado, posteriormente, por 
diferentes pesquisadores e ilustrado, resumidamente, 
na figura abaixo. 

 

 
 A seqüência de bases nitrogenadas que é 

complementar à seqüência dada na figura é indicada 
na alternativa: 
A) ACTG 
B) UTTG 
C) TGAC 
D) GTCA 
E) AGTC 



07. Pesquisadores de uma empresa de biotecnologia de 
Princeton (Nova Jersey) copiaram dois genes que 
controlam a produção de hemoglobina humana, e 
essas cópias  foram injetadas em embriões de porcos. 
Quinze por cento das hemoglobinas produzidas por 
esses porcos eram do tipo humano. Nessa situação, 
tais porcos são denominados: 

A) clones. 
B) duplicados. 
C) heteróticos. 
D) transgênicos. 
E) translocados. 

08. Com relação ao vírus da AIDS, um retrovírus, é correto 
afirmar que ele:  

1) entra na célula hospedeira por endocitose. 
2) carrega suas informações genéticas numa 

molécula de RNA. 
3) para produzir DNA viral, precisa de uma enzima 

de restrição (uma polimerase). 
 Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 2 apenas. 
C) 2 e 3 apenas. 
D) 1 e 3 apenas. 
E) 3 apenas. 

09. Quando se estuda a embriologia humana, observa-se 
que: o zigoto (1) sofre várias mitoses, formando 
células iguais, que se organizam da forma mostrada 
em (2) e, posteriormente, nas formas 3, 4 e 5. Com 
relação a esse tema, é correto afirmar que: 

 1 2 3

4 5

 
1) O blastômero (2) mostra pouca diferenciação 

estrutural e fisiológica. 
2) A gástrula (3) é caracterizada pelo surgimento de 

uma cavidade oca. 
3) A gástrula sofre invaginação e formam-se a endo 

e a ectoderme, caracterizando a fase de 
blástrula(4). 

4) A diferenciação celular é observada a partir da 
fase embrionária indicada em (5). 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 3 apenas. 
C) 2 e 4 apenas. 
D) 4 apenas. 
E) 1, 3 e 4 apenas.  

10. As glândulas originam-se de grupos de células que se 
multiplicam a partir do epitélio. Assinale a alternativa 
que indica, respectivamente: uma glândula exócrina, e 
duas endócrinas, observadas no homem.  

A) Sebácea, sudorípara e mamária. 
B) Hipófise, tireóide e supra-renal. 
C) Tireóide, mamária e supra-renal. 
D) Sudorípara, lacrimal e parótida. 
E) Sebácea, supra-renal e tireóide. 

11. Com relação aos tendões e aos ligamentos, é 
incorreto afirmar que:  

A) eles apresentam feixes de fibras colágenas 
organizadas numa única direção. 

B) os tendões ligam as extremidades dos músculos 
aos ossos, possibilitando os movimentos 
esqueléticos. 

C) os ligamentos formam cápsulas protetoras na 
parede externa de órgãos como rins, fígado e 
baço. 

D) entre os feixes de fibras dos tendões e dos 
ligamentos, há fibroblastos. 

E) o tecido que forma tendões e ligamentos é 
denominado conjuntivo denso modelado 
(tendinoso).  

12. Dos tecidos indicados nas alternativas abaixo, apenas 
um não constitui uma forma de tecido conjuntivo. 
Indique-o.  

A) Cartilaginoso. 
B) Ósseo. 
C) Adiposo. 

D) Muscular. 
E) Hematopoiético. 

 

13. Quando um neurônio está em repouso, a membrana 
externa do axônio apresenta carga positiva, e a 
interna, negativa. Isto pode ser entendido pelo 
mecanismo chamado “bomba de sódio”, que possibilita 
a manutenção, fora da célula, de uma maior 
concentração de íons:  

A) Potássio (K+). 
B) Cálcio (Ca++). 
C) Sódio (Na+). 
D) Magnésio (Mg+). 
E) Cloro (Cl-) 

14. Com relação aos animais mamíferos, é incorreto 
afirmar que:  

A) os monotremados são mamíferos primitivos. Eles 
põem ovos e nutrem as crias com leite, após a 
eclosão dos ovos. 

B) cangurus e gambás são mamíferos marsupiais, 
enquanto cavalos e gatos são mamíferos 
placentários. 

C) homeotermia, presença de cérebro, agilidade de 
captura de presas etc. foram importantes para a 
grande irradiação adaptativa dos mamíferos. 

D) há mamíferos voadores, de água doce, marinhos, 
corredores e saltadores. Uns podem apresentar 
poucos gramas de peso, e outros até toneladas. 

E) nos marsupiais, a placenta é pouco desenvolvida; 
há mistura de sangue venoso e arterial no 
coração e ocorre respiração cutânea na bolsa 
marsupial. 



15. Com relação a enzimas e a seus característicos locais 
de atuação na digestão humana, analise a tabela 
abaixo. 

 Locais da digestão Enzimas 
1)  Boca Pepsina   
2)  Estômago Tripsina e lipase  
3)  Intestino delgado Peptidase e lipase 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1, 2 e 3 
B) 1 e 2 apenas 
C) 2 e 3 apenas 
D) 3 apenas 
E) 2 apenas 

16. Os alimentos gordurosos estimulam a parede do 
duodeno a produzir um hormônio que, levado pelo 
sangue ao fígado e à vesícula biliar, determina a 
expulsão da bile. Este hormônio é denominado: 

A) enteroquinase. 
B) secretina. 
C) colecistocinina. 
D) enterogastrona. 
E) mucina. 

17. Considerando as funções dos vasos sangüíneos no 
homem, podemos afirmar que:  

A) as artérias transportam sangue rico em oxigênio, 
e as veias transportam sangue pobre em 
oxigênio. 

B) a troca de substâncias entre o sangue e os 
tecidos é possibilitada por ação das artérias. 

C) as artérias diferenciam-se das veias por terem 
paredes espessas e elásticas. 

D) nas veias, o sangue circula sob alta pressão, 
auxiliando, assim, no bombeamento cardíaco. 

E) as veias são vasos que saem do coração, 
enquanto as artérias são vasos que chegam ao 
coração. 

18. No esquema, estão indicados quatro vasos 
sangüíneos que chegam ao coração humano ou saem 
dele. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
tipo de sangue transportado por cada um deles.  
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A) 1.venoso, 2.venoso, 3.arterial, 4.arterial. 
B) 1.venoso, 2.arterial, 3.venoso, 4.arterial. 
C) 1.arterial, 2.venoso, 3.arterial, 4.venoso. 
D) 1.arterial, 2.arterial, 3.venoso, 4.venoso. 
E) 1.venoso, 2.arterial, 3.arterial, 4.venoso. 

19. Na tabela abaixo, estão indicados cinco glândulas 
observadas no homem, cada uma das quais  
associada a uma função endócrina. Assinale, quanto a 
isso, a associação incorreta. 

 GLÂNDULA FUNÇÃO 

A)  Pâncreas controle do metabolismo 
do açúcar. 

B)  Tireóide atuação sobre o 
metabolismo. 

C)  Adrenal(medula) preparação do corpo em 
situação de emergência. 

D)  Hipófise controle de outras 
glândulas endócrinas.  

E)  Paratireóide estimulação da tireóide. 
 

20. As fêmeas do Schistosoma mansoni fazem a postura 
dos ovos em vasos sangüíneos próximos à luz 
intestinal. Com as fezes da pessoa parasitada, os ovos 
atingem o meio ambiente. No ciclo biológico desse 
parasita, resumidamente ilustrado no esquema, em 1, 
2 e 3 representam, respectivamente: 

3 
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A) miracídio, cercária e esporocisto. 
B) miracídio, esporocisto e cercária. 
C) cercária, miracídio e esporocisto. 
D) esporocisto, cercaria e miracídio. 
E) esporocisto, miracídio e cercaria. 

21. Duas doenças, uma causada por protozoário 
esporozoário e outra causada por protozoário 
flagelado, são transmitidas ao homem pela picada de 
determinados mosquitos. Essas doenças estão 
indicadas na alternativa:  

A) tricomoníase e giardíase. 
B) toxoplasmose e filariose. 
C) malária e úlcera de Bauru. 
D) doença do sono e toxoplasmose. 
E) malária e filariose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Com relação aos fungos, assinale a alternativa 
incorreta.  

A) Os fungos têm excepcional capacidade de 
dispersão, graças ao elevado número de esporos 
produzidos. 

B) A maioria das espécies requer, para o 
desenvolvimento, substâncias orgânicas como 
substrato, umidade e ausência de luz (ou luz 
fraca). 

C) Os esporos de alguns fungos, existentes na 
poeira, podem determinar algumas formas de 
alergia ao homem. 

D) Estão relacionados a inúmeras atividades 
humanas, como a indústria, a medicina e a 
pesquisa biológica. 

E) São os principais decompositores nos mais 
diversos ecossistemas terrestres, assim como os 
poríferos e os celenterados  no ambiente 
marinho. 

23. Na figura estão ilustrados animais que pertencem a 
diferentes filos. Assinale a alternativa que classifica 
corretamente os animais de 1 a 5, nessa ordem.  

 

1 2 

3 4 

5 

 
A) Nematelminto, platelminto, inseto, inseto e 

mamífero monotremados. 
B) Celenterado, asquelminto, diplópodo, quilópodo e 

mamífero marsupial. 
C) Platelminto, anelídeo, aracnídeo, quilópodo e 

mamífero eutério. 
D) Cnidário, nematelminto, aracnídeo, diplópodo e 

mamífero eutério. 
E) Nematelminto, platelminto, inseto, crustáceo e 

mamífero monotremado. 

24. São doenças humanas causadas por bactérias 
classificadas como bacilos:  

1) tétano 
2) tuberculose 
3) peste bubônica 
4) lepra 
5) cólera 
6) pneumonia 
7) sífilis 

 Estão corretas: 
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
B) 2, 3, 5, e 6 apenas 
C) 1, 2, 5, e 7 apenas 
D) 1, 2, 3 e 4 apenas 
E) 4, 5, 6 e 7 apenas 

25. As “marés vermelhas”, fenômeno que ocorre em certas 
épocas em águas costeiras e que resulta da  
superpopulação de seres que eliminam substâncias 
tóxicas, causando a mortandade de peixes, de 
gaivotas e de outros animais, são causadas por algas 
denominadas: 

A) Pirrófitas dinoflageladas. 
B) Euglenófitas. 
C) Crisófitas ( diatomáceas). 
D) Feofíceas. 
E) Cianofíceas. 

26. No gráfico, ilustra-se a relação entre a concentração 
de uma auxina (AIA) sobre a taxa de crescimento em 
raiz e em caule. Com relação ao assunto, analise as 
proposições abaixo. 
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1) Para uma mesma concentração, a auxina pode 

ser ineficaz a um dos órgãos. 
2) A raiz é mais sensível a menores taxas de 

auxinas do que o caule. 
3) O caule é mais sensível à ação do AIA. 
4) Dependendo da concentração, a auxina promove 

o crescimento de um órgão e inibe o crescimento 
de outro. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 1 e 3 apenas. 
B) 3 e 4 apenas. 
C) 2 apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 4 apenas. 

27. Com relação às Gimnospermas, analise as afirmações 
abaixo.  

1) São plantas com grande crescimento em 
espessura; no grupo, estão incluídas as maiores 
espécies vegetais conhecidas: as sequóias. 

2) É um grupo vegetal de grande interesse 
econômico, como, por exemplo, para a extração 
de madeira, gomas, resinas e substâncias 
antissépticas. 

3) Têm como representantes as coníferas, 
importantes, quer pelo número de espécies, quer 
pelo desenvolvimento do esporófito; de muita 
utilidade para o homem. 

4) Entre elas, cita-se a espécie Ginkgo biloba, da 
qual se extrai uma droga eficaz na profilaxia de 
problemas circulatórios. 

 Estão corretas: 
A) 1 e 2 apenas. 
B) 3 e 4 apenas. 
C) 1, 2 e 3 apenas. 
D) 2, 3 e 4 apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 



28. Ao analisar uma amostra vegetal, um pesquisador 
observou as seguintes características: 

1) raiz pivotante; 
2) nervuras reticuladas nas folhas; 
3) sépalas e pétalas das flores organizadas na base 

5 (pentâmeras). 
 O pesquisador concluiu que se tratava de uma: 

A) angiosperma monocotiledônea. 
B) gimnosperma. 
C) angiosperma dicotiledônea. 
D) pteridófita. 
E) briófita 

29. No gráfico, ilustra-se o crescimento populacional de 
uma única espécie de bactéria, em duas situações 
diferentes. A diferença observada na taxa de 
crescimento pode ser justificada: 
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A) pela superioridade genética da população A.  
B) pela interferência de diferentes fatores sobre a 

população B. 
C) pelo envelhecimento populacional de B. 
D) por erro de avaliação biológica, aceitável até 

certo nível. 
E) por tratamento alimentar diferenciado da  

população A. 

30. A garimpagem clandestina que, sem dúvida, traz para 
uns muitas vantagens, danifica o meio ambiente e 
deve merecer muito mais atenção do poder público. 
Com relação aos danos causados ao meio ambiente, 
podemos citar: 

1) combinação de mercúrio às partículas de ouro, 
determinando, ao final do processo, poluição da 
água e do ar. 

2) concentração de material de alta toxicidade no 
organismo humano, pela ingestão de peixes etc, 
contaminados com tal material. 

3) destruição da vegetação e degradação do solo. 
4) assoreamento de rios, com possibilidade de 

inundações e interferência no processo de 
acasalamento de peixes. 

 Está(ão) correta(s): 
A) 2, 3 e 4 apenas. 
B) 3 e 4 apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4 apenas. 
E) 1 apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA  

31. No processo de reciclagem, os catadores não fazem 
distinção entre as latas de alumínio e as de aço 
(composto por carbono, fósforo, silício, ferro, crômio, 
alumínio, níquel, titânio). Sendo assim, essa mistura 
passa por um processo de separação antes da 
reciclagem do alumínio. Inicia-se o processo 
passando-se a sucata por uma esteira magnética, 
sendo em seguida o alumínio prensado e fundido em 
um forno aberto, a uma temperatura de 660oC. O 
alumínio derretido é então transformado em lingotes.  

 Com relação ao texto acima, é correto afirmar que: 
A) durante a separação na esteira magnética, o 

alumínio é atraído pelo imã e daí separado do 
restante da sucata metálica. 

B) o aço é composto unicamente por metais; por 
isso é atraído pelo ímã. 

C) os metais que compõem o aço são elementos do 
bloco d (de transição). 

D) o processo de reciclagem do alumínio consiste de 
um processo químico e três processos físicos. 

E) o alumínio é prensado antes de ser levado ao 
forno para diminuir a superfície de contato e 
evitar a formação do óxido de alumínio. 

32. Uma outra forma de reciclagem da latinha de alumínio 
se deve à sua conversão em alúmen de potássio, um 
floculante inorgânico usado no tratamento de águas. 
De modo geral, a reação química que representa esse 
processo encontra-se descrita abaixo.  

Al(s)  +  KOH(aq)  +  3H2O(l)  →  K[Al(OH)4](aq)  + 3/2H2(g) 
K[Al(OH)4](aq) +  H2SO4(aq)  →  Al(OH)3(s)  + KHSO4(aq)  

+  H2O(l) 
Al(OH)3(s)  + KHSO4(aq)  +  H2SO4(aq)  →  K+(aq)  +  

Al3+(aq)  +  2SO4
2-(aq)  +  3H2O(l) 

K+(aq)  +  Al3+(aq)  +  2SO4
2-(aq)  +  12H2O(l)  →  

KAl(SO4)2.12H2O(s) 
 Considerando que cada latinha de alumínio pesa 10,0g 

e que apenas 90% desta pode ser reciclada, quantas 
latinhas serão necessárias para se obter 1,0 kg de 
alúmen de potássio? 
A) 7 
B) 8 
C) 50 
D) 70 
E) 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. Indique abaixo um dos orbitais atômicos preenchidos 
pelos elétrons de valência do Fe2+.  

A)  
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34. Os filtros contendo carvão ativo procuram eliminar o 
excesso de cloro na água tratada, segundo reação 
abaixo. 

Cl2 + C → CO2 + Cl
-
 

 Após balanceamento pelo método de oxi-redução em 
meio ácido, tendo-se o coeficiente estequiométrico do 
gás carbônico igual a 1 (um), indique a quantidade 
(coeficiente estequiométrico) e a posição da água na 
equação acima. 
A) não tem água na equação. 
B) 1, reagentes. 
C) 1, produtos. 
D) 2, reagentes. 
E) 2, produtos. 

35. Um processo industrial de descascar batatas e 
inhames consiste em mergulhar as batatas por 10 
minutos em uma solução de NaOH 10% (m/v) e depois 
deste tratamento remover as peles por jatos de água. 
A solução de NaOH é periodicamente analisada e esta 
não pode estar com concentração molar menor que 
80% da concentração inicial. Numa destas análises, 
uma amostra de 20,0 mL de solução de NaOH de 
concentração desconhecida reagiu completamente 
com 10,0 mL de solução H2SO4 0,1 mol/L. Sobre esta 
amostra analisada, é correto afirmar que: 

A) a solução de NaOH ainda está com a 
concentração dentro dos padrões. 

B) a concentração da solução de NaOH analisada é 
de 1,0 mol/L 

C) o pOH da solução de NaOH analisada é igual a 1. 
D) o pH da solução utilizada para descascar as 

batatas pode ser medido através do indicador 
fenolftaleína. 

E) o NaOH é uma base segundo a teoria de 
Brönsted-Lowry por liberar íons OH- quando em 
solução com a água. 

36. Um botijão de gás de cozinha tem 13kg de uma 
mistura gasosa com 50% (m/m) de gás butano (C4H10) 
e 50% (m/m) de gás propano (C3H8). Admitindo-se 
que esses gases se comportem como gases ideais, 
apesar disso estar longe de ser verdade, a pressão 
total (em atm) do sistema, a temperatura ambiente 
(25oC), é cerca de: (Dados: R= 0,082 atm.L.mol-1.K-1). 

A) 0,20 atm 
B) 0,30 atm 
C) 25 atm 
D) 219 atm 
E) 293 atm 

37. O cério é um lantanídeo que apresenta, dentre outras 
aplicações, uso como catalisador (CeO2) no 
tratamento de emissões automotivas poluentes. A 
respeito dos lantanídeos, é correto afirmar que: 

A) o lantânio (La) e o lutécio (Lu) são exemplos de 
exceção à periodicidade na primeira energia de 
ionização devido à presença do elétron no orbital 
5d. 

B) a contração lantanídica se refere a uma 
diminuição uniforme no tamanho atômico e iônico 
com o aumento do número atômico dos 
lantanídeos, sem apresentar exceções. 

C) os orbitais 4f são preenchidos à medida que 
aumenta o número atômico, começando com 4f1 
no lantânio (La) e terminando com 4f14 no lutécio 
(Lu). 

D) a exemplo do composto do cério apresentado no 
enunciado, os lantanídeos tendem a formar 
peróxidos, LnO2. 

E) os óxidos de lantanídeos têm caráter ácido, pois, 
ao reagirem com a água, liberam íons H+. 



38. No sertão nordestino, bem como nas plataformas 
marítimas, tem sido utilizado um processo de 
dessalinização por osmose reversa que transforma a 
água salobra em água potável. Neste contexto é 
correto afirmar que: 

A) a água extraída nos poços artesianos do sertão 
entrará em ebulição a uma temperatura menor do 
que a da água potável. 

B) a água do mar será congelada a uma 
temperatura maior que a da água potável. 

C) a pressão de vapor da água salobra será maior 
do que a da água potável. 

D) se todo o NaCl da água do mar fosse substituído 
por MgCl2, esta nova água teria menor ponto de 
ebulição. 

E) se uma bolsa, de material semipermeável, cheia 
com água destilada, for lançada ao mar, com o 
passar do tempo, essa bolsa terá murchado. 

 
 

39. O pH da urina varia entre 4,5 e 8,0, e isto acontece 
devido à capacidade tamponante dos rins. Um dos 
tampões mais importantes nesse processo é o fosfato. 

H2PO4
-  +  H2O  →  HPO4

2-  +  H3O+ , pKa=6,8 
 Com base na equação acima, supondo que uma 

amostra de urina coletada tenha indicado pH=7,8, a 
relação [HPO4

2-]/[H2PO4
-] será: 

A) 0,01 
B) 0,1 
C) 1,0 
D) 10,0 
E) 100,0 

40. Durante o policiamento em rodovias, o “bafômetro” é 
usado para medir a quantidade de etanol presente no 
ar exalado por uma pessoa que ingeriu bebida 
alcoólica. Este instrumento descartável apresenta 
como um dos componentes químicos o dicromato de 
potássio (K2CrO7). Os percentuais, em massa, de 
potássio, cromo e oxigênio neste composto são, 
respectivamente: 

A) 32,2%, 21,5%, 46,3%. 
B) 31,7%, 42,3%, 13,0%. 
C) 46,3%, 21,5%, 32,2%. 
D) 13,0%, 31,7%, 42,3%. 
E) 42,3%, 13,0%, 31,7%,  

41. O peróxido de hidrogênio que, em solução aquosa, é 
conhecido comercialmente como água oxigenada, é 
um líquido claro de fórmula química H2O2. 
Recentemente foi utilizado de forma ilegal, juntamente 
com o hidróxido de sódio, para aumentar o volume de 
comercialização de leite. O leite sofre um processo de 
decomposição dado pela equação:  

 2H2O2(l)  2 H2O(l) + O2(g), com um ∆H=-196kJ.  

 Em relação a este processo, qual o calor (q) 
desprendido na decomposição de 5,0g de H2O2(l) a 
pressão constante? 

 (Dados de massa atômica: H=1; O=16.) 
A) -7,2 kJ 
B) -14,4 kJ 
C) -28,8 kJ 

D) -49,0 kJ 
E) -98,0 kJ 

42. O sistema Ni(s) + 4CO(g)  Ni(CO)4(g) é um 
sistema químico dito em equilíbrio. O equilíbrio químico 
é caracterizado por apresentar: 

A) velocidade das reações direta e indireta igual a 
zero; e concentrações de reagentes e produtos 
iguais. 

B) velocidade das reações direta e indireta igual a 
zero; e concentrações de reagentes e produtos 
constantes. 

C) velocidade das reações direta e indireta igual a 
zero; e concentrações de reagentes e produtos 
variáveis. 

D) velocidade da reação direta igual à da reação 
indireta; e concentrações de reagentes e 
produtos iguais. 

E) velocidade da reação direta igual à da reação 
indireta; e concentrações de reagentes e 
produtos constantes. 

43. Depois do sulfúrico, o ácido nítrico (HNO3) é o mais 
fabricado e mais consumido na indústria. Seu maior 
consumo ocorre na fabricação de explosivos, como 
nitroglicerina (dinamite), trinitrotolueno (TNT), 
trinitrocelulose (algodão pólvora) e ácido pícrico e 
picrato de amônio. É usado também na fabricação do 
salitre (NaNO3, KNO3) e da pólvora negra (salitre + 
carvão + enxofre). Em uma solução aquosa 0,40M de 
HNO3, qual será a concentração de [H+]? 

A) 0,40M 
B) 0,60M 
C) 0,80M 
D) 1,00M 
E) 1,20M 

44. Com a popularização de aparelhos como câmeras 
digitais e MP3-Players, as pilhas recarregáveis são 
cada vez mais procuradas. O motivo principal é o fato 
de as pilhas descartáveis serem caras para quem 
precisa de uso constante delas. Uma pilha 
convencional é descartada quando sua carga acaba 
ou fica em nível insuficiente de energia (fraca). Com 
uma pilha recarregável, basta utilizar um aparelho 
adequado para que sua carga de energia seja 
restabelecida. A chamada Pilha de Níquel-Cádmio 
(NiCd) foi uma das primeiras a surgir neste segmento. 
Normalmente, as pilhas NiCd são mais baratas, porém 
têm menor tempo de vida útil, além de terem menor 
capacidade de carga. A pilha NiCd opera de acordo 
com a seguinte reação redox:  

Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)  Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s) 
 Em relação a esta reação redox, quais elementos 

químicos sofrem um processo de oxidação e redução, 
respectivamente? 
A) Ni e O 
B) Ni e Cd 
C) Cd e Ni 
D) Cd e O 
E) O e Ni 



45. O dicromato de potássio (K2Cr2O7) é um sólido 
cristalino laranja-avermelhado, solúvel em água e 
insolúvel em álcool. É usado industrialmente como um 
agente de oxidação na indústria química e na 
produção de produtos corantes, em 
eletrogalvanização, pirotécnica, manufatura de vidro, 
colas, curtume, fotografia, litografia e em produtos de 
cerâmica. O K2Cr2O7 é tóxico e é considerado um risco 
em caso de fogo devido às suas propriedades 
oxidantes. No processo de preparação de uma solução 
de K2Cr2O7, quantos mililitros de K2Cr2O7 5,0M devem 
ser diluídos para se preparar 250 mL de uma solução 
0,10M? 

 (Dados de massa atômica: O=16; K=39; Cr=52.) 
A) 1,0 mL 
B) 2,5 mL 
C) 4,0 mL 
D) 5,0 mL 
E) 7,0 mL 

 
 
 

46. Soluções tampão são soluções que atenuam a 
variação dos valores de pH (ácido ou básico), mesmo 
com adição de pequenas quantidades de ácidos ou 
bases. Nosso organismo apresenta uma série de 
sistemas tampões. Um dos tampões mais importantes 
é o do sangue, que permite a manutenção das trocas 
gasosas e das proteínas. Se quisermos preparar um 
tampão de pH=9,00, quantos moles de NH4Cl devem 
ser adicionados a 2,0L de solução de NH3 0,10M? 

 (Dados: Constante de dissociação do NH3 (Kb=1,8 x 
10-5)) 
A) 0,09 mol  
B) 0,18 mol  
C) 0,36 mol  
D) 0,72 mol  
E) 1,00 mol  

47. Henri Louis Le Châtelier foi um químico-físico francês, 
nascido em Paris a 8 de Outubro de 1850 e falecido a 
17 de Setembro de 1936, em Miribel-les-Eschelles, 
Isère, França. Estudou no Collège Rollin, na École 
Polytechnique e foi professor de Química geral no 
Collège de France, de 1898 até 1925. Em 1884, Le 
Châtelier enunciou a Lei do Equilíbrio Móvel, também 
conhecida como Princípio de Le Châtelier, que afirma 
que "quando um sistema em equilíbrio é perturbado, 
por variação de concentração, de pressão total, ou de 
temperatura, a alteração que nele se opera é de molde 
a reduzir o efeito imediato daquela perturbação”. Com 
base, por exemplo, neste princípio, uma indústria pode 
prever, com antecedência, a quantidade de uma 
substância que deseja produzir. No caso do equilíbrio: 
PCl5(g)  PCl3(g) + Cl2(g) ∆H = 87,9 kJ, se quisermos 
deslocar o equilíbrio para a direita deveremos: 

A) elevar a temperatura e adicionar PCl5(g). 
B) elevar a temperatura e adicionar Cl2(g). 
C) reduzir a temperatura e adicionar PCl5(g). 
D) reduzir a temperatura e adicionar Cl2(g). 
E) reduzir a temperatura e adicionar PCl3(g). 

48. A desintegração nuclear é um processo em que o 
núcleo atômico se transforma no de um outro elemento 
pela emissão de radiação. Por exemplo, a emissão 
das radiações alfa (α), beta (β) e gama (γ) que ocorre 
nas substâncias radioativas naturais são processos de 
desintegração nuclear. Este decaimento pode ocorrer 
sucessivamente, causando uma cadeia de 
desintegrações, até que resulte um elemento estável. 
Identifique, respectivamente, as partículas X, Y e Z 
emitidas nas desintegrações nucleares a seguir: 

82Pb210  83Bi210 + X 
86Rn219  84Po215 + Y 
90Th234  91Pa234 + Z 

A) α, β e γ 
B) α, β e α 
C) β, γ e β 
D) β, α e β 
E) γ, α e γ 

49. Anfótero (ou anfiprótico) é a substância que pode ter 
comportamento de um ácido ou de uma base, 
dependendo do outro reagente presente na reação. 
Em presença de um ácido, ele terá comportamento de 
uma base e, em presença de uma base, terá 
comportamento de um ácido. O íon hidrogeno sulfito 
(HSO3

-), por exemplo, é um anfótero. Qual será, 
respectivamente, o comportamento do HSO3

-
(aq), e 

qual o seu par conjugado, nos sistemas a seguir? 

1) HSO3
-
(aq) + H2O(l)  SO3

2-
(aq) + H3O+

(aq) 
2) HSO3

-
(aq) + H2O(l)  H2SO3(aq) + OH-

(aq) 
A) 1-base e SO3

2- (ácido conjugado); 2-ácido e 
H2SO3 (base conjugada)  

B) 1-ácido e SO3
2- (base conjugada); 2-base e 

H2SO3 (ácido conjugado)  
C) 1-base e H3O+ (ácido conjugado); 2-ácido e OH- 

(base conjugada) 
D) 1-ácido e H3O+ (base conjugada); 2-base e OH- 

(ácido conjugado) 
E) 1-base e H2O (ácido conjugado); 2-ácido e H2O 

(base conjugada) 

50. A combustão completa do CH4 em que se forma água 
no estado gasoso libera 802 kJ, e a combustão do CH4 
em que se forma água líquida libera 890 kJ. Neste 
sistema, para que ocorra a vaporização de 1 mol de 
água líquida, quanto de energia deverá ser liberado ou 
absorvido? 

A) -92 kJ/mol 
B) -88 kJ/mol 
C) +88 kJ/mol 
D) -44 kJ/mol 
E) +44 kJ/mol 



51. Em 2007, alguns casos de “doping” foram detectados 
no futebol brasileiro pelo uso da substância 
representada abaixo. Utilizada normalmente como 
moderador de apetite, mas considerada um 
estimulante impróprio para a prática do esporte, ela 
apresenta em sua estrutura: 

Cl

N

 
A) seis átomos de carbono sp. 
B) três carbonos assimétricos. 
C) dois anéis aromáticos. 
D) quatro carbonos quaternários. 
E) cinco ligações do tipo “pi”. 

52. O butadieno e o estireno são os monômeros utilizados 
na produção de uma borracha sintética de ampla 
difusão mundial. Sobre esses compostos, é correto 
afirmar que: 

A) eles são isômeros de função. 
B) o butadieno apresenta isomeria geométrica. 
C) o estireno possui algumas formas de 

ressonância. 
D) o butadieno possui cadeia insaturada, e o 

estireno cadeia saturada. 
E) o estireno apresenta cadeia alicíclica com mais 

ramificações do que o butadieno. 

53. Em relação a algumas características das aminas, 
quais das afirmativas abaixo estão corretas? 

1) As aminas são mais solúveis em água que os 
álcoois correspondentes. 

2) A dimetilamina deve apresentar um ponto de 
ebulição maior do que o da trimetilamina, devido 
à existência de interações de hidrogênio entre as 
suas moléculas. 

3) As aminas podem ser obtidas por reações de 
redução das amidas correspondentes. 

4) A anilina é uma amina aromática. 
 Estão corretas: 

A) 1 e 2 apenas 
B) 2 e 3 apenas 
C) 1, 3 e 4 apenas 
D) 2 e 4 apenas 
E) 1, 2, 3 e 4 

 
 
 
 
 
 

54. Os representantes dos compostos dessa função 
orgânica são oxigenados. Têm caráter relativamente 
ácido, porém, menos ácido que os ácidos carboxílicos. 
Em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em 
água, mas os seus sais são bem mais solúveis. Alguns 
são utilizados como desinfetantes e na produção de 
resinas. As características apontadas anteriormente 
estão associadas à função: 

A) álcool. 
B) aldeído. 
C) cetona. 
D) éter. 
E) fenol. 

55. Os compostos I e II, representados abaixo, são: 

C
OH

OHH

OHH

H OH

CH2OH

C H2OH

O

HH O 

H O H

C H2OH

I II 

 
A) isômeros de função. 
B) isômeros geométricos cis-trans. 
C) isômeros geométricos Z-E. 
D) isômeros ópticos. 
E) mistura racêmica. 

56. O metano é um composto que reage sob condições 
vigorosas com halogênios. Observando-se o 
comportamento de reações entre moléculas de metano 
com moléculas de um tipo de halogênio - bromo, cloro, 
flúor e iodo, respectivamente – sob aquecimento e na 
presença de luz, é correto afirmar que: 

A) o I2 é o que possui maior tendência para reagir. 
B) ocorrem reações de adição nucleofílica. 
C) o meio reacional ficará mais ácido com o 

andamento das reações. 
D) o alcano será transformado em alceno. 
E) serão formados haloalcanos isoméricos. 

57. Abaixo, são exemplificadas algumas formas reacionais 
para obtenção de alguns compostos orgânicos. 

1) Preparação de alcano a partir de alcino, com o 
uso de níquel e calor. 

2) Obtenção de ácido acético e gás carbônico a 
partir do aquecimento do propeno com K2Cr2O7 
concentrado e em meio ácido. 

3) Produção da anilina a partir do nitrobenzeno. 
 As reações exemplificadas em 1, 2 e 3 são, 

respectivamente ,de: 
A) adição, oxidação e redução. 
B) eliminação, substituição nucleofílica e eliminação. 
C) eliminação, substituição eletrofílica e adição. 
D) adição, redução e substituição. 
E) redução, oxidação e ozonólise. 



58. O Gás Liquefeito do Petróleo (GLP) e o Gás Natural 
Veicular (GNV) são combustíveis de grandes 
aplicações econômicas. Em relação a estes produtos, 
é coreto afirmar que: 

A) o GNV é rico em hidrocarbonetos insaturados. 
B) o principal constituinte do GNV é o 

hidrocarboneto n-butano. 
C) o GNV é um dos derivados mais pesados do 

refino do petróleo. 
D) o GLP é caracterizado por apresentar metano e 

n-butano como principais constituintes. 
E) a queima do GLP produz menores emissões de 

CO e de SOx, quando comparada com a queima 
da gasolina ou a do óleo diesel. 

59. As fraldas descartáveis contêm um polímero 
hidrofóbico, cuja função é a de ajudar a evitar o 
vazamento de líquido para fora da fralda, e um 
polieletrólito sintético, que, quando misturado com 
água, forma um gel. Qual das opções abaixo traz o 
componente mais indicado para uso como polímero 
hidrofóbico e polieletrólito sintético, respectivamente, 
de fraldas descartáveis? 

A) Polietileno e poliacrilato de sódio. 
B) Polpa de celulose e poliuretano. 
C) Poliestireno e amido. 
D) Oligopeptídeos e poliisopreno. 
E) Polpa de celulose e PVC. 

60. Em qual grupo de compostos de interesse biológico as 
interações intra e intermoleculares entre átomos de 
hidrogênio e de oxigênio são determinantes para que 
eles exibam estruturas helicoidais (α hélices) e/ou 
foliares (conformações β)? 

A) Aminoácidos. 
B) Dissacarídeos. 
C) Ácidos graxos. 
D) Proteínas. 
E) Triglicedídeos. 

 


