
MATEMÁTICA  
GRUPOS I, II, III e IV  

01. Para revestir o piso do seu quarto, que tem forma 
retangular, com lajotas iguais, Júnior utilizou 7 caixas 
de lajota. Agora, ele pretende revestir o piso da sala, 
que também tem forma retangular, com comprimento o 
dobro do comprimento do quarto, e largura o triplo da 
largura do quarto. Quantas caixas de lajota serão 
necessárias para revestir a sala? 

A) 35 
B) 36 
C) 38 
D) 40 
E) 42 

 Resposta: E 

 Justificativa: 

 A área da sala é 2.3 = 6 vezes a área do quarto. 
Portanto, serão necessárias 6.7 = 42 caixas de lajota. 

  

02. Um produto podia ser comprado, há algum tempo 
atrás, por 80% do seu valor atual. Qual o aumento 
percentual sofrido pelo preço do produto neste período 
de tempo?  

A) 20% 
B) 23% 
C) 24% 
D) 25% 
E) 28% 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Se p é o preço atual do produto, então, há algum 
tempo atrás, ele poderia ser comprado por 0,8p. O 
aumento foi de 0,2p, e, em relação ao preço de 0,8p, 
temos um aumento percentual de 0,2p/(0,8p) = 1/4 = 
25%. 

  

03. Se, ao adicionarmos x ao numerador e subtrairmos x 
do denominador da fração a/b, com a e b reais, 
obtemos a fração c/d, com c e d reais e c ≠ -d, qual o 
valor de x? 

A) (bc + ad)/(c + d)  
B) (ab + cd)/(c + d)  
C) (bc - ad)/(c + d)  
D) (ab - cd)/(c + d)  
E) (bd + ac)/(c + d)  

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Temos (a + x)/(b – x) = c/d , que é equivalente a  (c + 
d)x = bc – ad e, como c ≠ -d, deduzimos que 

 x = (bc – ad)/(c + d). 

  

04. De um paralelepípedo reto de madeira foi cortado um 
prisma tendo um trapézio como base, conforme 
ilustrado a seguir. 
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 Qual o volume do prisma ilustrado acima, à direita? 

A) 90cm3 
B) 86cm3 
C) 82cm3 
D) 78cm3 
E) 74cm3 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 O prisma trapezoidal tem área da base (2 + 4).6/2 = 
18cm2 e altura 5cm; portanto, seu volume é 18.5 = 
90cm3. 

  

05. Se, em cada período de 20 anos, o percentual de 
fumantes no Brasil se reduzir à metade do valor que 
era antes, em quantos anos, a partir de hoje, este 
percentual se reduzirá a um décimo do valor atual? 
Indique o valor inteiro mais próximo. Dado: use a 
aproximação log102 ≈ 0,30. 

A) 65 anos 
B) 67 anos 
C) 69 anos 
D) 71 anos 
E) 73 anos 



 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Se p o atual percentual de fumantes, de hoje a x anos 
este percentual será de p.(1/2)x/20 e será p/10 para x tal 
que p(1/2)x/20 = p/10. Segue que 2x/20 = 10 e que x = 20 
/log102 = 20/0,30 ≈ 66,66.  

  

06. Uma janela, na forma de um retângulo com um 
triângulo equilátero justaposto, como ilustrado a seguir, 
deve ser construída de modo que o seu perímetro seja 
de 6,6m, e a área delimitada pela janela seja a maior 
possível. Qual o valor desta área? Indique o valor mais 
próximo. Dado: use a aproximação 3 ≈ 1,73. 

 
A) 2,45 m2 
B) 2,55 m2 
C) 2,65 m2 
D) 2,76 m2 
E) 2,84 m2 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Sejam x a base do retângulo e h a sua altura. Temos 
que 2h + 3x = 6,6 e a área delimitada pela janela é xh 
+ x2 3 /4 = x(6,6 – 3x)/2 + x2 3 /4 = ( 3 /4 - 3/2) x2 + 

3,3x que tem valor máximo 3,32/(- 3 + 6) = 3,32( 3 + 
6) /33 ≈ 0,33.4,27 = 2,55m2. O valor máximo é atingido 
em x = 3,3/(3 - 3 /2) ≈ 1,55m. 

  

07. Uma loja vende uma televisão em duas prestações; a 
primeira, de R$ 1.650,00, a ser paga um mês após a 
compra, e a segunda, de R$ 1.815,00, a ser paga dois 
meses após a compra. Se a loja cobra juros mensais 
cumulativos de 10% ao mês, qual o preço da televisão 
à vista?  

A) R$ 3.000,00 
B) R$ 3.100,00 
C) R$ 3.200,00 
D) R$ 3.300,00 
E) R$ 3.400,00 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 Em valores do dia da compra, a primeira prestação 
vale 1650/1,1 = 1500 reais, e a segunda vale 1815/1,12 
= 1815/1,21 = 1500 reais. O preço à vista da televisão 
é de R$ 3.000,00.    

  

08. Na ilustração abaixo, AD e BD estão nas bissetrizes 
respectivas dos ângulos CAB e CBA do triângulo ABC, 
e EF, que contém D, é paralela a AB. Se AC = 12 e  
BC = 8, qual o perímetro do triângulo CEF? 

B A 
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F E D 

 
A) 16 
B) 18 
C) 20 
D) 22 
E) 24 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 O triângulo AED é isósceles, pois os ângulos EAD e 
EDA são congruentes. Segue que EA = ED. 
Similarmente, o triângulo FBD é isósceles, com FD = 
FB. Daí, o perímetro do triângulo CEF é dado por CE + 
ED + CF + FD = CE + EA + CF + FB = CA + CB = 12 + 
8 = 20.   

  

09. O consumo de 12 lâmpadas de mesma potência, 
acesas durante 3 horas por dia, em 10 dias é de 7 
quilowatts. Qual será o consumo, em 30 dias, 
deixando acesas somente 10 destas lâmpadas, 
durante 6 horas por dia? 

A) 42 quilowatts 
B) 40 quilowatts 
C) 37 quilowatts 
D) 35 quilowatts 
E) 32 quilowatts 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Cada lâmpada consome por hora 7/(12,3.30) = 7/360 
quilowatts. O consumo de 10 lâmpadas, acesas 
durante 6 horas por dia, em 30 dias, será de 
10.6.30.7/360 = 35 quilowatts. 

  

10. Quantos são os divisores naturais do número 
1.003.003.001 = (103 + 1)3 ? 

A) 64 
B) 60 
C) 56 
D) 52 
E) 48 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 A fatoração em primos de 103 + 1 = 1001 é 7.11.13. 
Portanto (103 + 1)3 = 73.113.133 que tem (3 + 1)(3 + 
1)(3 + 1) = 4.4.4 = 64 divisores naturais. 

  

11. A ilustração a seguir é de um arco de uma parábola. A 
parábola passa pelos pontos A, B e C, seu eixo 
contém os pontos C e M, e AB é perpendicular a CM. 
Se AB = 10 e CM = 50, qual a medida de PQ, se P 
está na parábola, Q está no segmento AB, PQ é 
perpendicular a AB e QM = 3? OBS: N ilustração a 
seguir as medidas na horizontal e na vertical estão em 
escalas diferentes. 
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A) 29 
B) 30 
C) 31 
D) 32 
E) 33 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Em relação ao sistema de eixos cartesiano BMC, com 
origem M e eixos positivos perpendiculares contendo 
MB e MC, a equação da parábola é y = a(x – 5)(x + 5) 
= a(x2 – 25), e como a parábola passa pelo ponto (0, 
50), temos 50 = -25a e a = -2. A equação da parábola 
é y = -2x2 + 50. O ponto P tem abscissa -3, e sua 
ordenada será -2.32 + 50 = 32. Segue que PQ = 32.  

  

12. Uma pesquisa entre todos os alunos de uma escola 
revelou que: 180 alunos tomam refrigerante da marca 
C, 130 tomam refrigerante da marca G, 40 tomam 
refrigerantes das duas marcas, e 30 não tomam 
refrigerante. Escolhendo ao acaso um aluno desta 
escola, qual a probabilidade percentual de ele tomar 
refrigerante da marca G, mas não tomar da marca C? 

A) 20% 
B) 25% 
C) 30% 
D) 35% 
E) 40% 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Considerando que 40 alunos tomam refrigerantes das 
duas marcas, temos que 180 – 40 = 140 tomam 
somente da marca C, 130 – 40 = 90 tomam somente 
da marca G, e o total de alunos da escola é 40 + 140 + 
90 + 30 = 300. A probabilidade de um aluno da escola, 
escolhido ao acaso, tomar refrigerante da marca G, 
mas não da marca C, é 90/300 = 30/100 = 30%. 

  

13. Na ilustração a seguir, AD é um diâmetro da 
semicircunferência, que tem raio 3, e as cordas AB e 
BC medem 2. Qual a medida de CD? 

 

A D 

C 

B 

 
A) 14/3 
B) 7/2 
C) 13/3 
D) 15/4 
E) 16/5 



 Resposta: A 

 Justificativa: 

 Os ângulos ADB e BDC têm a mesma medida, que 
denotaremos por α. Como o triângulo ADB é retângulo, 
temos sen α = 2/6 = 1/3 e cos (2α) = 1 – 2.(1/3)2 = 7/9. 
Como o triângulo ADC é retângulo, temos cos(2α) = 
CD/6 e CD = 6.7/9 = 14/3.  

  

14. Se a soma das distâncias do ponto com coordenadas 
(3, m) aos pontos com coordenadas (2, 3) e (4, 2) é a 
menor possível, qual o valor de m? Abaixo, estão 
ilustrados os pontos (2, 3) e (4, 2) e a reta que passa 
por eles. 

2 3 4 
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A) 3/2 
B) 5/2 
C) 7/2 
D) 9/2 
E) 11/2  

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 A soma das distâncias será a menor possível quando 
os pontos estiverem alinhados. A reta passando por (2, 
3) e (4, 2) tem equação y – 3 = -1/2(x – 2) ou y = -x/2 + 
4. O ponto (3, m) está na reta se e somente se m = -
3/2 + 4 = 5/2.  

  

15. Em um teste contendo 30 questões, cada questão 
certa vale 3 pontos, e cada erro vale -1 ponto. Se um 
estudante respondeu todas as questões, e teve nota 
46, quantas questões ele errou?  

A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
E) 12 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Seja x o número de questões que o estudante errou; o 
número de questões certas foi 30 – x e, considerando 
que sua nota foi 46, temos 3(30 – x) – x = 46 e, daí, 4x 
= 44 e x = 11.  

  

16. Na ilustração abaixo, temos um losango, com 
diagonais medindo 6cm e 8cm, e a circunferência 
inscrita no losango. Qual a área da região do losango 
externa à circunferência inscrita? Indique o valor mais 
próximo. Dado: use a aproximação ≈π 3,14. 

 
A) 5,91cm2 
B) 5,83cm2 
C) 5,75cm2 
D) 5,67cm2 
E) 5,59cm2 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 O raio do círculo é 3.4/5 = 2,4cm. A área colorida é 
6.8/2 – 3,14.2,42 = 5,91cm2. 
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17. Quando entrar em funcionamento, o acelerador de 
partículas LHC, situado na fronteira da Suíça com a 
França, promoverá cerca de 600 milhões de colisões 
entre prótons a cada segundo. Estima-se que apenas 
cerca de 0,000015% destas colisões serão de 
interesse científico. A ordem de grandeza do número 
de colisões que serão de interesse científico a cada 
segundo é igual a: 

A) 100 
B) 102 
C) 104 
D) 106 
E) 108 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 A cada segundo, o número de colisões de interesse 
científico será igual a 600 milhões × 0,000015% = 90, 
cuja ordem de grandeza é de 102. 

  

18. A figura ilustra um bloco inicialmente em repouso 
sobre uma superfície horizontal sem atrito. Assinale a 
condição que, se satisfeita, implicará no deslocamento 
horizontal do bloco para a esquerda (no sentido de B 
para A). 
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A) F1cos(θ) < F2 
B) F1cos(θ) > F2 
C) F1sen(θ) < F2 
D) F1sen(θ) > F2 
E) F1 > F2 

 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Decompondo a força F1, sua componente horizontal 
vale F1cos(θ). Assim, se F1cos(θ) > F2, o bloco se 
deslocará para a esquerda. 

19. Um estudante arremessa uma pedra cuja velocidade 
inicial faz um ângulo de 30º com a horizontal. 
Desprezando a resistência do ar, assinale o gráfico 
que representa o módulo da aceleração (a) da pedra 
em função do tempo (t). 
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 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Se a resistência do ar for desprezada, a aceleração da 
pedra é a própria aceleração da gravidade g, que é 
constante próxima ao solo. 

20. Uma partícula de massa 2 kg desloca-se, a partir do 
repouso no instante t = 0, sob a ação de três forças: o 
seu peso, a força F1 e a força F2. No instante t = 10 s, 
a sua velocidade é de 5 m/s. Entre os instantes t = 0 e 
t = 10 s, as forças peso e F1 realizam trabalhos 
resistentes, de módulos respectivamente iguais a 2 J e 
7 J. O trabalho da força F2 entre esses dois instantes 
é, em joules, igual a: 

A) 5 
B) 6 
C) 18 
D) 34 
E) 36 

 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Pelo teorema do trabalho – energia cinética, WFR = WF1 
+ WF2 + WP = Ecf – Ec0 = mv2/2. Logo, −7 + WF2 −2 = 
2×52/2, ou WF2 = 34 J. 

21. Um carrinho de massa 2 kg e um bloco de massa 1 kg 
movem-se juntos, um sobre o outro, com velocidade 
de 8 m/s, numa superfície horizontal sem atrito (ver 
figura). Um carrinho idêntico ao primeiro, com 
velocidade de 8 m/s no sentido oposto, colide com o 
conjunto. Observa-se que, logo após a colisão, os 
carrinhos ficam em repouso. Nesse instante, a 
componente horizontal da velocidade do bloco vale: 
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A) 16 m/s 
B) 8 m/s 
C) 4 m/s 
D) 2 m/s 
E) 1 m/s 
 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Como as forças externas no sistema dos dois 
carrinhos e o bloco se anulam, a quantidade de 
movimento horizontal total se conserva. Assim: 
Mcarrinhovcarrinho + Mblocovbloco,0 – Mcarrinhovcarrinho =  
Mblocovbloco,f, donde vbloco,f = vbloco,0 = 8 m/s. 

22. Uma onda propagante é descrita pela seguinte 
equação: y(t) = 2sen(πx + 4πt − π/3), cujas unidades 
estão no Sistema Internacional. O módulo da 
velocidade de propagação de tal onda, em m/s, é igual 
a: 

A) 4 
B) 4π  
C) 1/4 
D) 1/(4π) 
E) 1/(2π) 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 A partir da equação da onda, identificamos k = π m–1 e 
ω = 4π rad/s. Se v = ω/k então v = 4 m/s. 

23. Duas substâncias, A e B, a temperaturas iniciais TA e 
TB, são postas em contato térmico. Quando o equilíbrio 
termodinâmico entre elas é atingido, a temperatura 
final das substâncias é igual à média aritmética entre 
TA e TB. Denotando por CA e CB as capacidades 
térmicas dessas substâncias, pode-se concluir que a 
razão CA/CB é igual a: 

A) 1/4 
B) 1/2 
C) 1 

 

Resposta: C 

 Justificativa: 

 De acordo com a equação de troca de calor entre 
essas substâncias, CA(Tf – TA) + CB(Tf – TB) = 0. 
Colocando Tf = (TA + TB)/2, obtemos CA = CB. 

24. Numa sala, todos os objetos em equilíbrio 
termodinâmico com o ambiente encontram-se à 
mesma temperatura. Apesar disso, quando tocamos 
estes objetos, alguns aparentam estar mais frios que 
outros. Assinale a seguir a propriedade física 
associada à justificativa para esta sensação térmica. 

A) Calor específico 
B) Capacidade térmica 
C) Compressibilidade térmica 
D) Condutividade térmica 
E) Covariância térmica  

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Objetos à mesma temperatura aparentam estar mais 
quentes ou frios sob o nosso toque por causa da sua 
condutividade térmica, a qual está associada ao maior 
ou menor fluxo de calor a partir da nossa mão. 

25. Uma partícula em movimento afasta-se a uma 
velocidade de 1 m/s da sua imagem virtual, gerada por 
um espelho plano em repouso. Pode-se afirmar que a 
imagem da partícula se afasta do espelho a uma 
velocidade de módulo igual a: 

A) 0,5 m/s 
B) 1 m/s 
C) 2 m/s 
D) 3 m/s 
E) 4 m/s 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 Se a velocidade relativa entre a partícula e a sua 
imagem é de 1 m/s, então, tanto a partícula quanto a 
sua imagem se afastam do espelho plano a uma 
velocidade de módulo 0,5 m/s, pois 2 × 0,5 m/s = 1 
m/s. 

26. Considere duas ondas eletromagnéticas de luz 
monocromática, A e B, se propagando no vácuo. 
Sabe-se que TA = 2TB, onde T representa o período da 
onda. Denotando comprimento de onda por λ, é 
correto afirmar que:  

A) TA/λA = 4TB/λB 
B) TA/λA = 2TB/λB 
C) TA/λA = TB/λB 
D) TA/λA = TB/(2λB) 
E) TA/λA = TB/(4λB) 
 

D) 2 
E) 4 



 Resposta: C 

 Justificativa: 

 T/λ é igual ao inverso da velocidade de propagação da 
onda eletromagnética de luz no vácuo, a qual é a 
mesma para ondas de todos os períodos e 
comprimentos de onda. 

27. A figura A ilustra três cargas puntiformes, sendo duas 
positivas e uma negativa. As cargas estão fixas nos 
vértices de um triângulo retângulo de catetos iguais. A 
figura B é idêntica à figura A, à exceção de uma das 
cargas positivas que não está presente. Se as 
energias potenciais eletrostáticas das configurações 
de cargas das figuras A e B são denotadas por EA e 
EB, pode-se afirmar que:  
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A) EA = 2EB 
B) EA = 2 EB 
C) EA = EB 
D) EA = EB/ 2  
E) EA = EB/2 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 A energia potencial eletrostática da Figura A é EA = 
kQ2/L + kQ(−Q)/L – kQ2/(L√2) = – kQ2/(L√2). Por outro 
lado, a energia potencial eletrostática da Figura B é 
simplesmente EB = – kQ2/(L√2). Logo, EA = EB. 

28. Um capacitor sob uma diferença de potencial V 
acumula uma quantidade E de energia potencial 
eletrostática. Este mesmo capacitor sob uma diferença 
de potencial V/4 acumula uma quantidade de energia 
potencial eletrostática igual a: 

A) 8E 
B) 4E 
C) E/4 
D) E/8 
E) E/16 

 

 Resposta: E 

 Justificativa: 

 A energia potencial eletrostática acumulada por um 
capacitor é dada por E = CV2/2. Se V é reduzida à sua 
quarta parte, a energia torna-se E/16. 

29. No circuito elétrico a seguir, cada resistor ôhmico 
possui resistência de 12 Ω. A resistência equivalente 
entre os pólos da bateria ideal é igual a:  

 
A) 1 Ω 
B) 3 Ω 
C) 4 Ω 
D) 6 Ω 
E) 12 Ω 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Os três resistores estão associados em paralelo. 
Assim, a resistência equivalente do conjunto é tal que 
1/R = 1/12 + 1/12 + 1/12 = 1/4, de modo que R = 4 Ω. 

30. A figura a seguir ilustra dois fios retilíneos, infinitos e 
bastante finos (os fios podem ser considerados 
unidimensionais). Os fios paralelos são percorridos por 
correntes constantes idênticas e estão distantes 1 cm 
um do outro. O fio superior está fixo, enquanto que o 
fio inferior mantém-se suspenso apenas sob a ação 
das forças peso e magnética. A aceleração da 
gravidade e a permeabilidade magnética no vácuo 
valem, respectivamente, 10 m/s2 e 4π × 10−7 Tm/A. Se 
a densidade de massa do fio inferior é de 8 × 10−6 
kg/m, qual o valor da corrente i para que ele se 
mantenha suspenso?   
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Fio superior 

Fio inferior 

i 

i 

 
A) 6 A 
B) 5 A 
C) 4 A 
D) 3 A 
E) 2 A 
 



 Resposta: E 

 Justificativa: 

 A força magnética atrativa entre os fios possui módulo 
F = µ0i2L/(2πD), num trecho de tamanho L. Esse 
mesmo trecho do fio inferior tem peso P = Mg = λLg, 
onde λ denota a sua densidade linear de massa. 
Fazendo F = P, obtemos i2 = 2πDλg/µ0, de modo que, 
substituindo os valores numéricos, encontramos i = 2 
A. 

31. Assinale a alternativa que se refere a um dos 
postulados da Teoria da Relatividade Restrita de Albert 
Einstein. 

A) As leis físicas têm a mesma forma em qualquer 
sistema de referência inercial. 

B) A radiação eletromagnética é constituída de 
pacotes de energia. 

C) Cargas aceleradas emitem radiação 
eletromagnética. 

D) Grandes massas podem influenciar a trajetória de 
raios de luz. 

E) A entropia total do Universo tende sempre a 
aumentar. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 O item (A) corresponde ao postulado da relatividade 
de Einstein para a Teoria da Relatividade Restrita. O 
item (B) é sobre a hipótese do fóton da Física 
Quântica; o item (C) é um resultado do 
Eletromagnetismo clássico; o item (D) pertence à 
Teoria da Relatividade Geral, e o item (E) é sobre a 2ª 
lei da Termodinâmica. 

32. Assinale a seguir o enunciado da hipótese que Max 
Planck adotou em 1900 para explicar o problema da 
radiação do corpo negro. (Em todas as alternativas, h 
denota a constante de Planck.) 

A) A luz de frequência f é constituída por fótons de 
energia E = hf. 

B) Uma partícula carregada oscilando com 
frequência f nas paredes metálicas de uma 
cavidade só pode ter energia total múltipla de hf. 

C) Ao colidir com um elétron numa placa metálica, 
um fóton de luz de frequência f transmite a ele 
todo o seu conteúdo de energia E = hf. 

D) Ao colidir com um elétron numa placa metálica, 
um fóton de luz de frequência f transmite a ele o 
conteúdo parcial de sua energia E = hf e o 
conteúdo total de sua quantidade de movimento. 

E) Um elétron num átomo, ao absorver um fóton de 
luz de frequência f com energia E = hf, pode 
aumentar o seu nível de energia, realizando uma 
transição para uma órbita de maior raio. 

 

Resposta: B 

 Justificativa: 

 Os itens (A), (C) e (D) dizem respeito à hipótese do 
fóton, usada por Einstein para explicar o efeito 
fotoelétrico, e o item (E) é relativo ao modelo atômico 
de Bohr. O item (B) representa a hipótese de 
quantização da energia total de osciladores nas 
paredes metálicas de uma cavidade, utilizada por 
Planck para solucionar o problema da radiação do 
corpo negro. 

 



QUÍMICA – GRUPOS I, II, III E IV 

33. O etanol (C2H5OH), também chamado de álcool etílico, 
é o mais comum dos álcoois. No Brasil, o etanol é 
muito utilizado como combustível de motores de 
explosão. Considerando sua fórmula molecular, qual é 
a percentagem em massa de C (carbono) neste 
composto? 

 Dados: massa do C = 12; massa do H = 1; massa do 
O = 16 
A) 26,08% 
B) 40,12% 
C) 41,38% 
D) 52,17% 
E) 53,33% 

 Resposta: D 

 Justificativa: 
A) Incorreta: Calculando a percentagem em massa 

do carbono, a partir de sua fórmula estrutural, 
obteremos 52, 17% e não 26,08%.  

B) Incorreta: Calculando a percentagem em massa 
do carbono, a partir de sua fórmula estrutural, 
obteremos 52, 17% e não 40,12%. 

C) Incorreta: Calculando a percentagem em massa 
do carbono, a partir de sua fórmula estrutural, 
obteremos 52, 17% e não 41,38%. 

D) Correta: Calculando a percentagem em massa do 
carbono, a partir de sua fórmula estrutural, 
obteremos 52, 17%. 

E) Incorreta: Calculando a percentagem em massa 
do carbono, a partir de sua fórmula estrutural, 
obteremos 52, 17% e não 53,33%. 

  

34. O cloreto de alumínio (AlCl3) é um sal, obtido pela 
adição de ácido clorídrico e alumínio metálico. 1,75 L 
de uma solução de AlCl3 1 x 10-3M possui cerca de 
quantos moles de íon Cl-? 

A) 5,3 x 10-3 mol de Cl- 
B) 2,6 x 10-3 mol de Cl- 
C) 1,7 x 10-3 mol de Cl-  
D) 1,3 x 10-3 mol de Cl- 
E) 1,0 x 10-3 mol de Cl- 

 Resposta: A 

 Justificativa: 
A) Correta: a dissociação de 1,75 L de uma solução 

de AlCl3 produzirá cerca de 5,3 x 10-3 mol de Cl-. 
B) Incorreta: a dissociação de 1,75 L de uma 

solução de AlCl3 produzirá cerca de 5,3 x 10-3 mol 
de Cl- e não 2,6 x 10-3 mol de Cl-. 

C) Incorreta: a dissociação de 1,75 L de uma 
solução de AlCl3 produzirá cerca de 5,3 x 10-3 mol 
de Cl- e não 1,7 x 10-3 mol de Cl-. 

D) Incorreta: a dissociação de 1,75 L de uma 
solução de AlCl3 produzirá cerca de 5,3 x 10-3 mol 
de Cl- e não 1,3 x 10-3 mol de Cl-. 

E) Incorreta: a dissociação de 1,75 L de uma 
solução de AlCl3 produzirá cerca de 5,3 x 10-3 mol 
de Cl- e não 1,0 x 10-3 mol de Cl-. 

  

35. O Pentacloreto de fósforo (PCl5) é um dos mais 
importantes cloretos de fósforo, sendo utilizado 
frequentemente como um reagente de cloração. O 
PCl5(g) é preparado segundo o equilíbrio  

PCl3(g) + Cl2  PCl5(g). 
 Em relação a este sistema, a redução do volume e o 

aumento da pressão afetarão o equilíbrio, 
respectivamente:  
A) deslocando-o para a direita e deslocando-o para 

a direita. 
B) deslocando-o para a direita e deslocando-o para 

a esquerda. 
C) deslocando-o para a esquerda e deslocando-o 

para a esquerda. 
D) deslocando-o para a esquerda e deslocando-o 

para a direita. 
E) o equilíbrio permanecerá inalterado nas duas 

situações. 
 Resposta: A  

 Justificativa: 
A) Correta: o deslocamento se dará, quando da 

redução do volume e aumento da pressão, no 
sentido do menor número de moles, que, neste 
caso, é o da direita para ambos. 

B) Incorreta: o deslocamento se dará, quando da 
redução do volume e aumento da pressão, no 
sentido do menor número de moles, que, neste 
caso, é o da direita para ambos. 

C) Incorreta: o deslocamento se dará, quando da 
redução do volume e aumento da pressão, no 
sentido do menor número de moles, que, neste 
caso, é o da direita para ambos. 

D) Incorreta: o deslocamento se dará, quando da 
redução do volume e aumento da pressão, no 
sentido do menor número de moles, que, neste 
caso, é o da direita para ambos. 

E) Incorreta: o deslocamento se dará, quando da 
redução do volume e aumento da pressão, no 
sentido do menor número de moles, e, neste 
caso, é o da direita para ambos. 

  

 



3Fe2O3(s) + CO(g)  2Fe3O4(s) + CO2(g) ∆H0= -39 kJ 

Fe3O4(s) + CO(g)  3FeO(s) + CO2(g) ∆H0= +18 kJ 

A) +5 kJ 
B) +11 kJ 
C) -11 kJ 
D) +66 kJ 
E) -66 kJ 

 

Resposta: C  

 Justificativa: 
A) Incorreta: Pela Lei de Hess, multiplicamos a 

primeira equação por 3, invertemos a segunda, 
invertemos e multiplicamos a terceira por 2, e ao 
final somamos as três, obtendo, com isto, uma 
liberação de 11 KJ/mol, e não liberação de 
44KJ/mol, e não a absorção de 5 KJ/mol.  

B) Incorreta: Pela Lei de Hess, multiplicamos a 
primeira equação por 3, invertemos a segunda, 
invertemos e multiplicamos a terceira por 2, e ao 
final somamos as três, obtendo, com isto, uma 
liberação de 11 KJ/mol, e não liberação de 
44KJ/mol, e não a absorção de 11 KJ/mol.  

C) Correta: Pela Lei de Hess, multiplicamos a 
primeira equação por 3, invertemos a segunda, 
invertemos e multiplicamos a terceira por 2, e ao 
final somamos as três, obtendo, com isto, uma 
liberação de -11 KJ/mol.  

D) Incorreta: Pela Lei de Hess, multiplicamos a 
primeira equação por 3, invertemos a segunda, 
invertemos e multiplicamos a terceira por 2, e ao 
final somamos as três, obtendo, com isto, uma 
liberação de 11 KJ/mol, e não liberação de 
44KJ/mol, e não a absorção de 66 KJ/mol.  

E) Incorreta: Pela Lei de Hess, multiplicamos a 
primeira equação por 3, invertemos a segunda,, 
invertemos e multiplicamos a terceira por 2, e ao 
final somamos as três, obtendo, com isto, uma 
liberação de 11 KJ/mol, e não liberação de 
44KJ/mol, e não a liberação de -66 KJ/mol. 

  

37. A reação de óxido-redução S4O6
2-

(aq) + Cr2+
(aq)

  

Cr3+
(aq) + S2O3

2-
(aq) apresenta as seguintes semi-

reações: 

S4O6
2- + 2e-

 

 2S2O3
2-

 

ε0=0,17 V 

Cr3+

 

+ e-   Cr2+               ε0= -0,50 V 

 Com base nesses dados, qual o potencial (ε0)

 

desta 
reação de óxido-redução? 
A) -0,16 V 
B) 0,33 V 
C) -0,33 V 
D) 0,67 V 
E) – 0,67 V 

 Resposta: D 

 Justificativa: 
A) Incorreta: sendo uma equação de óxido-redução, 

podemos obter o potencial a partir das semi-
reações dadas, invertendo a segunda (+ 0,50 V), 
e somando-as, obtendo um valor de 0,67 V, e 
não -0,16 V. 

B) Incorreta: sendo uma equação de óxido-redução, 
podemos obter o potencial a partir das semi-
reações dadas, invertendo a segunda (+ 0,50 V), 
e somando-as, obtendo um valor de 0,67 V, e 
não +0,3 V. 

C) Incorreta: sendo uma equação de óxido-redução, 
podemos obter o potencial a partir das semi-
reações dadas, invertendo a segunda (+ 0,50 V), 
e somando-as, obtendo um valor de 0,67 V, e 
não -0,33 V. 

D) Correta: sendo uma equação de óxido-redução, 
podemos obter o potencial a partir das semi-
reações dadas, invertendo a segunda (+ 0,50 V), 
e somando-as, obtendo um valor de 0,67 V. 

E) Incorreta: sendo uma equação de óxido-redução, 
podemos obter o potencial a partir das semi-
reações dadas, invertendo a segunda (+ 0,50 V), 
e somando-as, obtendo um valor de 0,67 V, e 
não -0,67 V. 

  

38. Uma reação de combustão é uma reação química 
entre um combustível e um gás comburente. Estas 
reações necessitam para seu início de uma energia de 
ativação fornecida por um agente externo. Entretanto, 
após este início, a reação continuará ocorrendo 
devido: 

A) à energia liberada pela reação, e que é maior que 
a energia de ativação. 

B) à energia liberada pela reação, e que é menor 
que a energia de ativação. 

C) à energia absorvida pela reação, e que é maior 
que a energia de ativação. 

D) à energia absorvida pela reação, e que é menor 
que a energia de ativação. 

E) ao desaparecimento da energia de ativação. 

36. Determine o ∆H0 para a reação FeO(s) + CO(g) 
Fe(s) + CO2(g), a partir da equações fornecidas a 
seguir: 

Fe2O3(s) + 3CO(g)  2Fe(s) + 3CO2(g) ∆H0= -23 kJ 



 Resposta: A 

 Justificativa: 
A) Correta: para que esta reação de combustão 

continue a ocorrer, é necessário que a energia 
produzida por ela, seja MAIOR que a energia de 
ativação inicial, em virtude da necessidade de 
uma energia de ativação das moléculas que 
ainda não entraram em combustão para poder 
reagir. 

B) Incorreta: para que esta reação de combustão 
continue a ocorrer, é necessário que a energia 
produzida por ela, seja MAIOR (e não menor) que 
a energia de ativação inicial, em virtude da 
necessidade de uma energia de ativação das 
moléculas que ainda não entraram em 
combustão para poder reagir. 

C) Incorreta: uma reação de combustão é 
exotérmica (libera energia) e não absorve. 

D) Incorreta: uma reação de combustão é 
exotérmica (libera energia) e não absorve. 

E) Incorreta: a energia de ativação continuará 
existindo, sendo necessário que a energia 
produzida pela reação seja maior que a energia 
de ativação inicial. 

  

39. Um recipiente contendo 1 (um) litro de água pura 
líquida foi levado a um freezer; após certo tempo, a 
água congelou. Neste sentido, podemos observar que:  

A) o volume permaneceu o mesmo devido à não 
alteração da densidade da água. 

B) o volume aumentou devido ao aumento da 
densidade da água congelada. 

C) o volume diminuiu devido ao aumento da 
densidade da água congelada. 

D) o volume diminuiu devido à diminuição da 
densidade da água congelada. 

E) o volume aumentou devido à diminuição da 
densidade da água congelada. 

 Resposta: E  

 Justificativa: 
A) Incorreta: a água no estado sólido (devido às 

ligações de hidrogênio) apresenta uma menor 
densidade, e, consequentemente, uma mesma 
massa ocupará um maior volume. 

B) Incorreta: a água no estado sólido (devido às 
ligações de hidrogênio) apresenta uma menor 
densidade (e não maior), e, consequentemente, 
uma mesma massa ocupará um maior volume. 

C) Incorreta: a água no estado sólido (devido às 
ligações de hidrogênio) apresenta uma menor 
densidade (e não maior), e, consequentemente, 
uma mesma massa ocupará um maior volume (e 
não menor). 

D) Incorreta: a água no estado sólido (devido as 
ligações de hidrogênio) apresenta uma menor 
densidade, e conseqüentemente, uma mesma 
massa ocupará um maior volume (e não menor). 

E) Correta: a água no estado sólido (devido às 
ligações de hidrogênio) apresenta uma menor 
densidade, e, consequentemente, uma mesma 
massa ocupará um maior volume. 

  

40. Verificou-se experimentalmente que o mentol, 
representado abaixo, apresentou apenas uma leve 
solubilidade em água. 

OH

  

 Essa baixa solubilidade pode ser explicada ao se 
considerar que o mentol: 
A) não é um álcool, por apresentar uma estrutura 

cíclica. 
B) é um estereoisômero oxigenado que possui três 

carbonos estereogênicos. 
C) possui uma cadeia hidrocarbônica que dificulta a 

formação de pontes de hidrogênio com a água. 
D) é um hidrocarboneto; assim, torna-se apolar, e 

“polar e apolar não se dissolvem”. 
E) tem ponto de ebulição bem maior do que a água, 

dificultando assim a sua miscibilidade no estado 
líquido. 



 Resposta:C  

 Justificativa: 
A) Incorreta. É um álcool, pois apresenta uma 

hidroxila ligada a um carbono saturado. Porém, 
essa está numa região com “dificuldade” 
estereoquímica de formar pontes de hidrogênio. 

B) Incorreta. Realmente é um estereoisômero 
oxigenado, que possui três carbonos 
estereogênicos, mas, especificamente, essa 
característica teórica não interfere na sua 
solubilidade dos compostos. 

C) Correta. O fato de a molécula possuir uma cadeia 
hidrocarbônica cíclica e ramificada dificulta a 
formação de pontes de hidrogênio com a água. 

D) Incorreta. Não é um hidrocarboneto, é um álcool 
cíclico. 

E) Incorreta. A propriedade física “ponto de ebulição 
do mentol” não se relaciona à solubilidade em 
água. 

  

41. O composto oxigenado exibido abaixo atua como 
feromônio de uma espécie de formiga. A partir da sua 
representação estrutural, observa-se que ele possui: 

 

O
 

A) cadeia linear. 
B) doze átomos de carbono na cadeia principal. 
C) grupamento funcional característico da função 

cetona. 
D) três carbonos estereogênicos. 
E) ligações C=C com configurações geométricas 

diferentes. 
 Resposta: E  

 Justificativa: 
A) Incorreta. A cadeia é ramificada. 
B) Incorreta. Possui treze (13) átomos de carbono 

na cadeia principal, a maior cadeia 
hidrocarbônica existente na molécula. 

C) Incorreta. O grupamento oxigenado existente 
(aldoxila) é característico da função aldeído. 

D) Incorreta. Possui apenas dois (2) carbonos 
estereogênicos. 

E) Correta. Na estrutura são encontradas duas (2) 
ligações C=C com configurações geométricas 
diferentes, uma Z e a outra E. 

  

42. Sobre as diferenças entre as solubilidades, em água, 
de um ácido graxo e um sabão dele derivado é correto 
afirmar que: 

A) o sabão é mais solúvel porque é menos polar do 
que o ácido graxo. 

B) o sabão é mais solúvel por causa das interações 
formadas entre o ânion carboxilato e as 
moléculas d’água. 

C) o sabão e o ácido graxo possuem a mesma 
solubilidade. 

D) o ácido graxo é mais solúvel por causa da 
presença de um grupamento carboxila, que é 
polar. 

E) o ácido graxo é mais solúvel porque é menos 
polar do que o sabão. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 
A) Incorreta. O sabão é mais solúvel porque é mais 

polar do que o ácido graxo. 
B) Correta. O sabão é mais solúvel por causa das 

interações formadas entre o ânion carboxilato e 
as moléculas d’água. 

C) Incorreta. O ácido graxo é um ácido carboxílico 
de cadeia longa, insolúvel em água. 

D) Incorreta. O ácido graxo é menos solúvel. 
E) Incorreta. O ácido graxo é menos solúvel. 

  

43. A reação química esquematizada abaixo foi realizada 
por Friedrich Wöhler e possui uma grande relevância 
histórica. A respeito dessas informações, é correto 
afirmar que: 

 
A) a reação é bastante exotérmica. 
B) ocorre a produção de um composto inorgânico a 

partir de um composto orgânico. 
C) o reagente da reação é uma base de Arrhenius. 
D) essa reação química é um exemplo de 

isomerização. 
E) o composto formado é muito ácido. 

 Resposta: D  

 Justificativa: 
A) Incorreta. A reação é endotérmica, necessita de 

calor para ocorrer. 
B) Incorreta. Ocorre a produção de um composto 

orgânico (uréia) a partir de um composto 
inorgânico (cianato de amônio). 

C) Incorreta. O reagente da reação é um sal; uma 
base de Arrhenius libera o ânion OH- em solução 
aquosa. 

D) Correta. Há isomerização, pois o composto 
formado possui a mesma fórmula molecular do 
reagente. 

E) Incorreta. O composto formado é uma base. 
  

44. Um hidrocarboneto ramificado, saturado, alifático, 
possuindo um carbono quaternário e um terciário, é 
utilizado como um dos parâmetros para a qualidade da 
gasolina. Dentre as estruturas mostradas abaixo, a 
que satisfaz a todas essas características estruturais 
é: 

A) CH3CH2CH(CH3)CH2CH3  
B) CH3(CH2)6CH3        
C) (CH3)3CCH2CH2CH(CH3)2 

D)   

 

E)  



 

 
 
 
 Resposta:C  

 Justificativa: 
A) Incorreta. Não possui carbono quaternário. 
B) Incorreta. Não é ramificado. 
C) Correta. Satisfaz as características estruturais 

citadas. 
D) Incorreta. É cíclico e não ramificado. 
E) Incorreta. É cíclico e não possui carbono terciário. 

  

45. Espera-se que o principal composto orgânico formado 
na reação entre o metanol e o ácido salicílico, 
catalisada por ácido nítrico, seja o: 

A) ácido benzóico. 
B) salicilato de metila. 
C) metanoato de metila. 
D) benzoato de metila. 
E) álcool salicílico. 

 Resposta: B  

 Justificativa: 
A) Incorreta. O composto esperado é um éster, não 

um ácido carboxílico. 
B) Correta. O salicilato de metila formado é 

proveniente da reação entre o ácido carboxílico e 
o álcool. 

C) Incorreta. Esse éster não deve ser formado 
nessas condições experimentais como principal 
produto. 

D) Incorreta. Esse éster não deve ser formado 
nessas condições experimentais como principal 
produto. 

E) Incorreta. O composto esperado é um éster; não, 
um álcool. 

  

46. Quais são as classes de compostos orgânicos naturais 
diretamente relacionados às produções comerciais de 
biodiesel, por transesterificação, e de etanol, por 
fermentação, respectivamente? 

A) Triglicerídeos e carboidratos. 
B) Proteínas e poli-isoprenos. 
C) Triglicerídeos e proteínas. 
D) Carboidratos e proteínas. 
E) Proteínas e carboidratos. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 
A) Correta. Triglicerídeos e carboidratos. 
B) Incorreta. Proteínas e poli-isoprenos não geram 

os respectivos produtos. 
C) Incorreta. Proteínas não geram etanol por 

fermentação. 
D) Incorreta. Carboidratos e proteínas não geram os 

respectivos produtos. 
E) Incorreta. Proteínas não geram o biodiesel por 

transesterificação. 
  

47. O composto representado abaixo está associado ao 
aroma de manga-espada. Observando a sua estrutura, 
é correto afirmar que esse composto: 

 
A) não possui isômeros. 
B) tem apenas dois carbonos sp2. 
C) deve ser bastante solúvel em água. 
D) é um hidrocarboneto aromático. 
E) não apresenta isomeria óptica. 

 Resposta: E 

 Justificativa: 
A) Incorreta. O composto possui vários isômeros. 
B) Incorreta. Possui quatro (4) carbonos sp2. 
C) Incorreta. É apolar, um hidrocarboneto 

insaturado; logo deve ter baixa solubilidade em 
água ou ser insolúvel na mesma. 

D) Incorreta. É um hidrocarboneto cíclico insaturado, 
mas não é aromático. 

E) Correta. O composto apresenta simetria 
molecular; logo, não possui isomeria óptica. 

  

 



D) ácido fórmico. 
E) ácido heptanóico. 

 

Resposta: D 

 Justificativa: 
A) Incorreta. O ácido acético possui valor de pKa 

maior do que o ácido fórmico. 
B) Incorreta. O ácido benzóico possui valor de pKa 

maior do que o ácido fórmico. 
C) Incorreta. Ácido etanóico é a nomenclatura oficial 

do ácido acético, que possui valor de pKa maior 
do que o ácido fórmico. 

D) Correta. O ácido fórmico possui menor valor de 
pKa. 

E) Incorreta. O ácido heptanóico não é citado na 
tabela. 

  

 

48. A tabela abaixo mostra dados indicativos sobre a 
acidez de três compostos orgânicos, a 25 oC. 

Fórmula estrutural Ka pKa

CH3COOH 1,74 X 10-5 4,76 

C6H5COOH 6,20 X 10-5 4,21 

HCOOH 1,80 X 10-4 3,75 

 Comparando os dados, observa-se que a substância 
mais ácida é o: 
A) ácido acético. 
B) ácido benzóico. 
C) ácido etanóico. 



BIOLOGIA – GRUPOS I, II, III E IV 

49. Correlacione os sais minerais citados abaixo com suas 
funções para o organismo humano, descritas a seguir. 

1) Iodo. 
2) Enxofre. 
3) Magnésio. 
4) Sódio. 
5) Cálcio. 
(   ) Faz parte das moléculas de hormônios da 

glândula tireóide; sua falta pode levar ao 
desenvolvimento acentuado dessa glândula, 
determinando o bócio. 

(   ) Participa dos processos de contração muscular e 
de coagulação do sangue. 

(   ) Participa da transmissão do impulso nervoso e do 
equilíbrio hídrico do corpo. 

(   ) É importante no metabolismo celular e no 
funcionamento normal de músculos e nervos. 

(   ) Está presente em muitas moléculas de proteínas. 
 A alternativa que traz a associação correta é: 

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

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Os papéis de todos os sais minerais citados estão 
corretamente indicados na sequência da alternativa C). 

50. Quando é medida, em uma célula viva, a concentração 
de íons sódio (Na+) e potássio (K+), observa-se maior 
concentração de íons Na+ no líquido extracelular, 
enquanto que, no meio intracelular, há maior 
concentração de íons K+, como ilustrado na figura. 
Com relação a esse assunto, assinale a alternativa 
incorreta. 

k+ 
k+ 

k+ 
k+ 

k+ k+ 
célula Na+ 

Na+ 
Na+ 

Na+ 

Na+ 
Na+ 

Na+ Na+ 

Na+ 

k+ 

meio extracelular 
 

A) Os íons Na+ e K+ atravessam normalmente a 
membrana celular pelo processo de difusão 
facilitada. 

B) Se não houvesse um processo ativo capaz de 
manter uma diferença, os íons Na+ e K+ 
tenderiam a igualar suas concentrações. 

C) Bomba de sódio e potássio é a denominação 
dada ao processo ativo que permite a 
manutenção da concentração diferencial desses 
dois íons. 

D) O transporte de íons Na+ para fora da célula e o 
de K+ para dentro da célula são realizados por 
uma proteína de transporte, com gasto de 
energia. 

E) Os íons Na+ que penetram, normalmente, na 
célula por transporte ativo são levados para o 
meio extracelular por difusão. 

 Resposta: E 

 Justificativa: 

 Normalmente, os íons Na+ atravessam a membrana 
celular por difusão facilitada. Todavia, a concentração 
diferencial de Na+ (maior no meio extracelular) é 
mantida por transporte ativo. 

51. Diversos processos industriais são responsáveis pela 
liberação de ácido sulfídrico (H2S) no meio ambiente. A 
elevação da concentração dessa substância nos 
organismos vivos provoca a perda de função de um 
citocromo (a3), advindo o bloqueio da cadeia 
respiratória. Com relação à cadeia respiratória, é 
correto afirmar que: 

A) a cadeia respiratória constitui uma das fases do 
processo de respiração celular anaeróbica, ela 
ocorre no citosol da célula. 

B) A cadeia respiratória tem a função básica de 
formar ATP, processo denominado de 
fosforilação oxidativa. 

C) Como a cadeia respiratória é uma fase inicial da 
respiração, seu bloqueio é suprido por ação de 
enzimas do ciclo de Krebs. 

D) O ácido cítrico, tricarboxílico, que é sintetizado 
dentro da cadeia respiratória, é indispensável à 
finalização do processo respiratório. 

E) O bloqueio de citocromos, inclusive o citocromo 
a3, ocorre no início da fermentação e da 
respiração celular anaeróbica. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Na cadeia respiratória, há transferência dos 
hidrogênios transportados pelo NAD e pelo FAD para o 
oxigênio, formando água. Nessas transferências, há 
liberação de elétrons excitados, que vão sendo 
captados por aceptores intermediários, os citocromos. 
Nesse processo, os elétrons perdem gradativamente 
energia que, em parte, será utilizada para a formação 
de ATP e, em parte, será liberada em forma de calor. 
Sua função básica, como referido, é a formação de 
ATP, processo denominado de fosforilação oxidativa. 

52. O gráfico abaixo ilustra um experimento no qual um 
feixe de células musculares estriadas, mantido em 
cultura sob condições ideais, foi submetido a várias 
séries de contrações e relaxamentos, por dez dias 
consecutivos, seguindo-se um período de repouso 
(sem exercício) de seis dias. Durante os 16 dias foi 
quantificado um aumento do número de certa organela 
citoplasmática nessas células. Tal organela é 
reconhecida como: 

N
º d

e 
or

ga
ne

la
s 

 (X
) 

po
r c

él
ul

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dias

exercício repouso 

 
A) Centríolo. 
B) Mitocôndria. 
C) Peroxissomo. 
D) Complexo de Golgi. 
E) Glioxissomo. 



 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Como ilustrado, o número de mitocôndrias por célula 
aumenta durante a fase de exercícios; isso porque a 
célula precisa de mais ATP. 

53. Abaixo se ilustra o processo da ovulação humana.. 
Correlacionando esse processo com o processo da 
ovulogênese, analise as proposições dadas. 

I II 

III IV 

V 

 
1) No ovário, cada ovócito primário (I) está contido 

em um folículo (II). 
2) A cada ciclo menstrual, um folículo ovariano inicia 

a maturação, formando um ovócito secundário 
(III). 

3) Na ovulação, um folículo não elimina um óvulo, 
mas, sim, um ovócito secundário (IV) 

4) Após a ovulação, o folículo transforma-se no 
corpo lúteo ou corpo amarelo (V). 

 Está(ão) correta(s) apenas: 
A) 1 e 4. 
B) 2 e 5. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 2. 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Nos folículos ovarianos imaturos (primários), estão 
contidos os ovócitos primários; um ovócito primário 
tem 2n cromossomos. Quando um folículo sofre 
maturação, em decorrência da continuidade do 
processo de ovulogênese, o ovócito primário origina 
um ovócito secundário, este com n cromossomos 
(cromossomos duplicados), e de um glóbulo polar. 
Logo, na ovulação, o folículo ovariano libera um 
ovócito secundário e não um óvulo. 

54. Os animais que possuem três folhetos germinativos 
são chamados triblásticos, como é o caso dos 
cordados. Assinale a alternativa que indica, no 
homem, as estruturas formadas a partir da ectoderme, 
da mesoderme e da endoderme, respectivamente. 

A) Córnea, músculo cardíaco e fígado. 
B) Glândula tireóide, cristalino do olho e gônadas. 
C) Derme da pele, pâncreas e músculos estriados. 
D) Bexiga urinária, esmalte dos dentes e cartilagens. 
E) Tecidos linfáticos, fígado e epiderme da pele. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 A córnea, o músculo cardíaco e o fígado são 
estruturas formadas a partir da ectoderme, da 
mesoderme e da endoderme, respectivamente. 

55. Correlacione os diferentes tipos de células, indicados 
na figura, com o tecido correspondente que formam no 
corpo humano. 

 

matriz 

1 

matriz 

2 

3 

4 

 
(   ) nervoso 
(   ) cartilaginoso 
(   ) muscular 
(   ) ósseo 

 A alternativa que indica a correta associação célula x 
tecido é: 
A) 4, 3, 1, 2 
B) 3, 4, 1, 2 
C) 2, 1, 3, 4 
D) 4, 2, 3, 1 
E) 1, 2, 3, 4 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Estão ilustrados: osteócitos (figura 1), condrócitos 
(figura 2), fibras cardíacas (figura 3), microglia e 
oligodendrócitos (figura 4), os quais compõem, 
respectivamente, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, 
tecido muscular e tecido nervoso. 

56. Correlacione as doenças relacionadas abaixo com 
seus respectivos agentes etiológicos: vírus ou 
bactérias, citados em 1) e 2). 

1) Vírus   (   ) dengue 
2) Bactéria   (   ) febre amarela 

(   ) raiva 
(   ) febre tifóide 
(   ) crupe ou difteria. 

 A sequência correta é: 
A) 2, 1, 1, 2, 2 
B) 1, 1, 1, 2, 2 
C) 2, 2, 1, 1, 2 
D) 1, 2, 1, 2, 1 
E) 1, 1, 2, 1. 1 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Dengue, febre amarela e raiva são doenças que têm 
VÍRUS como agentes etiológicos. Febre tifóide e crupe 
ou difteria têm BACTÉRIAS como agentes etiológicos. 

57. Os primeiros vertebrados que surgiram na Terra, 
provavelmente, eram animais marinhos, de pequeno 
porte, com as características dos cordados; não 
possuíam mandíbulas e foram por isso denominados 
Agnathas. Considerando o esquema evolutivo indicado 
abaixo, assinale a alternativa que indica os grupos 
onde, pela primeira vez, foi observada a respiração 
aérea na fase adulta e a ocorrência do anexo 
embrionário âmnio, respectivamente. 

 

Amphibia 

Agnatha Chondrichthyes 

Osteichthyes Reptilia Aves 

Mammalia

(1) 

(2) (3) (4) 

(5) 

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

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 A respiração pulmonar na fase adulta e a ocorrência 
do anexo embrionário âmnio são, pela primeira vez 
relatados, para anfíbios e répteis. 

58. A produção de certos hormônios da espécie humana já 
tem sido possível em laboratório, graças ao 
desenvolvimento da biotecnologia e da engenharia 
genética. Para tal produção, é seguido um roteiro 
experimental, como mostrado na ilustração abaixo, 
seguido do isolamento e da purificação do produto. O 
resultado indicado de 1 a 5 é denominado: 

Enzima 
de 

restrição 

Bactéria recombinante 

Enzima – DNA ligase
Gene 
Enzima – DNA ligase

Gene
Enzima de restrição

Extração
Bactéria

Cromossomo Bacteriano
Plasmídeo 

DNA humano

1 2 3 4 5 

 
A) Sondas genéticas. 
B) DNAs complementares. 
C) Sondas de RNA. 
D) Clones. 
E) DNAs fingerprint (impressões digitais) 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 Cada bactéria referida de 1 a 5 é um clone do material 
manipulado geneticamente, como ilustrado na figura. 

59. Um exemplo clássico de relação ecológica, que 
envolve predador x presa, é ilustrado na figura abaixo, 
tomando por base observações feitas durante quase 
90 anos sobre o comportamento de linces e lebres que 
vivem em regiões frias do Canadá. A partir desses 
dados, pode-se concluir que é incorreta a descrição 
apresentada na alternativa: 
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A) A relação entre esses seres vivos na natureza, 
sem interferência negativa do homem, é 
importante no controle populacional, tanto do 
predador quanto da presa. 

B) À medida que aumenta o número de lebres, 
aumenta o número de linces, que passam a ter 
mais alimento. 

C) O aumento do número de linces reduz o número 
de lebres, pois essas serão mais predadas. 

D) Quando a população de lebres diminui, a 
população de linces também diminui. 

E) Quando diminui a população de linces, diminui 
também a população de lebres, para que possa 
ser iniciado novo ciclo natural. 

 Resposta: E 

 Justificativa: 

 Quando a população de linces diminui, um menor 
número de lebres é predado, e a população de lebres 
tende a aumentar, recomeçando o ciclo natural. 

60. O potencial biótico de uma população é a sua 
capacidade de aumentar o número de indivíduos em 
condições ideais, isto é, sem que haja nada para 
impedir esse aumento. Considerando a figura abaixo, 
é correto afirmar que o potencial biótico está 
representado:  
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A) pela reta pontilhada 1. 
B) pela curva indicada em 2. 
C) pela curva indicada em 3. 
D) pelo segmento 4 da curva 3. 
E) pelas curvas 2 e 3 até o limite da reta 1. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Como o potencial biótico de uma população é a sua 
capacidade de aumentar o número de indivíduos, sem 
que nada haja para impedir esse aumento, esse 
potencial está indicado na figura pela curva 2. 

61. O sistema urinário dos animais está relacionado à 
remoção de substâncias tóxicas dos organismos, 
como é o caso dos produtos oriundos do metabolismo 
de proteínas e dos ácidos nucléicos. Com relação a 
esse assunto, analise as proposições dadas a seguir. 

1) A maioria de animais aquáticos são 
amoniotélicos. 

2) São animais uricotélicos as aves e os insetos. 
3) Os mamíferos, incluindo o homem, são animais 

ureotélicos. 
4) Os peixes ósseos e os tubarões são animais 

uricotélicos. 
 Está(ão) correta(s): 

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



 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Tubarões, assim como alguns peixes ósseos, são 
animais ureotélicos. 

62. Com relação ao coração dos mamíferos, analise as 
afirmações seguintes. 

1) entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe 
uma válvula denominada bicúspide, e entre o 
átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, uma 
válvula denominada tricúspide. 

2) as válvulas bicúspide e tricúspide impedem que o 
sangue, impulsionado com força e pressão pelos 
átrios, retornem para os ventrículos, e possa 
então ser levado para todas as partes do corpo. 

3) os batimentos cardíacos obedecem ao ritmo de 
impulsos oriundos de uma região especial do 
músculo cardíaco, denominada nó sino-atrial. 

4) o movimento de contração do coração é 
denominado sístole, enquanto o movimento de 
relaxamento é denominado de diástole. 

5) os batimentos cardíacos são regidos por um 
mecanismo próprio, o nó sino-atrial, não havendo 
mecanismo regulador relacionado com o sistema 
nervoso autônomo. 

 Está(ão) correta(s) apenas: 
A) 1, 2, 3 e 5 
B) 3 e 4  
C) 3, 4 e 5  
D) 1, 2 e 3  
E) 4  

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 Nos vertebrados, especialmente nos mamíferos, os 
batimentos cardíacos obedecem ao ritmo de impulsos 
oriundos de uma região especial do músculo cardíaco, 
o nó sino-atrial. O impulso gerado é transferido para o 
nó átrio-ventricular e desse para um sistema de fibras 
condutoras. Mas, apesar de todo esse automatismo, 
os batimentos cardíacos têm mecanismos reguladores 
relacionados ao sistema nervoso autônomo. 

63. Em relação ao que ocorre nas superfícies respiratórias 
do homem, uma das afirmações a seguir está 
incorreta. Assinale-a. 

A) As trocas gasosas ocorrem por transporte ativo. 
B) O processo de hematose possibilita que o sangue 

venoso passe a ser sangue arterial. 
C) Praticamente, todo o oxigênio recebido na 

respiração é transportado pela hemoglobina. 
D) A maior parte do gás carbônico recebido na 

respiração, aproximadamente 70%, é transportado 
sob a forma de íons bicarbonato no plasma. 

E) Cerca de 7% do gás carbônico recebido na 
respiração é transportado pelo plasma como CO2. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 As trocas gasosas, nas superfícies respiratórias do 
homem, ocorrem por difusão facilitada. 

64. Da semente do milho é feito o fubá, muito apreciado 
no Nordeste. No Sul e no Sudeste, o pinhão, que é a 
semente do pinheiro-do-paraná, é muito apreciado. As 
plantas das quais se obtém a matéria prima para o 
fabrico do fubá e para a obtenção do pinhão 
pertencem, respectivamente, aos grupos vegetais 
denominados: 

A) Angiosperma e gimnosperma. 
B) Briófita e pteridófita. 
C) Angiosperma e pteridófita. 
D) Gimnosperma e briófita. 
E) Gimnosperma e angiosperma. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 A planta de milho é uma angiosperma 
(monocotiledônea) e o pinheiro-do-paraná é uma 
planta gimnosperma. 

 


