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Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1

Questão 3

Questão 2

A variação, na atividade catalítica de duas enzimas em função do  pH, está
registrada no gráfico destacado.

Com base nele e nas características e propriedades das biomoléculas
envolvidas, pode-se afirmar:

A) A pepsina e a tripsina atuam sob o mesmo substrato em pH e
compartimento diferente.

B) Essas duas enzimas, pepsina e tripsina, in vivo, terão produtos distintos.
C) O efeito do pH sobre a atividade das enzimas revela que a pepsina atua

no meio citosólico.
D) A reação catalisada pela tripsina precede à ação de enzimas entéricas que

atuam em pH ácido.
E) A atividade enzimática não reflete a expressão funcional da informação

genética.

Um sapo inalou gás oxigênio radioativo.

A primeira substância, a ser identificada nas mitocôndrias das células desse sapo, com esse elemento radioativo, é

A) o CO2.
B) a glicose
C) o piruvato.
D) o ATP.
E) a água.

Observando-se o esquema em destaque e com os conhecimentos, pode-se afirmar:

A) A colônia resistente A surgiu em resposta ao antibiótico.

B) O antibiótico atua como agente modificador de bactérias.

C) Na conjugação, foram originados indivíduos resistentes sem alteração de seu material genético.

D) A colônia A resistente foi formada depois da pressão seletiva que o antibiótico imprimiu.

E) A origem de colônias formadas por bactérias resistentes em A e B ocorreu por processos distintos.
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Questão 4

Questão 6

Biologia

Em uma molécula de DNA, observou-se que a relação A+G/
C+T em uma de suas fitas é 0,5.

O valor dessa mesma relação, em sua fita complementar, é

A) 0,5
B) 1,0
C) 1,5
D) 2,0
E) 5,0

Questão 5

A organização observada em destaque é resultado de uma
técnica denominada de cariotipagem que permite a análise dos
cromossomos de um indivíduo e, assim, compreender se ele
é ou não portador de alguma alteração cromossômica.

A partir da análise do Ideograma destacado e com os
conhecimentos, é correto afirmar:

A) Para essa organização, os cromossomos foram retirados
da anáfase.

B) O ideograma observado é de um indivíduo do sexo
masculino, sem alteração cromossômica.

C) A célula normalmente utilizada, para o desenvolvimento da
cariotipagem, é diploide e de uma variação do tecido
epitelial.

D) Se o indivíduo do ideograma em destaque produzir
gametas, ele poderá ter uma carga cromossômica igual
a 24, XY.

E) O indivíduo que apresenta  o ideograma estacado não
possui cromossomos X.

Um dos problemas enfrentados atualmente pelas cidades é
o grande volume de esgoto doméstico gerado por seus
habitantes. Uma das formas de minimizar o impacto desses
resíduos é o tratamento dos efluentes realizado pelas estações
de tratamento. O principal método utilizado para isso é o
tratamento por lodos ativados, em que o esgoto é colocado em
contato com uma massa de bactérias em um sistema que
garante a constante movimentação e oxigenação da mistura,
ambas necessárias para que o processo de decomposição
possa ocorrer.

Analisando-se esse processo a partir das informações
registradas e com os conhecimentos sobre ele, pode-se afirmar
que

A) o meio estará totalmente eutrofizado, devido à deposição
da matéria orgânica, em curto  prazo.

B) a oxigenação do ambiente viabilizará a decomposição
aeróbica das bactérias, por ação de suas mitocôndrias.

C) as bactérias aeróbicas, com a oxigenação da mistura,
apresentarão uma maior expressão de seu potencial
biótico.

D) as bactérias utilizadas, possivelmente, são similares
àquelas originadas, logo depois do surgimento dos
coacervados.

E) a oxigenação do meio é principal fator de floração que
ocorrerá no ambiente.

Questões 7 e 8
O Ministério da Saúde confirmou que a infecção
pelo Zika Vírus, a partir da picada do Aedes aegypti
contaminado, pode provocar também a Síndrome
de  Guillain-Barré. No Brasil, a ocorrência de
síndromes neurológicas, relacionadas ao vírus
Zika, foi confirmada após investigações da
Universidade Federal de Pernambuco, a partir da
identificação do vírus em amostra de seis
pacientes com sintomas neurológicos e com
histórico de doença exantemática. Desse total,
quatro foram confirmadas com a doença.
Na síndrome de Guillain-Barré, o sistema
imunológico de uma pessoa, responsável pela
defesa do corpo contra organismos invasores,
começa a atacar os próprios nervos, danificando-
os gravemente. A ação ocorre, principalmente, no
revestimento lipídico proporcionando a
desmielinização, podendo deixar até mesmo de
funcionar, se a ação for em outras regiões do corpo.
(O MINISTÉRIO... 2016).

Questão 7

Analisando-se as características básicas do agente etiológico
responsável pela Síndrome de Guillain-Barré, pode-sel afirmar
que

A) ele é classificado como um organismo do filo artrópodo
da classe dos insetos.

B) apresenta três folhetos germinativos e cavidade
celomática.

C) possui um metabolismo limitado quando não se encontra
no interior da célula.

D) é classificado como um organismo dotado de RNA com
senso positivo.

E) sua organização morfológica é dotada de uma membrana
proteica que delimita seu material genético e é formada
no interior do hospedeiro.

Questão 8

Com as informações contidas no texto a respeito da Síndrome
de Guillain-Barré e com os conhecimentos sobre ela, é correto
afirmar que

A) essa síndrome poderá dificultar a interação do indivíduo
como meio em que ele se encontra devido à perda da
massa cinzenta dos nervos.

B) ela é uma doença autoimune, proporcionada pela ação
de antígenos específicos na bainha de mielina do
indivíduo.
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C) a perda de reflexos em braços e pernas, alterações na
sensibilidade e dormência podem ser desenvolvidas com
essa síndrome.

D) a transmissão do impulso nervoso via axônio será muito
mais intensa, proporcionando alterações metabólicas.

E) a ação do sistema imune sobre o indivíduo, com essa
síndrome, é classificada como inata.

Questão 9

Toda célula necessita de energia para o desenvolvimento de
suas atividades metabólicas, como a funcionalidade da bomba
de Na+/K+ e a transmissão do impulso nervoso.

Para a aquisição do ATP, é necessário que o alimento seja
quebrado e, assim, uma energia seja liberada para a
fosforilação do ADP.

A respeito do alimento preferencial da célula, para a aquisição
de energia metabólica, pode-se afirmar que ela

A) penetra em neurônios, a partir da ação da insulina.
B) é solúvel e quebrada até piruvato no citosol de células

procarióticas e eucarióticas.
C) é sintetizada no estroma do cloroplasto de células de

levedos.
D) tem alta afinidade com o O2 em compartimentos

específicos na célula.
E) entra na mitocôndria por difusão facilitada.

Questão 10

Depois de séculos de crescimento mais que
exponencial, a população do [planeta] está se
estabilizando. A julgar pelas tendências atuais, ela
vai parar em cerca de nove bilhões de pessoas
em meados do século. Enquanto isso, a pobreza
extrema está diminuindo, tanto como percentagem
da população como em números absolutos.
[...] Esse crescimento da humanidade em tamanho
e riqueza, porém, pressiona os limites do planeta.
Nós emitimos dióxido de carbono três vezes mais
rápido do que os oceanos e a terra conseguem
absorver. No meio do século, segundo estudos, o
aquecimento global começará realmente a trazer
grandes problemas. Na velocidade em que as
coisas vão, as florestas e os estoques de peixes
vão acabar antes que isso.

Considerando-se o gráfico e as informações contidas no texto,

é correto afirmar:

A) Entre 1820 e 1860, a emissão de dióxido de carbono era

compatível com a capacidade de absorção desse gás pela

biosfera, principalmente por organismo fotoautótrofos.

B) A emissão de CO2 pelo ser humano não é um exemplo

de excreção.

C) A fotossíntese não influencia no ciclo de carbono da

atmosfera.

D) O processo fotossintético aumenta o teor de CO2 na

atmosfera.

E) O CO2 é fixado pela rubisco no interior dos tilacoide.

Questão 11

A respeito do gráfico em destaque, é correto afirmar:

A) Predatismo e parasitismo podem ser incluídos como
alelobioses que compõem a resistência do meio.

B) O potencial biótico representa a capacidade inata que tem

uma população em crescer sob qualquer condição.

C) O crescimento real de uma população reflete a ação da
resistência do meio, acabando com o potencial biótico.

D) Alimento e espaço garantem, sem limites, o crescimento
de uma população.

E) O tamanho máximo da população, para um dado

ambiente, é alcançado quando fatores de resistência
ambiental deixam de existir.

Questão 12

A seleção natural é um dos principais fatores responsáveis pela
evolução, juntamente com a mutação, a deriva genética e a
migração genética.

 Para que a seleção natural ocorra em uma população, é
imprescindível que haja

A) indivíduos geneticamente iguais.

B) indivíduos distintos geneticamente.

C) apenas indivíduos aptos.

D) indivíduos sem características aptas.

E) apenas indivíduos fenotipicamente idênticos.
(MUSSER, 2005, p. 39).
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Questão 13

Observando-se a ilustração das fases de desenvolvimento
embrionário dos organismos, pode-se concluir:

A) Quanto mais próximo uma espécie for da outra, menor
será o número de fases embrionárias semelhantes entre
eles.

B) Características semelhantes entre peixes e anfíbios são
limitadas à sua fase embrionária.

C) Aves e répteis não compartilham características
filogenéticas.

D) A presença da notocorda no desenvolvimento embrionário
diferencia os cordados de outros filos.

E) As características embrionárias, observadas no
desenvolvimento dos organismos em destaque, não são
observadas nos outros filos.

Questão 14

A partir da estrutura reproduzida e com os conhecimentos
sobre ela, é correto afirmar:

A) A estrutura, em destaque, é encontrada apenas em
eucariontes.

B) As bases observadas fazem parte do grupo das purinas.
C) O glicídio observado é originado daquele encontrado no

DNA.
D) A molécula, em destaque, pode ser encontrado no vírus

da Zika, em viroides e no influenza.
E) O segmento, em destaque, foi formado de uma sequência

CGAU do DNA.

Questão 15

Questão 16

O metabolismo é uma característica imprescindível à condição
celular, viabiliza a síntese e a quebra de compostos que são

essenciais à sua manutenção.

Entre as ações metabólicas, destaca-se a glicólise, que
apresenta diversas características, como

A) ser um processo que ocorre sem a necessidade de uma
compartimentação citoplasmática.

B) prescindir de polipeptídios específicos para ocorrer.

C) ocorrer apenas em condição de aerobiose.

D) não poder ser utilizada como evidência de ancestralidade
bioenergética comum entre os seres vivos.

E) dispensar um suprimento energético inicial para ocorrer.

Por que uma rosa é uma rosa?

À medida que as células vão se diferenciando,
uns genes se ativam e outros se inativam, o que
possibilita a uma simples oosfera fecundada dar

origem a uma flor, uma folha ou um espinho.
Durante o desenvolvimento de um organismo, as
células se movem, migram, seguem complexas

estratégicas, mudam sua forma e terminam
formando tecidos especializados. (PORQUE..., 2016).

A interpretação do texto, com base no mecanismo de ação
gênica, permite afirmar:

A) A formação de tecidos não depende de interação complexa
entre o DNA, RNA e proteínas.

B) A formação de um tecido prescinde da síntese de
proteínas específicas.

C) As estratégias utilizadas na transcrição das mensagens
genéticas são diferentes em cada tecido.

D) O processo de replicação do DNA determina o surgimento
de células diferenciadas.

E) Agentes físicos ou químicos, atuando na molécula de
DNA, podem produzir padrões celulares alterados.

Questão 17

A aranha-caranguejeira (Aconthoscurria gomesiana) produz
uma substância, a gomesina, extremamente eficaz no combate
a bactérias e fungos. Essa substância é um peptídeo e
funciona como um potente antibiótico.

Com base nessa informação, pode-se afirmar:

A) A gomesina é sintetizada por um organismo que
apresenta quatro pares de patas e um par de antenas.

B) A síntese da gomesina ocorre a partir de uma tradução
proteica.
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Questão 18

Os cromossomos X e Y possuem uma pequena região
homóloga que se emparelha na meiose. Mas há um grande
setor do cromossomo X que não existe no Y, onde se localizam
vários genes responsáveis por diversas características, como
o daltonismo, a hemofilia, a presença de mecha branca no
cabelo e a distrofia muscular de Duchenne. Além desses, foram
localizados genes responsáveis por feminilização testicular,
adrenoleucodistrofia, síndrome do X frágil e um provável
gene que responde por grave doença mental, a psicose
maníaco-depressiva.

A partir dessas informações e com os conhecimentos sobre
o assunto, é correto afirmar:

A) Os genes responsáveis pela expressão das
características em destaque são mais frequentes nas
mulheres.

B) As características apresentadas são manifestadas apenas
nos homens.

C) A expressão de uma dessas características na mulher
ocorre por hemizigose e nos homens, por homozigose.

D) Os genes responsáveis pela expressão do daltonismo e
da distrofia muscular de Duchenne apresentam
segregação dependente.

E) Todas as filhas de um homem hemofílico serão portadoras
dessa patologia.

Questão 19

Considerando-se que I, II, III e IV, identificados na árvore
filogenética reproduzida, são características presentes no reino
plantae, é correto afirmar:

A) Em I, há organismos dotados de clorofila que absorve
qualquer comprimento de onda da energia
eletromagnética.

B) Em II, ocorreu o surgimento do produto originado do óvulo
fecundado nos vegetais.

C) A Aconthoscurria gomesiana apresenta uma circulação
lacunar e é classificada como esquizocelomada.

D) A gomesina pode atuar inibindo o desenvolvimento de
virose na Aconthoscurria gomesiana.

E) Os parasitas que podem ser inibidos pela gomesina
apresentam parede celular e histonas.

C) Em III, pode ter surgido a fecundação sifonogâmica.

D) Em IV, observa-se o gametófito mais desenvolvido do
reino plantae.

E) Em IV, observa-se a aquisição  dos vasos lenhosos e
liberianos.

Questão 20

O cogumelo shimeji (Pleurotus ostretus), aos poucos, vem
sendo utilizado na culinária brasileira. Ele é encontrado,
facilmente, em supermercados e já é usado como principal
ingrediente de vários pratos.

A respeito desse organismo Pleurotus ostretus, pode-se afirmar
que

A) é um organismo heterótrofo, deuteromiceto e com
membrana de reforço quitinosa.

B) não tem a capacidade de sintetizar proteínas e faz parte
da divisão ascomiceto.

C) não realiza fotossíntese, embora apresente cloroplastos
no citoplasma.

D) é classificado como basidiomiceto e possui glicogênio
como reserva energética.

E) é um zigomiceto constituído de hifas que formam o micélio.

*  *  *
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Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Física

Questão 21

Questão 22

Questão 23

Considere uma partícula que realiza três deslocamentos consecutivos: Δs1 = (4i + 3j)m,
Δs2 = (3i − 2j)m e Δs3 = (i + 5j)m.

Dessa forma, o módulo do deslocamento resultante, em m, é igual a

A) 10,0
B) 9,0
C) 8,0
D) 7,0
E) 6,0

Uma bola de 20,0g, movendo-se a 1,8m/s, choca-se em uma parede e retorna a 1,4m/s.

Se a bola ficar em contato com a parede por um intervalo de tempo de 2ms, conclui-se
que o módulo da aceleração média durante esse intervalo de tempo, em 103m/s2, é
igual a

A) 2,2
B) 2,0
C) 1,8
D) 1,6
E) 1,4

Um bloco de massa m1 igual a 6,0kg, colocado sobre uma
mesa horizontal com atrito, é unido a um outro bloco de
massa m2 igual a 4,0kg por meio de uma corda ideal que
passa por uma polia sem atrito, conforme a figura.

Sabendo-se que o coeficiente de atrito é igual a 0,2, analise
as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as
falsas.

(  ) O sistema se desloca com a aceleração constante de
módulo igual a 1,8m/s2.

(  ) O bloco de massa m2 terá uma velocidade de 1,4m/s
após um tempo de 0,25s.

(  ) Após um tempo de 0,2s o bloco de massa m1 se
deslocará 5,6cm sobre a mesa.

(  ) A força de atrito que atua sobre o bloco de massa m1 tem intensidade igual a 12,0N

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V F V F
B) V F F V
C) F F V V
D) F V V F
E) F V F V

Questão 24

A força gravitacional é a força mútua de atração entre quaisquer dois corpos no Universo.

Sobre a Gravitação Universal, é correto afirmar:

A) O planeta mais próximo do Sol possui, em média, o maior período orbital.
B) Um planeta se move mais rapidamente quando ele está mais próximo do Sol e mais

lentamente quando ele está mais afastado.
C) Se a massa de um planeta fosse dobrada sem o aumento de seu raio, a velocidade

de escape para aquele planeta seria 4 vezes maior.
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Questão 25

Questão 26

D) Um corpo cujo módulo do peso na superfície da Terra é P, quando elevado a uma
altura igual a 2 vezes o raio da Terra acima da sua superfície, apresentará um peso
de módulo P/4.

E) A Lei da Gravitação Universal de Newton afirma que cada partícula do Universo atrai
todas as outras com uma força que é diretamente proporcional ao produto das suas
massas e inversamente proporcional à da distância entre elas.

Todo processo físico que ocorre no Universo envolve energia e suas transferências ou
transformações. Considere uma partícula sendo deslocada ao longo do eixo X sob a ação
de uma força que varia conforme a posição, de acordo com o gráfico.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a variação da energia cinética sofrida
pela partícula no intervalo considerado, em J, é igual a

A) 65,0
B) 60,0
C) 55,0
D) 50,0
E) 45,0

O termo colisão representa um evento durante o qual duas partículas se aproximam e
interagem por meio de forças.

Com base nos conhecimentos sobre Impulso e Momento Linear, é correto afirmar:

A) O momento linear de um sistema isolado é conservado em todas as colisões
elásticas.

B) A energia cinética de um sistema isolado é conservada apenas em colisões
inelásticas.

C) Na colisão inelástica, a energia cinética do sistema é conservada, embora o momento
linear não o seja.

D) A quantidade de momento linear de uma partícula é uma grandeza escalar definida
como o produto da massa pela sua velocidade.

E) Duas partículas que se submetem a uma colisão frontal elástica em uma dimensão
apresentam tanto o momento linear quanto a energia cinética conservados.

Questão 27

Considere um corpo de 200,0g caindo de uma altura de 5,0m e atingindo o solo, sendo
decorridos 4,0ms desde o instante em que o corpo toca o solo até ele atingir a condição
de repouso.

Sabendo-se desprezível a resistência do ar e o módulo da aceleração da gravidade local
igual a 10m/s2, é correto afirmar que a intensidade da força média exercida pelo solo
sobre o corpo, em kN, é igual a

A) 0,40
B) 0,45
C) 0,50
D) 0,55
E) 0,60
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Questão 28

Questão 30

Questão 31

Um bloco de ferro de 200,0g, cuja densidade é igual a 7,8g/cm3, está suspenso por um
dinamômetro e totalmente submerso em um fluido de massa específica d.

Considerando-se que a indicação do dinamômetro é de 1,2N e o módulo da aceleração
da gravidade local igual a 10m/s2, é correto afirmar que o valor de d, em g/cm3, é
igual a

A) 3,28 C)  2,97 E)  2,33
B) 3,12 D)  2,75

Questão 29

Um objeto de 400,0g, preso a uma mola, oscila com uma amplitude de 6,0cm e um
período de 4,0s.

Considerando-se π igual a 3, em que a velocidade é igual a  e em que vmax é o

valor da velocidade máxima, é correto afirmar que a posição x, em cm, é igual a

A) 2,5 C)  3,5 E)  4,5
B) 3,0 D)  4,0

Um trem está se deslocando a uma velocidade de 54km/h e se aproxima de um homem
em repouso na estação de trem, quando toca a sua buzina, cuja frequência é de 500,0Hz.

Considerando-se que não há vento e que a velocidade do som no ar é igual a 340m/s,
conclui-se que a frequência percebida pelo homem, em Hz, é de, aproximadamente,

A) 515,0 C)  538,0 E)  645,0
B) 523,0 D)  610,0

Qualquer propriedade termométrica pode ser usada para se estabelecer uma escala de temperatura.

Considerando-se o comprimento da coluna de mercúrio de um termômetro como grandeza
termométrica e igual a 6,0cm quando o termômetro está em equilíbrio no ponto de gelo
e 18,0cm quando o termômetro está em equilíbrio no ponto de vapor, é correto afirmar
que o comprimento da coluna quando a temperatura ambiente for de 20oC, em cm,
é igual a

A) 8,4 C)  10,1 E)  12,5
B) 9,2 D)  11,7

Questão 32

O calor específico de um corpo pode ser medido aquecendo-se esse corpo até uma
temperatura conhecida. Considerando-se que um bloco de 100,0g de massa, feito de
um material desconhecido seja colocado em um calorímetro de cobre de 1,0kg,
contendo 100,0g de água, estando o sistema em equilíbrio, a 30oC.

Sabendo-se que, ao adicionar 120,0mL de água a 900C ao calorímetro, a temperatura
de equilíbrio do sistema passa a ser 50oC, os calores específicos do cobre e da água
são, respectivamente, iguais a 0,092cal/goC e 1,0cal/goC, nessas condições e
desprezando-se a perda da energia térmica para o meio, é correto afirmar que o calor
específico do bloco, em cal/goC, é igual a

A) 0,27 C)  0,48 E)  0,63
B) 0,39 D)  0,51

Questão 33

O espelho é uma superfície que reflete um raio luminoso em uma direção definida, ao
invés de absorvê-lo ou espalhá-lo em todas as direções.

Considerando-se um objeto localizado a 20,0cm de um espelho côncavo de raio de
curvatura igual a 32,0cm, então a distância entre o objeto e a sua imagem formada,
em m, é igual a

A) 0,40 C)  0,50 E)  0,60
B) 0,45 D)  0,55
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Questão 34

Questão 37

Questão 35

Questão 36

Com base nos conhecimentos sobre Óptica Geométrica, é correto afirmar:

A) A velocidade da luz solar é menor que a da luz de uma lâmpada de 80W.
B) Nos meios heterogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.
C) Os corpos que permitem a passagem parcial de luz são denominados de opacos.
D) Os eclipses do Sol e da Lua comprovam o princípio da propagação retilínea da luz.
E) Ao observar um objeto que não é fonte de luz, ele se apresenta com a cor que refrata.

Um fio condutor transporta 4,2.1040 elétrons durante 2min.

Considerando-se a carga do elétron igual a 1,6.1019C, é correto afirmar que a intensidade
da corrente elétrica que atravessa esse condutor, em 1019 A, é igual a

A) 6,2
B) 5,6
C) 4,8
D) 3,7
E) 2,5

Duas cargas pontuais q1 = − 4nC e q2 = 6nC são posicionadas respectivamente sobre
o eixo x, em x1 = 2,0cm e x2 = − 1,0cm.

Sabendo-se a constante eletrostática do meio é igual a 9.109Nm2C−2, é correto afirmar
que a intensidade do campo elétrico no eixo x em x = 0,0cm, em 105N/C, é igual a

A) 6,3

B) 6,2

C) 6,1

D) 5,9

E) 5,7

O potencial elétrico é uma função escalar de posição e é contínuo em todas as posições
do espaço.

Com base nos conhecimentos sobre a Eletrodinâmica, é correto afirmar:

A) Quando o campo elétrico é nulo em alguma região do espaço, o potencial elétrico
também deve ser nulo naquela região.

B) As linhas de campo elétrico são sempre orientadas na direção de maior potencial

elétrico.

C) O potencial elétrico é definido como a energia cinética por unidade de massa.

D) As superfícies equipotenciais nunca interceptam as linhas de campo elétrico.

E) Na eletrostática, a superfície de um condutor é uma superfície equipotencial.

Questão 38

Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria, de força eletromotriz E e
resistência interna r, e um resistor de resistência elétrica igual a 8,4Ω percorrido por uma

corrente de intensidade igual a 1,0A. Substituindo-o por outro resistor de 1,2Ω, a
intensidade da corrente passa a ser de 2,0A.

Nessas condições, a força eletromotriz e a resistência interna da bateria são

respectivamente iguais, em V e Ω, a

A) 19,6 e 4,8

B) 14,4 e 6,0

C) 21,5 e 5,4

D) 22,9 e 4,3

E) 23,2 e 3,7
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Questão 39

Questão 40

Física

*  *  *

Com base nos conhecimentos sobre o Eletromagnetismo, é correto afirmar:

A) O período de uma partícula se movendo em um círculo em um campo magnético
é proporcional ao raio do círculo.

B) As linhas de campo magnético são paralelas à força magnética sobre uma partícula
carregada em um campo magnético uniforme.

C) Uma espira transportando corrente apresenta uma força líquida quando imersa em
um campo magnético uniforme, mas não tem um torque que tende a girá-la.

D) A força magnética varia a direção e o módulo do vetor velocidade de uma partícula
carregada se movendo numa região onde existe um campo magnético uniforme.

E) A razão carga-massa de um íon de velocidade conhecida pode ser determinada pela
medida do raio da trajetória circular feita pelo íon em um campo magnético conhecido.

Um solenoide com comprimento de 20πcm e 200 voltas transporta uma corrente de
intensidade 3,2A.

Considerando-se a permeabilidade magnética do meio igual a 4π.10−7T.m/A, é correto
afirmar que a intensidade do campo magnético sobre o eixo do solenoide, em mT, é igual a

A) 0,95
B) 1,19
C) 1,28
D) 1,36
E) 1,45
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Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

História

Questões 41 e 42

Questão 41

A análise do mapa e os conhecimentos sobre o desenvolvimento das atividades comerciais na Europa do século XV permitem
corretamente afirmar:

A) O comércio realizado pela Europa no período da Baixa Idade Média era restrito ao continente europeu, não existindo relações
econômicas com outros continentes.

B) O atraso econômico das sociedades africanas e o estágio tribal dos povos nômades, no norte da África, inviabilizavam a
inserção africana no circuito comercial europeu.

C) O movimento das Cruzadas contribuiu para a reativação do comércio entre o Oriente e o Ocidente, e para o desenvolvimento
das cidades.

D) As cidades italianas monopolizaram o comércio europeu, impedindo que outras regiões participassem das atividades
mercantis, contribuindo para o atraso econômico da península Ibérica.

E) A nobreza feudal controlava as principais feiras medievais, que se realizavam sob seus domínios, concedendo Cartas de
Franquia às cidades que aceitavam se submeter à sua administração.

Questão 42

O comércio, no final do século XV, provocou uma série de desdobramentos na sociedade europeia, como se pode inferir

A) no monopólio comercial estabelecido pelas cidades italianas sobre o mar Mediterrâneo, que contribuiu para o processo de
Expansão Marítima e Comercial na época moderna.

B) no processo de colonização e partilha da África, através da Conferência de Berlim, objetivando o controle das rotas de escravos
e inserido na concepção mercantilista.

C) no enfraquecimento do poder real, com o enriquecimento da burguesia, que começou a se insurgir, através de revoluções
armadas e apoiado pela nobreza, processo que culminou na tomada do poder político.

D) nas guerras de religião, que opuseram o catolicismo medieval, defensor da burguesia e do Terceiro Estado, e as pretensões
feudais do protestantismo reformista.

E) na abolição da sociedade estamental e do Antigo Regime e no estabelecimento de uma sociedade industrializada, pautada
na liberdade comercial e de produção, apoiada pelo poder real.
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Questão 43

Questão 44

“Não se afaste do bem, mas saiba valer-se do mal, se necessário.”

Os filósofos e pensadores sempre procuraram refletir sobre a questão do Estado, no decorrer da história do Ocidente.

Dessa maneira, esse pensamento justifica o Estado

A) Teocrático Medieval.
B) Absolutista Moderno.
C) Democrático Rousseauniano.
D) Liberal de John Locke.
E) Neoliberal de Fukuyama.

Questões 44 e 45

A Espanha foi, no século XVI, talvez o mais rico e poderoso país do mundo. Quando os homens inteligentes de outros
países perguntavam a razão disso, julgavam encontrar a resposta nos tesouros que ela recebia das colônias. Ouro e
prata. Quanto mais tivesse, tanto mais rico o país seria - o que se aplicava às nações e também às pessoas. O que fazia
as rodas do comércio e da indústria girarem mais depressa? Ouro e prata. O que permitia ao monarca contratar um
exército para combater os inimigos de seu país? Ouro e prata. O que comprava a madeira necessária para fazer navios,
ou o cereal para as bocas famintas, ou a lã que vestia o povo? Ouro e prata. O que tornava um país bastante forte para
conquistar um país inimigo - que eram os “nervos da guerra”? Ouro e prata. A posse de ouro e prata, portanto, o total de
barras que possuísse um país, era o índice de sua riqueza e poder. (A ESPANHA..., 2016).

Uma das práticas estabelecidas pelos Estados que buscavam concretizar as concepções expostas no texto se dava através

A) da livre concorrência.
B) da lei da oferta e da procura.
C) do laisser faire, laisser passer.
D) do monopólio comercial.
E) da industrialização.

Questão 45

A crítica ao pensamento econômico defendido no texto ocorreu através

A) dos teóricos da política mercantilista, defensores da adoção do protecionismo alfandegário.
B) dos pensadores do absolutismo monárquico, defensores do controle estatal sobre a economia.
C) dos filósofos democratas, defensores da liberdade política como mecanismo gerador de riqueza.
D) dos fisiocratas, defensores da liberdade de produção como instrumento de enriquecimento do Estado.
E) do liberalismo econômico, defensor do livre comércio como instrumento de desenvolvimento econômico.

Questões 46 e 47
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A análise da pirâmide social e os conhecimentos sobre a
sociedade incaica pré-colombiana permitem corretamente
afirmar que, nessa civilização,

A) o Estado era teocrático.
B) a sociedade era igualitária.
C) a organização política era democrática.
D) as cidades-estado eram a base da organização social.
E) a produção econômica era unicamente escravista.

Questão 47

Ao se estabelecer um paralelo entre as sociedades ameríndias
na área de dominação colonial espanhola e os povos indígenas
da América portuguesa, é correto afirmar que, na América
espanhola, os

A) povos nativos resistiram à dominação metropolitana,
enquanto na América portuguesa o processo colonial não
encontrou resistência indígena.

B) colonizadores espanhóis respeitaram a cultura local,
enquanto na América portuguesa a cultura indígena foi
completamente destruída.

C) povos nativos desenvolveram a técnica da extração do ouro
e da prata, enquanto na América portuguesa as
comunidades indígenas desconheciam a metalurgia.

D) a m e r í n d i o s  s e  o r g a n i z a v a m  e m  i m p é r i o s  e
cidades-estados, enquanto na América portuguesa os
nativos desconheciam qualquer tipo de organização
política e social.

E) povos indígenas eram civilizados e superiores
culturalmente, enquanto na América portuguesa os índios
eram atrasados, totalmente primitivos e selvagens.

Questão 46

Questão 48

O primeiro movimento ocorrido na Europa, em reação à

situação ilustrada na charge, foi

A) o Ludismo.

B) a Magna Carta.

C) as Revoluções de 1830.

D) a Declaração de Direitos (Bill of Rights).

E) a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

Questões 49 e 50
Decreto de Abertura dos Portos às Nações
Amigas

[...] primeiro, que sejam admissíveis nas
Alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros,
fazendas, e mercadorias transportadas, ou em
navios estrangeiros das potências que se
conservam em paz e harmonia com a minha
Real Coroa, ou em navios dos meus vassalos.
[...] Segundo: Que não só os meus vassalos,
mas também os sobreditos estrangeiros possam
exportar para os portos que bem lhes parecer a
benefício do comércio, e agricultura, que tanto
desejo promover todos, e quaisquer gêneros, e
produções coloniais, à exceção do pau-brasil, ou
outros notoriamente estancados, [...]

Príncipe.

Cumpra-se e registre-se e passem-se as ordens
necessárias. Bahia, 29 de janeiro de 1808.

(DECRETO..., 2016).

Questão 49

O Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas ocorreu
dentro do contexto das guerras napoleônicas e trouxe como
implicação

A) o incentivo ao processo industrial brasileiro, com a
instalação de fábricas inglesas no país, resultante do fim
das barreiras alfandegárias.

B) o crescimento do movimento abolicionista, fruto das
repercussões da independência das Treze Colônias no
Brasil.

C) o aumento das rebeliões escravas, em decorrência da
desorganização da produção açucareira, provocada pelas
guerras europeias.

D) o rompimento do pacto colonial, com o fim do exclusivismo,
beneficiando a aristocracia rural brasileira com a liberdade
comercial.

E) a manutenção do monopólio real português sobre o
comércio exportador e importador de produtos agrícolas
coloniais.

Questão 50

A abertura dos portos contribuiu, indiretamente, para o processo
de independência do Brasil, em decorrência da

A) concorrência inglesa aos produtos industriais brasileiros,
que determinou a modernização da indústria nacional e
fortaleceu a aristocracia rural.

B) adoção da Tarifa Alves Branco, que protegeu a manufatura
brasileira com a adoção de uma política protecionista,
prejudicando os interesses lusos.

C) aprovação da Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico
negreiro, prejudicando os interesses da elite agrária e
acelerando a ruptura política.

D) restrição à exportação de produtos agrícolas, que buscou
fortalecer o mercado consumidor interno e prejudicou os
interesses do setor agroexportador.

E) ameaça à liberdade comercial adquirida pela aristocracia
rural, representada pela Revolução do Porto, que pretendeu
reestabelecer o Pacto Colonial.
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Questões 51 e 52

Questão 51

CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL.
EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE.

Título 1º
Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo,
Dynastia, e Religião.
Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica
de todos os Cidadãos Brazileiros. Elles formam
uma Nação livre, e independente, que não admitte
com qualquer outra laço algum de união, ou
federação, que se opponha á sua Independencia.
Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na
fórma em que actualmente se acha, as quaes
poderão ser subdivididas, como pedir o bem do
Estado.
Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario,
Constitucional, e Representativo.
Art. 4. A Dynastia Imperante é a do Senhor Dom
Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do
Brazil.
Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana
continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as
outras Religiões serão permitidas com seu culto
domestico, ou particular em casas para isso
destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.

[...]
Título 3º
Dos Poderes, e Representação Nacional.
Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes Politicos
é o principio conservador dos Direitos dos
Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas
as garantias, que a Constituição offerece.
Art. 10. Os Poderes Politicos reconhecidos pela
Constituição do Imperio do Brazil são quatro: o
Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder
Executivo, e o Poder Judicial.
Art. 11. Os Representantes da Nação Brazileira
são o Imperador, e a Assembléa Geral.
Art. 12. Todos estes Poderes no Imperio do Brazil
são delegações da Nação. (CONSTITUIÇÃO ...,
2016).

A Constituição de 1824 estabeleceu, no seu Artigo 9, a divisão
e harmonia dos poderes políticos, porém, o exercício do poder
pelo Imperador D. Pedro I contribuiu para

A) sua abdicação, em decorrência da forma autoritária de
governar.

B) sua queda em consequência da forma democrática do
exercício do poder.

C) a derrubada de seu governo, em função de um movimento
armado revolucionário.

D) sua deposição, em desdobramento da sua resistência à
presença francesa em Portugal.

E) seu exílio em Portugal, como resultado das pressões
externas para o restabelecimento do monopólio comercial.

Questão 52

Mudanças no Artigo 5, na Primeira Constituição Republicana,
contribuíram para a eclosão de uma revolta na sociedade
brasileira, como
A) a Revolta dos Búzios, resultante da proibição de outras

manifestações religiosas que não fossem o catolicismo.
B) a Revolta dos Malês, contra a proibição da livre manifestação

da religião islâmica por parcela da população colonial.
C) a  Sab inada,  mov imento  ba iano que teve  como

questão central a perseguição aos cultos de matrizes
afro-brasileiras.

D) o movimento de Canudos, cujos revoltosos discordavam
da separação entre a Igreja e o Estado e do estabelecimento
do casamento civil.

E) a Revolta de Padre Cícero, contra as críticas dos
evangélicos à Igreja Apostólica Católica Romana.

Questão 53

“A questão social é um caso de polícia”.  (Washington Luís)

A frase, atribuída ao presidente da República Washington Luís,
se refere, na Primeira República brasileira,

A) à miserável situação de vida do operário, o que provocava
grande preocupação ao setor empresarial.

B) ao movimento operário, as entidades da classe
trabalhadora e suas reivindicações, que eram
violentamente reprimidas pelo governo republicano.

C) à aprovação, pelo governo, de uma série de leis sociais
e trabalhistas de proteção ao operariado urbano.

D) à influência de agentes infiltrados pela recém-formada
URSS na classe operária, para fomentar uma revolução
socialista no país.

E) ao fato de grande parte dos primeiros operários brasileiros
ser formada por marginais e sindicalistas, que buscavam
prejudicar o lucro dos empresários.

Questões 54 e 55

Getúlio Vargas está morto, mas o povo, que é o
herdeiro de sua causa, julgará por ele os
vendilhões da Pátria e os falsos profetas da
salvação nacional. As eleições demonstraram que
o povo repudiou o partido a serviço do
reacionarismo que deseja nos conservar na
dependência dos mercados estrangeiros. Ficou
patente, hoje mais do que nunca, que as forças
populistas, inspiradas pelos ideais de Vargas,
reconquistarão o poder federal, esse poder que o
povo, com os seus milhões de votos, colocou nas
mãos de Getúlio Vargas e que os seus inimigos
arrebataram pela força das armas. Os atuais
detentores do poder devem apressar-se na
satisfação de seus desígnios. Não lhes restará
muito tempo para contentar aos seus patrões de
além-mar. Em outubro de 1955, o povo, com as
suas próprias mãos, fará justiça aos atos que
praticarem no desempenho dos cargos que lhes
vieram às mãos, amaldiçoados pelo sangue do
maior dos brasileiros. Tancredo Neves. (O
DISCURSO..., 2016).
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Questão 55

Questões 56 e 57

Questão 54

Questão 56

As forças populistas, às quais Tancredo Neves se refere,

A) defendiam a aliança ao capital estrangeiro como
mecanismo de captação de recursos e como instrumento
de salvação nacional.

B) levaram o Partido Trabalhista Brasileiro a apoiar o
movimento armado que levou Getúlio Vargas ao poder na
Revolução de 1930.

C) reconduziram Vargas ao poder, depois da sua deposição
em 1945, com base na defesa das riquezas nacionais e
nas concessões à classe trabalhadora.

D) ameaçaram conceder o apoio aos Estados Unidos na
operação Brother Sam, contra a tentativa de desestabilizar
o governo Vargas.

E) reconquistaram o poder em 1955, com a eleição de
Juscelino Kubitschek,  através de um discurso de cunho
socialista e radical.

As forças populistas sofreram duro golpe, perdendo grande
parte de seu espaço político, com

A) a Revolução de 1932.
B) o Estado Novo.
C) a renúncia de Jânio Quadros.
D) a eleição de João Goulart.
E) o golpe militar de 1964.

A análise do gráfico aliada aos conhecimentos sobre a
economia estadunidense e mundial, no período entre-guerras,
permite corretamente afirmar:

A) O aumento do desemprego entre o período de 1929 a
1933 esteve relacionado à redução da produção
econômica proveniente da recuperação e da concorrência
da economia europeia.

B) A adoção do New Deal contribuiu para a queda linear do
desemprego e o emprego da totalidade da mão de obra
rural e urbana nos Estados Unidos, às vésperas da
Segunda Guerra Mundial.

C) A quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque foi
provocada pela supervalorização das ações, em
decorrência do crescimento da economia dos Estados
Unidos, inviabilizando a compra de ações pelos
pequenos investidores.

D) O abandono do liberalismo econômico e a adoção de uma
política estatal de realização de obras públicas e de
aumento salarial, pelos Estados Unidos, contribuiu para
a redução do desemprego e a retomada do crescimento
econômico, após a Crise de 1929.

E) A recessão econômica dos anos 30 foi uma consequência
da redução da produção industrial estadunidense, em
decorrência do deslocamento do capital do setor industrial
para o agrícola.

Questão 57

Os efeitos da crise de 1929 se fizeram sentir nos Estados
Unidos e em diversas partes do mundo, como se pode inferir

A) no agravamento da crise alemã e no fortalecimento de
movimentos extremistas de esquerda e de direita.

B) na aproximação entre a Alemanha nazista e a União
Soviética stalinista, em decorrência das afinidades
ideológicas.

C) na abdicação pelos países europeus de uma política
colonialista na África, em consequência dos altos gastos
com o projeto colonial.

D) na desagregação do socialismo no Leste Europeu, com
o agravamento do déficit público e a estagnação
econômica.

E) na industrialização da América Latina, com a superação
do modelo agroexportador e da dependência ao capital
estrangeiro.

Questão 58

A análise da charge e os conhecimentos sobre os conflitos
mundiais permitem afirmar que a imagem contextualiza

A) as Revoluções de 1848.
B) as Guerras Napoleônicas.
C) a Primeira Guerra Mundial.
D) a Segunda Guerra Mundial.
E) a Guerra Fria.
Questão 59

Em 1961 surge uma guerrilha para lutar contra
Somoza. É a FSLN (Frente Sandinista de
Libertação Nacional), inicialmente formada por
marxistas, que ganha apoio da intelectualidade e
de parte da classe média. A guerrilha derrota a
Guarda Nacional e assume o poder em 1979, com
Daniel Ortega. Os bens da família Somoza são
desapropriados e entregues ao Estado, o que faz
com que o setor estatal aumente a sua
participação no PIB de 15% para 41%. (EM 1961...,
2016).
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Questão 60

História

Os Estados Unidos reagem à situação nicaraguense,

A) emprestando altas somas de dinheiro com juros baixos e com longos prazos, para retomar o crescimento econômico do
país.

B) associando empresas privadas estadunidenses às empresas estatais, modernizando a economia a partir de um processo
industrial e urbano.

C) boicotando economicamente o país e financiando guerrilheiros contrarrevolucionários, que atacam os sandinistas a partir
de Honduras.

D) pressionando o ditador Somoza a renunciar, evitando uma guerra civil, que causaria sofrimento à população e provocando
um processo pacífico de transição.

E) articulando uma aliança entre a classe média e a intelectualidade nicaraguense, impedindo a ascensão dos marxistas ao
poder.

A ditadura civil-militar, implantada no Brasil em 1964, tem características de guerra. Baseado na Doutrina de Segurança
Nacional, o regime combate o “inimigo interno”, identificado com setores da oposição, passíveis de infiltração pela
ação comunista, direta ou indiretamente. Incluíam-se, na lista, estudantes, sindicalistas, intelectuais, movimentos
sociais e os que pudessem provocar “antagonismos” e “pressões” de desestabilização da ordem. A segurança interna
tinha-se como missão comparável à defesa do País, diante de ameaça de invasão de exército estrangeiro, e caberia ao
Estado de Segurança Nacional determinar, em última instância, quem era o inimigo e que atividades constituíam
ameaças. (DUARTE, 2016).

O termo “ditadura civil-militar”, efetivada no Brasil em 1964,  significa que a

A) presidência da República foi exercida a partir do revezamento entre presidentes militares e civis.

B) ditadura militar foi apoiada por parte considerável da elite econômica e da classe média.

C) tomada do poder pelos militares ocorreu a partir de um conflito armado entre o exército e a população civil.

D) intervenção militar no governo fez-se necessária para evitar a implantação de um governo comunista patrocinado pela China.

E) ameaça de invasão estrangeira financiada por Cuba foi contida pelo exército brasileiro, com o apoio dos trabalhadores.

*  *  *
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Questões de 61 a 80
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Química

Questão 61

O fenômeno de aquecimento até a ebulição de determinada massa de água pura é ilustrada na figura.
O processo físico se estende até a formação de bolhas de vapor e de evaporação do líquido à pressão
externa.

Considerando-se essas informações e a partir da análise da figura, é correto afirmar:

A) À pressão de 2,0atm, a água entra em ebulição abaixo de 100oC.

B) O ponto de ebulição da água é reduzido quando a pressão atmosférica local diminui.

C) A temperatura na qual um líquido entra em ebulição independe da pressão exercida sobre ele.

D) A bolha de vapor de água se forma, cresce e escapa do líquido quando a pressão de vapor que
a forma é inferior à pressão atmosférica.

E) A água entra em ebulição à temperatura de 100oC, quando está no interior de um recipiente

fechado, à pressão reduzida, conectado a uma bomba de vácuo.

Questão 62

A classificação periódica moderna é mais completa que a Tabela de Mendeleyev, pois inclui elementos químicos não conhecidos

naquela época. A Tabela Periódica atual se apresenta com o sétimo período completo, até o elemento 118. Além disso, a

organização mostra os elementos dispostos em ordem crescente de número atômico e não com base na massa atômica, como

pensava Mendeleyev. A partir daí, a periodicidade ganhou um novo enunciado: as propriedades físicas e químicas dos elementos

químicos variam periodicamente na sequência de número atômico.

Levando-se em consideração as informações referidas no texto, na Tabela Periódica atual e nas propriedades periódicas dos

elementos químicos, é correto afirmar:

A) O raio atômico dos metais alcalinos diminui do lítio ao césio.

B) O cátion de menor raio iônico, dentre os metais alcalinos terrosos, é o bário.

C) A primeira energia de ionização dos elementos químicos do terceiro período diminui do sódio ao argônio.

D) As propriedades periódicas decorrem da variação periódica das configurações eletrônicas dos elementos químicos.

E) Os elementos químicos de menor massa específica estão situados no centro e na parte inferior da Tabela Periódica.

Questões 63 e 64

Para a obtenção de substâncias químicas puras a partir de misturas, os químicos desenvolveram técnicas de separação e de

purificação de componentes dessas misturas até transformá-los em substâncias puras.

Considerando-se uma mistura em pó dos materiais representados na tabela I, é possível separar inicialmente os seus

componentes, utilizando-se da ajuda de líquidos inertes nos quais são insolúveis, como os representados na tabela II.
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Questão 63

A partir dessas informações, dos dados das tabelas I e II e
da mistura formada pelos materiais da tabela I, é correto
afirmar:

A) A densidade dos materiais das tabelas I e II permanece
constante com a variação de temperatura.

B) A técnica utilizada nas etapas iniciais de separação dos
componentes da mistura em pó é a flotação.

C) A dissolução fracionada permite a separação dos
componentes da mistura sólida, após a adição inicial de
etanol.

D) O processo de separação consiste na adição de água à
mistura em pó, seguida de filtração e de adição de etanol
à fase líquida filtrada.

E) A mistura em pó formada pelos materiais da tabela I é
bifásica porque a cortiça e o polipropileno são menos
densos que o alumínio e o policloreto de vinil.

Questão 64

Considerando-se as informações do texto e os dados da
tabela I e II, é correto afirmar:

A) A adição de água à mistura em pó transforma-a em um
sistema homogêneo.

B) A adição inicial de tetracloreto de carbono à mistura em
pó permite a separação imediata dos polímeros.

C) A densidade é uma propriedade intensiva utilizada na
identificação de substâncias químicas e de materiais.

D) O processo de separação inicial dos componentes da
mistura em pó tem como base a diferença de densidade
e a miscibilidade entre eles.

E) A adição da mistura ao sistema formado por tetracloreto
de carbono e água, em um bequer, promove a separação
e deposição de alumínio e policloreto de vinil no fundo do
recipiente.

Questão 65

Na natureza, quase todos os elementos químicos são misturas
de isótopos com diferentes porcentagens em massa de
abundância, como ocorre no elemento químico magnésio, que
é uma mistura de três isótopos representados na tabela.

Uma análise da tabela com base nos conhecimentos de
Química permite afirmar:

A) Os isótopos de magnésio possuem iguais propriedades
físicas.

B) A massa molar  do e lemento  químico magnés io
é 23,98g/mol.

C) A massa atômica do elemento químico magnésio é,
aproximadamente, 24,99u.

D) O isótopo mais pesado do magnésio possui 12 nêutrons
no núcleo atômico.

E) A quantidade de matéria de magnésio, aproximadamente,
24,30g corresponde a 1,0mol.

Questão 66

Questões 67 e 68

Em 1985, os cientistas Harold W. Kioto, L. F. Cure e Richard
E. Smalley descobriram estruturas ocas, em forma semelhante
à de bola de futebol, com 60 átomos de carbono ligados entre
si por meio de ligações químicas simples e múltiplas. A
estrutura esférica, com 60 vértices e 32 faces tem 20
hexágonos e 12 pentágonos regulares, representados por C60,
recebeu o nome de fulereno-60. Depois foram descobertos
novos fulerenos com 32 a 540 átomos de carbono.

Considerando-se essas informações, relacionadas aos
conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A) O volume de dióxido de carbono liberado na combustão
completa de 2,16g de fulereno-60, a 27oC e a 1,0atm, é,
aproximadamente, 4,4L.

B) Os elétrons pi, π, na estrutura do fulereno-60, formam uma
nuvem em torno da superfície esférica completamente
localizada.

C) Os fulerenos são hidrocarbonetos insaturados de cadeia
carbônica cíclica.

D) Os átomos de carbono no fulereno-60 estão hibridizados
sob forma sp3.

E) Os fulerenos são maus condutores de eletricidade.

Os chineses foram os primeiros povos a produzir sal, cloreto
de sódio, como um empreendimento bastante promissor.
Desde o século IX a.C, eles obtinham cristais de sal, fervendo
água do mar em recipientes de argila. A técnica se espalhou
pelo mundo ocidental e, em milênios depois, no Império
Romano, foi muito disseminada. Em locais distantes do mar
eram feitas escavações na busca do sal. Assim, fizeram os
Celtas, os inventores da mineração de sal-gema. Segundo
registros arqueológicos procuravam o sal no subsolo já
em 1300 a.C. O cloreto de sódio é usado na alimentação e
na conservação de carnes e de pescados.

Questão 67

Considerando-se essas informações e com base nos
conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A) As configurações eletrônicas dos íons Na+ e Cl− são iguais
à do átomo de argônio.

B) O cloreto de sódio retirado da água do mar e das minas
de sal-gema tem a mesma composição centesimal.

C) Os elétrons dos íons cloreto no cristal de cloreto de sódio
estão deslocalizados como nos metais.

D) A concentração de cloreto de sódio na água do mar,
durante a cristalização, diminui com a ebulição.

E) O cloreto de sódio sólido conduz a corrente elétrica
porque os íons Na+(s) e Cl−(s) se movimentam livremente
no retículo cristalino do sal.

Química
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Questão 69

As fórmulas moleculares representam moléculas de
substâncias químicas determinadas a partir da análise
química. Elas surgiram na segunda metade do século XIX
como consequências das leis das reações químicas e da teoria
atômica molecular.

Assim, a partir da análise química de uma amostra de 1,0g
de um gás formado por moléculas, contendo átomos de boro
e hidrogênio, de composição centesimal, respectivamente,
78,26% e 21,73%, que ocupa o volume de 0,820L a 3oC
e 1,0atm, é correto concluir:

A) A massa molecular do gás é 13,8u.
B) O gás é representado pela fórmula mínima BH.
C) A fórmula molecular do gás é representada por B4H12.
D) A quantidade de matéria de 1,0mol do gás corresponde

a 28,0g.
E) A molécula do gás possui um átomo de boro e três de

hidrogênio.

Questão 68

Considerando-se as informações do texto, a menor distancia
entre os núcleos dos íons Na+ e entre os dois íons cloreto, Cl−,
no retículo cristalino do cloreto de sódio, é correto afirmar:

A) O raio iônico do cátion sódio, Na+, é 276pm.

B) O sal-gema é retirado diretamente na mineração com jatos
de água.

C) O raio dos íons cloreto, no retículo cristalino do cloreto de
sódio, corresponde a 362pm.

D) O coeficiente de solubilidade do NaCl na água do mar
aumenta com o tempo de ebulição.

E) A presença de sal nas carnes e nos pescados promove
a desidratação de micro-organismos e, consequentemente,
a eliminação nos alimentos.

Questão 70

Na compressão de gases ideais, aumentando-se a pressão
sobre o gás, o volume varia sob temperatura constante, de
acordo com a Lei de Robert Boyle e Edme Mariotte, como
mostra o gráfico da variação do volume em função da pressão.
Essa situação pode ser vista nos isqueiros a gás, nos quais
é possível visualizar o gás liquefeito.

Uma análise do gráfico permite afirmar:

A) A Lei de Boyle e Mariotte é válida do ponto A ao ponto C.

B) O ponto A representa o momento em que o gás é
liquefeito.

C) O produto PV varia do início da compressão até o
ponto A.

Questão 71

Cr2 (aq) + H2O2(l) + H+(aq) → Cr3+(aq) + O2(g) + H2O(l)

O peróxido de hidrogênio, H2O2, pode agir como agente
oxidante ou redutor em vários processos de oxirredução. Na
equação química não balanceada, íons dicromato reagem com
peróxido de hidrogênio, em meio ácido, e produzem
íons Cr3+(aq), juntamente com oxigênio gasoso e água líquida.

Considerando-se essas informações e após balanceamento
da equação química com os menores coeficientes
estequiométricos inteiros, é correto afirmar:

A) O menor coeficiente estequiométrico inteiro do próton é
igual ao da água.

B) O peróxido de hidrogênio atua na reação química
representada como oxidante.

C) O volume de oxigênio produzido, durante a reação
de 1,0mol de íons dicromato, é 67,2L nas CNTP.

D) As somas dos menores coeficientes estequiométricos
inteiros nos dois membros da equação química são
diferentes.

E) A reação química envolve a transferência de 6e- do íon
dicromato para três moléculas de peróxido de hidrogênio.

D) O volume do gás se mantém constante do ponto A ao
ponto B.

E) O equilíbrio entre o líquido e o gás é estabelecido do ponto
A ao ponto C do gráfico.

Uma das maiores utilidades do conceito de variação de
entalpia é expressar as variações de energia de reações
químicas, a exemplo da combustão completa do diamante e
do grafite, formas alotrópicas de carbono, que estão
representadas no diagrama de energia.

A partir da análise desse diagrama de energia, associada aos
conhecimentos de termoquímica, é correto afirmar:

A) O diamante é mais estável termodinamicamente que o
grafite.

B) A transformação do grafite em diamante constitui um
processo exotérmico.

C) As formas alotrópicas dos elementos químicos têm iguais
estabilidades termodinâmicas.

D) A combustão completa do grafite libera menor quantidade
de energia quando comparadas à do diamante.

E) A energia de formação do CO2(g), produzido a partir do
diamante é menor do que a gerada na combustão do
grafite, sob as mesmas condições.

Questão 72
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Questão 73

2H2(g) + O2(g) →  2H2O(l)

A equação química representa a reação de formação da água
a partir dos gases hidrogênio e oxigênio.

Considerando-se essas informações relacionadas à cinética
química, é correto afirmar:

A) A velocidade de consumo de hidrogênio e de oxigênio
aumenta com a diminuição da energia de ativação da
reação.

B) O consumo de h idrogênio é igual  a 8mol/minuto,
se a de oxigênio for 16mol/minuto.

C) A velocidade de formação da água é o dobro da velocidade
de consumo de hidrogênio.

D) A relação estequiométrica entre hidrogênio e oxigênio na
equação química é 1:4.

E) A presença de catalisador na reação diminui a velocidade
de formação da água.

Questão 74

Os ácidos carboxílicos são, geralmente, ácidos fracos, a
exemplo dos ácidos fórmico e acético. O ácido fórmico é
encontrado nas formigas e usado na defesa do inseto ao picar,
já o ácido acético está presente no vinagre.

A tabela apresenta os valores aproximados das constantes de
ionização desses ácidos.

A análise dessas informações permite afirmar:

A) O ácido mais forte é aquele que possui menor grau de
ionização alfa, α.

B) A solução aquosa de ácido acético de concentração
1,0.10−1molL−1 possui, aproximadamente, pH = 3.

C) As soluções aquosas de ácido fórmico e ácido acético
diluídos e de molaridade iguais apresentam os mesmos
valores de pH.

D) A concentração de íons acetato no vinagre de concentração
de ácido acético igual a 1,0.10−1molL-1 é de 1,0.10−2molL−1.

E) O pH da solução aquosa de ácido fórmico de
concentração 1,0.10−1molL−1 é maior que a do ácido
acético de igual concentração, nas mesmas condições.

Questão 75

2SO2(g) + O2(g)   2SO3(g)      ΔHo = −198kJ.

O poluente atmosférico dióxido de enxofre, SO2(g), emitido pela
combustão de carvão mineral nas usinas termelétricas e pela
queima de óleo diesel nos veículos pesados, se converte em
trióxido de enxofre, SO3(g), em um recipiente fechado, de acordo
com o sistema em equilíbrio representado pela equação
química.

Relacionando-se essas informações aos conhecimentos sobre
equilíbrio químico, é correto afirmar:

A) A adição de oxigênio ao sistema promove crescimento do
consumo de SO2(g).

B) A variação de entalpia por mol de SO3(g) produzido, no
equilíbrio, é igual a −198kJ.

C) A retirada de SO3(g) do sistema diminui o consumo de

oxigênio no sistema em equilíbrio químico.

D) O aumento da temperatura do sistema em equilíbrio
químico produz aumento da concentração de SO3(g).

E) O crescimento da pressão sobre o sistema implica
estabelecimento de um novo estado de equilíbrio químico,

com aumento da concentração de SO3(g).

Questão 76

As embalagens de alimentos, de conservas, de folhas de
flandre, lâminas de ferro revestidas por estanho, quando
amassadas pelo impacto podem romper e formar uma pilha.

Levando-se em consideração essas informações e com base
nos conhecimentos de Eletroquímica, é correto afirmar:

A) A reação química global da pilha é representada pela
equação química Sn2+(aq) + Fe(s)  Sn(s) + Fe3+(aq).

B) O ferro é oxidado a Fe3+(aq) no ânodo da pilha estanho
e ferro.

C) Os íons Sn2+(aq) são reduzidos no cátodo da pilha.

D) A ddp da pilha estanho e ferro é igual a 0,100V.

E) Os íons Fe3+(aq) contaminam a conserva.

Questão 77

O antranilato de metil é um flavorizante natural de uvas utilizado
para realçar o sabor e o aroma da fruta em sucos e outros
alimentos.

De acordo com essas informações, é correto afirmar:

A) O ácido antranílico resulta da hidrólise do antranilato de
metil, na presença de H3O

+(aq), e é representado pela
fórmula compacta C6H4(N

+H3)COOH.

B) O antranilato de metil é um sal orgânico de propriedades
básicas, em razão da presença do grupo funcional —NH2

na estrutura química.

C) O sabor e o aroma dos flavorizantes são propriedades
extensivas utilizadas na identificação de substâncias
químicas.

D) O grupo —NH2, em meio ácido, apresenta forma
geométrica trigonal plana.

E) A classe dos éteres está representada pelo grupo funcional
oxigenado.
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Questão 78

O pireno é um hidrocarboneto de propriedades carcinogênicas que ocorre no alcatrão do carvão mineral,
nos vapores de asfalto e na fumaça desprendida na combustão de carvão vegetal, durante a preparação
de churrasco.

Uma análise da estrutura molecular do pireno, com base nos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A) A fórmula molecular do pireno é representada por C14H12.

B) A molécula do pireno possui ligações múltiplas localizadas.

C) O hidrocarboneto é insolúvel no etoxietano e solúvel em água.

D) O hidrocarboneto tem estrutura molecular plana de núcleos condensados.

E) A estrutura molecular do hidrocarboneto possui cinco carbonos quaternários.

Questão 79

Os feromônios são importantes na comunicação entre os seres vivos. As formigas percorrem a mesma
trilha devido aos feromônios de recrutamento que deixa o caminho marcado.

Considerando-se a estrutura química de um dos feromônios de recrutamento das formigas, é correto

afirmar:

A) A substância química faz parte da classe das aminas.

B) A massa molecu lar  do feromônios cor responde a  178gmol −1.

C) O feromônio se difunde rapidamente na atmosfera em relação ao nitrogênio e oxigênio do ar.

D) A ramificação no anel pentagonal do feromônios possui quatros átomos de carbono de hibridação sp.

E) A pulverização por vinagre, ácido acético diluído na água não causa alteração no recrutamento dos insetos.

Questão 80

Os tensoativos catiônicos do tipo sal quaternário de amônio possuem efeito germicida, matam micro-organismos como bactérias
e fungos. Nas embalagens de produtos desinfetantes de uso doméstico, são indicados como substância ativa, quaternário de
amônio.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar:

A) O átomo de nitrogênio na molécula do tensoativo catiônico possui um par de elétrons não ligante.

B) Os agentes tensoativos aumentam a tensão superficial, permitindo a emulsão de óleos em água.

C) Os sais de amônio quaternário são insolúveis em água e solúveis em tetracloreto de carbono, CCl4(l).

D) O efeito germicida ocorre por meio da destruição de membrana lipídica de bactérias pelo tensoativo.

E) A extremidade apolar de cadeia do tensoativo catiônico interage com a água e a parte polar, com óleo misturado à agua.

CH3 (CH2)11N
+(CH3)3Cl−

*  *  *  *  *  *
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