
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVA III – Tipo 2 
Biologia – Química  

DATA: 12/12/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

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 forma), 
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 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o 
CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (QUATRO) HORAS. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

após decorridas 2 (duas) horas do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
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BIOLOGIA 

01. O planeta abriga uma imensa diversidade biológica, 
cuja origem possivelmente ocorreu em lagos e 
oceanos na Terra primitiva. Considerando que a 
formação de coacervados, ilustrada abaixo, poderia 
fornecer uma explicação para o surgimento da vida, há 
bilhões de anos atrás, analise as afirmativas abaixo.  

 Água Coacervado 

Proteínas 

 
1) Caso houvesse disponibilidade de metano, 

amônia, hidrogênio e água na atmosfera da Terra 
primitiva, tais compostos seriam prováveis fontes 
de aminoácidos necessários à formação de 
coacervados.  

2) Os coacervados eram células eucariontes 
primitivas envoltas por uma película de água e 
com funções básicas intracelulares, como 
absorção e excreção. 

3) Nos coacervados, as reações químicas eram 
promovidas com energia de ativação fornecida 
pela radiação solar e pelas descargas elétricas. 

 Está(ão) correta(s) apenas: 

A) 1 e 2 
B) 1 e 3 
C) 1 
D) 2 
E) 2 e 3 

02. Os sais minerais são essenciais em uma alimentação 
saudável, pois exercem várias funções reguladoras no 
corpo humano. Sobre esse assunto, faça a 
correspondência entre as colunas apresentadas 
abaixo. 

1) Ferro  
2) Sódio  
3) Cálcio  
4) Fósforo 
5) Potássio 
(   ) Equilíbrio osmótico celular.  
(   ) Essencial à coagulação sanguínea.  
(   ) Transferência energética durante reações 

metabólicas celulares. 
(   ) Componente da mioglobina e enzimas 

respiratórias. 
(   ) Contração muscular e condução de impulsos 

nervosos.  

 A sequência correta é: 

A) 2, 3, 4, 1, 5. 
B) 3, 2, 4, 5, 1. 
C) 5, 1, 3, 2, 4. 
D) 1, 4, 3, 5, 2. 
E) 2, 4, 3, 5, 1. 

03. Sobre o processo de replicação do DNA nos 
organismos, é correto afirmar o que segue. 

A) A enzima DNA polimerase utiliza as fitas do DNA 
como molde para a replicação e a transcrição, 
respectivamente. 

B) É semiconservativa, pois as novas duplas fitas 
são formadas a partir do DNA mãe.  

C) É semelhante em organismos procariotos e 
eucariotos.  

D) É mais rápida nos príons que em células 
eucariontes.  

E) Ocorre na prófase I do ciclo celular.  

04. As técnicas de clonagem têm produzido uma série de 
avanços biotecnológicos; contudo não são 
ferramentas com potencial aplicação:  

A) na conservação do patrimônio genético de 
plantas e animais sob perigo de extinção. 

B) na criação de plantas cultivadas resistentes a 
pragas agrícolas. 

C) na síntese de fármacos de interesse humano em 
bactérias transgênicas. 

D) na produção de seres humanos para fins de 
transplantes de órgãos. 

E) no crescimento de nervos em pessoas com 
lesões na coluna cervical. 

05. O funcionamento dos organismos vivos depende de 
enzimas, as quais são essenciais às reações 
metabólicas celulares. Essas moléculas: 

A) possuem cadeias nucleotídicas com dobramentos 
tridimensionais que reconhecem o substrato 
numa reação do tipo chave-fechadura.  

B) diminuem a energia de ativação necessária à 
conversão dos reagentes em produtos. 

C) aumentam a velocidade das reações químicas 
quando submetidas a pH maior que 8,0 e menor 
que 6,0. 

D) são desnaturadas em temperaturas próximas de 
0oC, paralisando as reações químicas 
metabólicas. 

E) são consumidas em reações metabólicas 
exotérmicas, mas não alteram o equilíbrio 
químico.  

06. O metabolismo celular fermentativo é um processo de 
degradação de moléculas orgânicas com liberação de 
energia usada para formar ATP. A fermentação lática, 
um dos processos fermentativos:  

A) é resultado do anabolismo de carboidratos, cuja 
regeneração do NAD gera um produto final 
oxidado.  

B) produz quatro moléculas de ácido lático e gás 
carbônico por molécula de glicose.  

C) quando realizada por bactérias no leite, provoca a 
coagulação de proteínas. 

D) na presença de oxigênio, produz saldo energético 
superior à respiração aeróbica.  

E) gera 4 ATPs de saldo energético a partir da 
degradação do ácido pirúvico.  



07. A reprodução sexuada gera variabilidade genética 
dentre os seres vivos. Para tanto, durante a formação 
dos gametas sexuais, um processo de meiose forma 
células filhas com metade do número de cromossomos 
da célula mãe. Sobre este processo, ilustrado na figura 
abaixo, é correto afirmar que: 

 

1 

 Replicação 
do DNA 

Meiose I Meiose II 

 
A) em “1”, é mostrada a prófase I, onde a 

condensação dos cromossomos os torna visíveis 
ao microscópio ótico.  

B) na fase de diplóteno da Meiose I, os 
cromossomos homólogos iniciam sua separação, 
cujas cromátides se cruzam originando quiasmas.  

C) na anáfase I, os pares de cromossomos 
homólogos prendem-se ao fuso acromático 
dispondo-se na região equatorial da célula.  

D) na metáfase II, os microtúbulos do fuso 
acromático puxam as cromátides-irmãs para os 
polos opostos da célula.  

E) na telófase II, desaparecem os nucléolos e a 
célula se divide (citocinese II).  

08. As cianobactérias são organismos frequentemente 
encontrados no ambiente aquático. Esses organismos:  

A) são procariontes com material genético diploide e 
pertencentes ao Reino Protista. 

B) são uni ou multicelulares com parede celular 
rígida e flagelos locomotores.  

C) possuem pigmentos fotossintéticos, mas realizam 
quimiossíntese como metabolismo energético.  

D) podem, em ambientes eutrofizados, proliferar e 
produzir toxinas que contaminam peixes. 

E) participam, igual a outras bactérias, das cadeias 
alimentares como produtores e decompositores.  

09. Sobre as características do eumiceto mostrado abaixo, 
analise as afirmativas que se seguem. 

 

A 

 
1) Com a confecção de lâminas a partir das 

estruturas acima, seria possível visualizar hifas e 
micélios, estruturas filamentosas multicelulares.  

2) O corpo de frutificação acima, típico de fungos do 
filo dos zigomicetos, não é formado por tecidos 
verdadeiros e representa uma fase do ciclo 
sexual.  

3) Nas lamelas (A) do chapéu do cogumelo ocorrem 
estruturas chamadas basídios, produtoras de 
esporos sexuais haploides.  

 Está(ão) correta(s) apenas: 

A) 1 e 3 
B) 2 e 3 
C) 1 e 2 
D) 1 
E) 3 

10. Apesar do coquetel anti-HIV, a AIDS ainda é 
responsável por grande mortandade no planeta. 
Considerando o que se sabe sobre o ciclo replicativo 
do vírus HIV, ilustrado abaixo, é correto afirmar o que 
segue.  

 

1 – Transcriptase reversa 
2 – Drogas capazes de inibir a transcriptase reversa 
3 – Ação da enzima integrase. 
4 – Material genético viral. 
5 – Síntese de proteases. 
6 – Drogas capazes de inibir a enzima protease. 
7 – Proteínas do capsídio viral. 
8 – Liberação da célula. 

1 

RNA 

DNA 

2 
7 

8 

5 

4 

6 

3 

 
(Fonte: adaptado de http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizar 

Tema.php?idTema=41) 
 

A) O vírus é formado por moléculas de DNA 
envoltas por um capsídeo e um envelope 
lipoprotéico.  

B) Glicoproteínas do envelope viral fazem a adesão 
aos receptores CD8 da membrana celular.  

C) O RNA viral é inserido no núcleo pela enzima 
integrase que o fusiona ao DNA celular.  

D) O DNA viral é transcrito e traduzido formando 
proteases que degradam o DNA celular.  

E) Drogas que inibem a ação da transcriptase 
reversa viral impedem a produção dos provírus.  



11. Abaixo é ilustrado um simples teste para detectar a 
resistência de bactérias aos antibióticos de uso 
humano, indicados para terapia contra infecções. 
Admita que, no teste hipotético abaixo, concentrações 
iguais dos antibióticos 1, 2 e 3 foram inoculados em 
discos de papel de filtro que, a seguir, foram 
transferidos para placas com nutrientes contendo a 
bactéria Escherichia coli. Após 24 horas de exposição:  

 

Área sem crescimento 
bacteriano. 1 

2 

3 

 
A) a bactéria foi igualmente sensível aos antibióticos 

1 e 2. 
B) o antibiótico 1, somente, exerceu uma ação 

inibitória, mas não foi bactericida. 
C) o uso indiscriminado de antibióticos poderia 

explicar o resultado apresentado com o 
antibiótico 3.  

D) genes de resistência a antibióticos transferidos 
por “conjugação” são a causa do resultado com o 
antibiótico 3.  

E) o antibiótico 2 possui ação contra Escherichia coli 
e outras bactérias de diferentes espécies. 

12. Dentre as ideias evolucionistas que prevaleceram no 
século XX e ainda são objeto de discussão atual, a 
teoria do “equilíbrio pontuado” dos paleontologistas 
americanos Niles Eldredge e Stephen Jay Gould, 
defendia que a evolução dos organismos ocorreu: 

A) de forma lenta e gradual, mas sem alterações 
expressivas em suas características. 

B) de forma lenta e gradual, com alterações 
expressivas em suas características. 

C) de forma rápida, com alterações expressivas em 
suas características. 

D) de forma rápida, mas sem alterações expressivas 
em suas características. 

E) de forma lenta e gradual em alguns períodos, 
intercalados por uma evolução rápida com 
alterações expressivas. 

13. Uma das condições para que uma população 
mendeliana mantenha as frequências de alelos 
constantes, ou seja, em equilíbrio gênico, com o 
passar das gerações, é:  

A) a ocorrência de mutações. 
B) a seleção natural. 
C) a existência de poucos indivíduos.  
D) a migração com fluxo gênico.  
E) o acasalamento aleatório. 

 
 
 
 
 

14. Não pode ser considerada uma aplicação dos 
princípios eugenistas: 

A) a segregação de pessoas que portam alguma 
deficiência. 

B) a castração em massa de indivíduos criminosos 
ou com doenças mentais.  

C) a eliminação de seres humanos com 
características genéticas desvantajosas à prole. 

D) o melhoramento genético das raças de rebanhos 
bovinos. 

E) a produção de um banco de esperma fornecido 
por pessoas superdotadas.  

15. Na charge bem humorada abaixo, a doação de 
resíduos para reciclagem é ilustrada. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(Fonte: http://blogs.ocorreiodopovo.com.br/caricato/tag/reciclagem/) 

  
A) A coleta seletiva de resíduos domésticos objetiva 

separar o lixo orgânico reciclável daquele não 
reciclável.  

B) A reciclagem de garrafas de vidro implica menor 
gasto energético que sua confecção com 
matérias-primas.  

C) A reciclagem de latas de aço deve ser estimulada 
porque esse material não se deteriora no 
ambiente. 

D) O lixo nuclear deve ser despejado em aterros 
sanitários com sistemas de drenagem de 
efluentes líquidos (chorume).  

E) Antes de serem recicladas, seringas utilizadas 
em procedimentos hospitalares devem ser 
lavadas com água e sabão. 

16. Considerando os conceitos de produtividade 
energética nas cadeias alimentares, assinale a 
alternativa correta. 

A) A produtividade primária bruta consiste na 
quantidade de energia efetivamente consumida 
pelo último consumidor da cadeia alimentar.  

B) A produtividade primária líquida é dada com 
subtração da energia da produtividade primária 
bruta pela energia perdida na respiração celular.  

C) A produtividade primária líquida é a energia total 
disponibilizada pelos produtores para os demais 
níveis tróficos. 

D) A eficiência dos produtores de um ecossistema 
pode ser avaliada pela produtividade primária 
bruta. 

E) Quanto menos níveis tróficos houver na cadeia 
alimentar, maior será a dissipação energética ao 
longo dela. 



17. São características observadas nos biomas da 
Caatinga, do Cerrado e dos Manguezais, 
respectivamente: 

A) baixo índice pluviométrico; árvores com 
diversidade de epífitas; plantas com 
pneumatóforos. 

B) plantas xeromórficas; planícies inundadas; 
plantas com rizóforos. 

C) árvores com folhas perenes; temperatura 
moderada; alto índice pluviométrico. 

D) prevalência de gramíneas; amplas planícies; solo 
salgado. 

E) plantas caducifólias; clima quente; solo lodoso. 

18. As plantas avasculares são pequenas e são comuns 
em ambientes sombreados. Sobre suas características 
reprodutivas, observe o ciclo de vida exemplificado 
abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 
A) Na cápsula, ocorre a meiose, formando-se 

esporos haplóides que são eliminados no solo 
(1). 

B) Cada esporo desenvolve-se formando 
gametófitos unicamente masculinos (2).  

C) Anterozóides haplóides fecundam oosferas 
diplóides (3), ocorrendo a seguir divisões 
meióticas sucessivas.  

D) O arquegônio com o embrião diplóide (4) 
desenvolve-se formando uma estrutura haplóide.  

E) O esporófito (5) representa a fase assexuada do 
ciclo reprodutivo. 

19. As técnicas de cultivo in vitro de plantas se utilizam de 
uma série de fitormônios para garantir o 
desenvolvimento da planta no laboratório, antes da 
mesma ser levada para o campo. Sobre esse assunto, 
identifique a correlação correta entre o fitormônio e a 
sua respectiva função na planta:  

A) auxinas – floração.  
B) giberilinas – alongamento caulinar. 
C) ácido abscísico – dormência de sementes. 
D) citocininas – amadurecimento dos frutos. 
E) etileno – retardo do envelhecimento da planta. 

20. Os cordados compreendem um grupo diverso do reino 
Animalia que compartilha características, também, pela 
maioria dos invertebrados, em alguma fase do ciclo de 
vida como, por exemplo a presença de: 

A) simetria bilateral. 
B) notocorda.  
C) fendas branquiais.  
D) tubo nervoso dorsal.  
E) cauda pós-anal. 

21. Os animais abaixo representam pragas urbanas 
comuns nas grandes cidades e vetores de doenças 
humanas. Sobre esses animais, é correto afirmar que: 

 2 3 

4 

5 

1 

 
 

A) no máximo, três dos animais acima pertencem ao 
Filo Arthropoda. 

B) os animais 1, 2 e 3 pertencem à Classe Insecta.  
C) caso o animal 4 seja da espécie Aedes aegypti, 

poderia transmitir a febre amarela e a dengue.  
D) o animal 5 poderia transmitir a leptospirose e a 

raiva, ambas doenças bacterianas. 
E) pelo menos um dos animais acima poderia 

transmitir a doença-de-chagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. A Tenia saginata e a Tenia solium são vermes 
prevalentes em comunidades humanas de várias 
partes do mundo. Considerando o ciclo de vida das 
tênias, ilustrado abaixo, é correto concluir que:  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

T. saginata 

músculo 

 
Fonte: adaptado de www.dpd.cdc.gov/dpdx 

 
A) ovos (1) depositados pelo homem, através das 

fezes, em solo ou vegetação, tornam-se a fonte 
de infecção de hospedeiros intermediários. 

B) animais mamíferos (2 e 3) são susceptíveis à 
doença, pois os ovos de tênia ingeridos eclodem 
no intestino causando infecção gastrintestinal.  

C) quando a infecção do hospedeiro intermediário se 
dá através do sangue, o cisticerco pode migrar 
para os tecidos musculares através da circulação.  

D) após o consumo de carne suína contaminada 
com a tênia adulta (5), o homem contrai a 
infecção e se torna o hospedeiro definitivo.  

E) os vermes adultos (6) migram do intestino 
humano para outros órgãos, produzindo uma 
infecção sistêmica que pode levar à morte. 

23. A figura abaixo mostra um dos estágios do 
desenvolvimento embrionário observado em vários 
grupos animais. Sobre este tema é correto afirmar que:  

 
1 

2 

3 

 
A) nesse estágio, é definido o plano corporal do 

organismo. 
B) o blastóporo (1) dará origem ao ânus nos 

vertebrados.  
C) a figura mostra a blástula, estágio em que a 

blastocela (2) está repleta de líquido.  
D) o arquêntero (2) originará a boca nos moluscos e 

artrópodes. 
E) as células que originarão o sistema nervoso 

migram da periferia (3) para o interior do embrião. 

24. Não constituem células, tecidos ou órgãos 
hematopoiéticos, em qualquer fase do ciclo da vida 
humana: 

A) a medula óssea vermelha.  
B) as células-tronco linfoides. 
C) o fígado. 
D) o baço. 
E) o pâncreas. 

25. Os atletas olímpicos geralmente possuem grande 
massa muscular devido aos exercícios físicos 
constantes. Sobre a contração dos músculos 
esqueléticos, é correto afirmar que:  

A) os filamentos de miosina deslizam sobre os de 
actina, diminuindo o comprimento do miômero.  

B) a fonte de energia imediata para contração 
muscular é proveniente do fosfato de creatina e 
do glicogênio.  

C) na ausência de íons Ca2+, a miosina separa-se 
da actina provocando o relaxamento da fibra 
muscular.  

D) a fadiga durante o exercício físico é resultado do 
consumo de oxigênio que ocorre na fermentação 
lática. 

E) a ausência de estímulo nervoso em pessoas com 
lesão da coluna espinal não provoca diminuição 
do tônus muscular.  

26. São funções desempenhadas pelo tecido sanguíneo, 
exceto:  

A) o transporte de gases. 
B) a excreção de metabólitos. 
C) a dissipação do calor.  
D) a coagulação sanguínea. 
E) a nutrição celular. 

27. A fagocitose de hemáceas velhas no baço e no fígado 
provoca a degradação da hemoglobina e resulta no 
composto que dá cor à urina, ou seja, a:  

A) amônia.  
B) ureia. 
C) bilirrubina.  
D) estercobilina. 
E) urobilina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. Sobre a integração hormonal necessária para 
equilibrar os níveis de glicose no sangue, observe a 
figura abaixo e assinale a alternativa correta.  
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(Adaptado de: http://www.emagrecer.tv/blog/wp-

content/uploads/2009/01/800 px-glicemiasvg.png) 
 

A) Alimentos ricos em carboidratos (1) inibem as 
células alfa (2) a produzirem insulina e estimulam 
(3) células beta a produzirem glucagon.  

B) A produção de insulina por células beta (4) 
estimula a glicogenólise no fígado (5).  

C) Alimentos pobres em carboidratos (6) inibem 
células beta (7) e estimulam células alfa (8) a 
produzirem glucagon.  

D) A secreção de insulina por células beta (4) 
estimula a glicogênese, enquanto que a secreção 
de glucagon por células alfa (9) estimula a 
glicogenólise.  

E) Por estimulo da insulina (9), alimentos pobres em 
carboidratos induzem a liberação de glicose na 
corrente sanguínea pelo fígado (10).  

29. O daltonismo é uma condição genética que impede a 
distinção de certas cores. No daltonismo do tipo II, a 
pessoa vê o “vermelho” como se fosse “verde” e, neste 
caso, a doença herdada é ligada ao cromossomo X. 
Considerando que o alelo para o daltonismo comporta-
se como recessivo, é correto afirmar que uma mulher 
portadora do mesmo e filha de uma mãe 
heterozigótica:  

A) será daltônica, se o pai também for daltônico. 
B) será daltônica, mesmo que o pai não seja 

daltônico.  
C) terá 50 % de chance de nascer daltônica, caso o 

pai seja daltônico.  
D) terá 25% de chance de nascer daltônica, caso o 

pai seja daltônico.  
E) não será daltônica independente do genótipo do 

pai. 

30. Joana sofreu um acidente de trânsito e necessita de 
transfusão sanguínea. Contudo, o hospital não possui 
seu tipo sanguíneo, “AB-negativo”, ou sangue em 
estoque do tipo “O”. Uma alternativa possível seria 
receber sangue de pessoas com os genótipos:  

A) IAi e Rr 
B) IBi e rr 
C) IAIB e RR 
D) IAi e RR 
E) IAIB e Rr 

QUÍMICA 

31. Uma solução aquosa de cloreto de sódio é adicionada 
a uma mistura composta de areia e azeite. Para 
separar cada componente da mistura final, que 
apresenta três fases, a sequência correta de 
procedimentos é: 

A) centrifugação, filtração e destilação. 
B) destilação, filtração e centrifugação. 
C) cristalização, destilação e decantação. 
D) filtração, cristalização e destilação. 
E) filtração, decantação e destilação. 

32. No vidro traseiro de alguns automóveis, há filamentos 
que funcionam como desembaçadores. Ao acionar um 
botão no painel, o motorista aquece esses filamentos 
e, por isso, os vidros desembaçam. Sobre esse fato, 
analise as afirmativas a seguir. 

1) O vidro fica embaçado porque o vapor d’água 
condensa sobre ele. 

2) Os filamentos aquecem o vidro e provocam a 
vaporização da água, desembaçando o vidro. 

3) Os filamentos aquecem o vidro e acarretam a 
sublimação da água, desembaçando o vidro. 

 Está(ão) corretas apenas: 

A) 1  
B) 2  
C) 1 e 2  
D) 1 a 3  
E) 2 a 3  

33. Para distinguir ovos estragados dos bons, costuma-se 
mergulhar os ovos em um recipiente com água e 
observar o seu posicionamento. Se o ovo afunda, ele 
está bom, mas se o ovo vai para a superfície, isso é 
indicativo de que o mesmo está estragado. Dessas 
observações, pode-se concluir que a densidade: 

A) do ovo estragado é maior do que a do ovo bom. 
B) do ovo estragado é maior que a da água. 
C) da água é igual à do ovo bom. 
D) do ovo bom é maior que a da água. 
E) da água é igual à do ovo estragado. 

34. Os avanços tecnológicos na eletrônica levaram à 
invenção do espectrômetro de massa, um aparelho 
que determina a massa de um átomo. Um mineiro, 
procurando ouro em um riacho coleta, 10 g de peças 
finas de ouro conhecidas como “pó de ouro”. Sabendo 
que a massa de um átomo de ouro é 3,27 ⋅ 10−25 kg, 
calcule quantos átomos de ouro o mineiro coletou. 

A) 3 ⋅ 1025 
B) 3 ⋅ 1022 
C) 5 ⋅ 1020 
D) 5 ⋅ 1017 
E) 7 ⋅ 1016 



35. Na atmosfera artificial dos submarinos e espaçonaves, 
o gás carbônico gerado pela tripulação deve ser 
removido do ar, e o oxigênio precisa ser recuperado. 
Com isso em mente, grupos de projetistas de 
submarinos investigaram o uso do superóxido de 
potássio, KO2, como purificador de ar, uma vez que 
essa substância reage com CO2 e libera oxigênio, 
como mostra a equação química abaixo: 

 4 KO2(s) + 2 CO2(g)  → 2 K2CO3(s) + 3 O2(g) 

 Considerando esta reação, determine a massa de 
superóxido de potássio necessária para reagir com 
100,0 L de CO2 a 27 °C e a1 atm. 

 Dados: Massas molares em g . mol−1:  C = 12; O = 16; 
K = 39; R = 0,082 atm.L.mol−1

.K−1 

A) 5,8 ⋅ 102 
B) 2,9 ⋅ 102 
C) 1,7 ⋅ 102 
D) 6,3 ⋅ 10 
E) 4,0 ⋅ 10 

36. Alguns minerais como a pirita (FeS2), quando expostos 
ao ar, se decompõem formando uma solução de ácido 
sulfúrico, H2SO4. Nas minas de ferro, a água ácida que 
drena para os lagos e rios mata os peixes e outros 
animais. Em uma mina, uma amostra de 20,0 mL de 
água foi neutralizada, com 16 mL de uma solução 
aquosa de KOH 0,30 mol . L−1

. Qual é a concentração 
de H2SO4 , em mol . L−1 na água? 

A) 0,36 
B) 0,24 
C) 0,12 
D) 0,85 
E) 0,60 

37. Os radioisótopos são hoje largamente utilizados na 
medicina para diagnóstico, estudo e tratamento de 
doenças. Por exemplo, o cobalto - 60 é usado para 
destruir e impedir o crescimento de células 
cancerosas. O número de prótons, de nêutrons e de 

elétrons no nuclídeo 
+360

27Co  são, respectivamente: 

A) 33, 27 e 24 
B) 27, 60 e 24 
C) 60, 33 e 27 
D) 27, 33 e 27 
E) 27, 33 e 24 

38. Os cloratos são agentes oxidantes úteis. O clorato de 
potássio, KClO3, por exemplo, é usado como fonte de 
oxigênio em fogos de artifício e em fósforos. Os 
elementos que o constituem, na ordem indicada na 
fórmula acima, pertencem às famílias dos: 

A) alcalinos-terrosos, halogênios e calcogênios. 
B) alcalinos, calcogênios e halogênios. 
C) calcogênios, halogênios e alcalinos-terrosos. 
D) alcalinos, halogênios e calcogênios. 
E) alcalinos, gases nobres e calcogênios. 

39. Muitas substâncias moleculares são líquidas à pressão 
atmosférica e à temperatura ambiente. Uma 
propriedade dos líquidos é não possuírem forma 
definida, adaptando-se à forma dos recipientes que os 
contêm. Essa propriedade dos líquidos é devida: 

A) ao fato de as moléculas dos líquidos não terem 
forma definida. 

B) à facilidade de rompimento das ligações 
covalentes entre os átomos das moléculas. 

C) à grande compressibilidade dos líquidos. 
D) às fortes interações entre moléculas do líquido e 

do recipiente. 
E) às fracas interações intermoleculares existentes 

nos líquidos. 

40. Uma ligação química estável forma-se entre dois 
átomos se o arranjo resultante de seus núcleos e 
elétrons tem energia menor que a energia total dos 
átomos separados. Sabendo que as ligações entre os 
átomos podem ser classificadas como iônica, metálica 
e covalente, assinale a alternativa que apresenta 
substâncias que contêm apenas ligações covalentes. 

A) C (diamante), NH3, Au e CO2. 
B) Br2, C (diamante), brometo de hidrogênio e CO2. 
C) C (diamante), brometo de hidrogênio, H2O e 

hidreto de lítio. 
D) Cl2, fluoreto de hidrogênio, Ag e Na2O. 
E) N2, dióxido de carbono, NaI e metanol. 

41. Uma criança com severa infecção nos brônquios 
apresenta problemas respiratórios, e o médico 
administra “heliox”, uma mistura de oxigênio e hélio 
com 90,0% em massa de O2. Se a pressão 
atmosférica é igual a 1 atm, calcule a pressão parcial 
de oxigênio que foi administrada à criança. Dados: 
Massas molares em g . mol−1:  He = 4; O = 16. 

A) 0,53 atm 
B) 0,60 atm 
C) 0,69 atm 
D) 0,75 atm 
E) 0,82 atm 

42. Estudos investigando o composto diborano, B2H6, 
como possível combustível para foguetes, mostraram 
que a combustão desse composto gera o produto 
HBO2, como indicado pela equação: 

 B2H6(g) + 3 O2(l) → 2 HBO2(g) + 2 H2O(l) 

 Uma vez que um composto reativo, como o HBO2, foi 
produzido e não um composto relativamente inerte, 
como o B2O3, por exemplo, esses estudos foram 
suspensos. Calcule a massa de oxigênio líquido 
necessária para reagir com 40,0 g de diborano. Dados: 
Massas molares em g . mol−1:  H = 1; B = 10,8; O = 16. 

A) 46,4 g. 
B) 78,2 g. 
C) 139 g. 
D) 160 g. 
E) 225 g. 



43. Em uma tinturaria, 250 g de hipoclorito de sódio, 
NaClO, foram dissolvidos em um volume de água 
suficiente para preparar 5,0 L de solução alvejante. 
Calcule a concentração em mol/L dessa solução. 
Dados: Massas molares em g . mol−1:  O = 16;           
Na = 23; Cl = 35,5 

A) 0,21 
B) 0,35 
C) 0,44 
D) 0,67 
E) 0,89 

44. O N2O é conhecido como gás hilariante, pois age 
sobre o sistema nervoso central, provocando riso de 
forma histérica. Esse gás pode ser produzido pela 
decomposição térmica do nitrato de amônio, de acordo 
com a equação: 

 NH4NO3(s) → N2O(g) + 2 H2O(g) 

 Utilizando os dados termoquímicos abaixo, calcule a 
quantidade de calor liberada nesse processo de 
obtenção do gás hilariante. 

 H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)         ∆H = - 241,8 kJ 

 N2(g) + ½ O2(g) → N2O(g)         ∆H = 81,6 kJ 

 N2(g) +2H2(g) + 3/2O2(g) → NH4NO3(s) ∆H = - 365,3 kJ 

A) 205,1 kJ 
B) 36,7 kJ 
C) 146,3 kJ 
D) 95,4 kJ 
E) 46,7 kJ 

45. A sacarose, C12H22O11, também conhecida como 
açúcar de mesa ou açúcar comum comercial, é 
encontrada na cana de açúcar e na beterraba. No 
Brasil, a sacarose é obtida por cristalização do caldo 
de cana e utilizada na alimentação, na fabricação de 
álcool etc. A combustão da sacarose produz dióxido de 
carbono e água, conforme a equação a seguir: 

 C12H22O11(s) + 12 O2(g)  → x CO2(g) + y H2O(l)  

 ∆G = - 5.796 kJ/mol 

 Com relação a esta reação, é correto afirmar que os 
coeficientes x e y são, respectivamente: 

A) 6 e 10 e a reação é espontânea. 
B) 8 e 6 e a reação é não-espontânea. 
C) 11 e 12 e a reação é espontânea. 
D) 12 e 11 e a reação é espontânea. 
E) 8 e 11 e a reação é não-espontânea. 

46. Três experimentos foram realizados para estudar a 
cinética da reação: 

2 ICl(g) + H2(g) → I2(g) + 2 HCl(g) 
 

 Concentração Inicial 
(mol/L) 

Velocidade Inicial 
(mol L−1

·s−1) 
Experimento ICl H2  

1 1,5 1,5 3,7 x 10−7 
2 3,0 1,5 7,4 x 10−7 
3 3,0 4,5 22 x 10−7 

 

 De acordo com os dados obtidos experimentalmente, a 
lei de velocidade para esta reação é: 

A) v = k[H2]
2. 

B) v = k[ICl]2. 
C) v = k[ICl][H2]. 
D) v = k[ICl]. 
E) v = k[H2]. 

47. A combustão completa do butanol é representada pela 
equação: 

 C4H9OH(l) + 6 O2(g) → 4 CO2(g) + 5 H2O(l) 

 Sabendo que em 1 hora de reação foram produzidos 
15,84 kg de gás carbônico, é correto afirmar que a 
velocidade da reação acima, expressa em mols de 
butanol consumido por minuto, é: 

 Dados: Massas molares (em g. mol-1): H = 1,0; C = 12; 
O = 16. 

A) 1,5 
B) 3,0 
C) 4,5 
D) 6,0 
E) 7,0 

48. Um exemplo do impacto humano sobre o meio 
ambiente é o efeito da chuva ácida sobre a 
biodiversidade dos seres vivos. Os principais 
poluentes são ácidos fortes que provêm das atividades 
humanas. O nitrogênio e o oxigênio da atmosfera 
podem reagir para formar NO, mas a reação, mostrada 
abaixo, endotérmica, é espontânea somente a altas 
temperaturas, como nos motores de combustão 
interna dos automóveis e centrais elétricas: 

 N2(g) + O2(g) 2 NO(g) 

 Sabendo que as concentrações de N2 e O2 no 
equilíbrio acima, a 800 °C, são iguais a 0,10 mol L−1 
para ambos, calcule a concentração molar de NO no 
equilíbrio se K = 4,0 x 10−20 a 800 °C. 

A) 6,0 x 10−7 
B) 5,0 x 10−8 
C) 4,0 x 10−9 
D) 3,0 x 10−10 
E) 2,0 x 10−11 

49. A tabela a seguir apresenta os valores de pH medidos, 
a 25 °C, para várias soluções utilizadas como produtos 
de limpeza caseiros. 

Amostra pH 
Desinfetante para vaso 
sanitário 

2,0 

Detergente 9,4 
Material de limpeza à base de 
amoníaco 

11,0 

Água sanitária 12,3 

 De acordo com essa tabela, a concentração de íons 
OH− a 25 °C, em mol/L, na amostra contendo 
amoníaco, é: 

A) 3,0 
B) 1,0 x 10−3 
C) 1,0 x 10−11 
D) 1,0 x 103 
E) 1,0 x 1011 



50. O estanho é um metal caro que é conhecido desde a 
Antiguidade. Não é muito resistente ao impacto, mas é 
resistente à corrosão. Seu principal uso acontece na 
deposição eletrolítica, porém é utilizado também na 
produção de ligas tais como o bronze (com o cobre) e 
o peltre (com antimônio e cobre). O estanho ocorre 
principalmente como o mineral cassiterita, SnO2, e é 
obtido pela reação com carbono a 1.200 °C: 

 SnO2(s) + C(s) → Sn(l) + CO2(g) 

 Analisando esta reação, podemos afirmar que: 

A) o SnO2 é o agente redutor. 
B) o carbono é o agente oxidante. 
C) o Sn+2 sofre oxidação. 
D) não há variação no número de oxidação do 

carbono. 
E) 1 mol de SnO2 recebe 4 mol de elétrons. 

51. Considere a tabela abaixo com os potenciais-padrão 
de redução e analise as afirmações a seguir. 

1) Quando uma placa de níquel metálico é 
mergulhada numa solução aquosa contendo íons 
Pb+2, ocorre deposição do chumbo metálico 
sobre a placa de níquel. 

2) Quando um fio de cobre é mergulhado numa 
solução aquosa contendo íons Pb+2, ocorre 
deposição do chumbo metálico sobre o fio de 
cobre. 

3) Numa pilha montada com os pares Ni+2 /Ni e Cu+2 
/Cu, o eletrodo de cobre metálico funcionará 
como cátodo. 

Semi-
reação 

  potenciais-padrão de 
redução, E° (V) 

Cu+2 + 2 e−  Cu   0,34 
Pb+2 + 2 e−  Pb −0,13 
Ni+2 + 2 e−  Ni − 0,23 

 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) 1 apenas 

52. O fósforo 32 é usado na forma de Na2HPO4 no 
tratamento, entre outras doenças, da leucemia 
mielóide crônica. A equação nuclear para o 
decaimento do 32P, como emissor β, é: 

A) P32
15  → AI36

13  + β 

B) P32
15  → Si32

14  + β 

C) P32
15  → S32

16  + β 

D) P32
15  → S33

16  + β 

E) P32
15  → CI36

17  + β 

53. O ácido pícrico originalmente foi usado como corante, 
especialmente para a seda. Atualmente, na medicina, 
é utilizado na produção de fármacos contra 
queimaduras e para medir a quantidade de creatinina 
no sangue. Sua fórmula estrutural é: 

 OH 

NO2 

NO2 O2N 

 
 Com relação à molécula do ácido pícrico, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Apresenta apenas carbonos secundários. 
B) Apresenta carbonos com hibridização sp

2. 
C) Apresenta um grupo fenólico. 
D) É um composto aromático. 
E) É um álcool com três grupos nitro. 

54. A teofilina, um alcaloide presente em pequena 
quantidade no chá, é amplamente usada hoje no 
tratamento de asma. É um broncodilatador, ou 
relaxante do tecido brônquico, melhor que a cafeína, e 
ao mesmo tempo tem menor efeito sobre o sistema 
nervoso central. Sabendo que a fórmula estrutural da 
teofilina é: 

 O 

N 
H 

N N 

N 

O 

CH3 

H3C 

 
 pode-se afirmar que a fórmula molecular da teofilina é: 

A) C2H7N4O2 
B) C6H7N4O2 
C) C7H7N4O2 
D) C7H8N4O2 
E) C6H8N4O2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55. O ácido glutâmico é um dos aminoácidos codificados 
pelo código genético, sendo, portanto, um dos 
componentes das proteínas dos seres vivos. É um 
aminoácido não essencial. Sabendo que sua fórmula 
estrutural é: 

 O O 

OH HO 

NH2 

 
 assinale a alternativa que apresenta o nome do ácido 

glutâmico de acordo com a nomenclatura IUPAC. 

A) ácido 2-aminopentanodióico. 
B) ácido 4-aminopentanodióico. 
C) ácido 2-aminopropanodióico. 
D) ácido 4-aminopropanóico. 
E) 2-aminoácido propanóico 

56. Os compostos p-nitrotolueno e ácido p-amino benzoico 
(também conhecido como PABA) possuem a mesma 
fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam 
fórmulas estruturais muito diferentes: 

 
COOH 

NH2 

ácido p-amino benzóico p-nitrotolueno  

CH3 

NO2 

 
 Suas propriedades também diferem bastante. 

Enquanto o p-nitrotolueno é um composto explosivo, o 
PABA é o ingrediente ativo de muitos protetores 
solares. Compostos como o PABA absorvem luz 
ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda 
mais nocivos às células da pele. Esses compostos 
apresentam isomeria de:  

A) metameria. 
B) posição. 
C) função. 
D) tautomeria. 
E) cadeia. 

57. Até meados do século XIX, as cirurgias eram 
realizadas sem anestesia. Só em 1846, um dentista de 
Boston, William Morton, conseguiu demonstrar que o 
éter (etoxietano) podia ser usado para induzir a 
narcose, uma inconsciência temporária, durante 
procedimentos cirúrgicos. O etoxietano pode ser obtido 
pela: 

A) reação do etanoato de metila e etanol. 
B) reação do etanol com ácido etanóico. 
C) oxidação do etanal com KMnO4. 
D) desidratação do ácido etanoico por ação do ácido 

sulfúrico. 
E) desidratação intermolecular do etanol em 

presença de ácido sulfúrico. 

58. Colunas de fracionamento gigantescas são usadas na 
indústria petroquímica para separar misturas 
complexas como petróleo cru. Considerando os 
produtos resultantes da destilação do petróleo, 
podemos afirmar que: 

1) as frações voláteis são usadas como gás natural, 
gasolina e querosene. 

2) as frações menos voláteis são usadas como 
diesel combustível. 

3) o resíduo que permanece depois da destilação é 
o asfalto, que é usado em rodovias. 

4) o querosene, um combustível utilizado em 
motores a jato, é destilado de 100 a 180 °C. 

 Estão corretas: 

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

59. Polímeros são compostos químicos de moléculas 
muito grandes, formadas pela reação de moléculas 
pequenas chamadas monômeros. Atualmente, 
vivemos cercados por polímeros sintéticos, na forma 
de plásticos, de fibras sintéticas, de borrachas 
sintéticas etc. Entre os polímeros abaixo, assinale 
aquele que pode ser extraído de vegetais. 

A) Celulose. 
B) Baquelite. 
C) Nylon. 
D) Policloreto de vinila, PVC. 
E) Polietileno. 

60. A lactose, também chamada de açúcar do leite, é um 
dissacarídeo e possui fórmula estrutural: 

HO 
OH 

OH CH2OH 
O 

O 
HO 

OH 

CH2OH 
O 

OH 

 
 A lactose é hidrolisada pela ação da lactase, uma 

enzima do suco intestinal, produzindo: 

A) ribose e sacarina. 
B) glicina e alanina. 
C) glicose e galactose. 
D) guanina e glicose. 
E) frutose e glicerina. 

 
 


