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QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA C
Os agrotóxicos são um grupo de substâncias químicas usadas no controle de pragas e
doenças de plantas, que causam inúmeros danos à saúde humana e ao ambiente. Estudos
demonstram que as populações de abelhas estão diminuindo devido a essas substâncias.
Transgênicos são organismos geneticamente modificados, portanto não são agrotóxicos. A
água sanitária é usada com sucesso para a remoção de micro-organismos, porém não se
mostra eficiente para remover agrotóxicos dos alimentos. Descascar frutas e legumes pode
ajudar na remoção de resíduos de agrotóxicos das camadas externas, mas ainda há a
possibilidade da parte interna conter resquícios dos pesticidas.
QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA C
Questão controversa que traz uma imprecisão em termos conceituais e é passível de
ANULAÇÃO, pois não possui um gabarito que satisfaça a resposta da questão.
Átomos e moléculas estão em constante movimento, tanto maior quanto mais alta for a
temperatura. Como resultado desse movimento contínuo e casual, as partículas tendem a se
espalhar, em um processo espontâneo denominado difusão. Determinadas substâncias
são capazes de atravessar a membrana plasmática por este processo. Nesse caso, basta
que a concentração da substância seja maior fora da célula para que ela entre. Por outro
lado, se a substância estiver mais concentrada dentro da célula, ela tenderá a sair. Assim, a
difusão é a distribuição homogênea de substâncias de um meio mais concentrado para o
meio menos concentrado.
A difusão simples trata-se de um transporte passivo realizado através da bicamada lipídica,
cuja estrutura química é apolar, o que permite uma maior afinidade com este mesmo tipo de
molécula. Moléculas apolares, como O2 e CO2, são exemplos de substâncias que atravessam a
membrana por difusão simples.
Moléculas polares, como a glicose e os aminoácidos, são altamente solúveis em água, o que
dificulta a sua passagem pela bicamada lipídica. Já os íons, como o sódio (Na+) e o potássio
(K+), por serem dotados de carga e serem igualmente solúveis em água, terão ainda maior
resistência a sua passagem pela parte lipídica. A alternativa de passagem se dá através
da existência de canais iônicos e proteínas carreadoras (permeases) que permitem a
passagem destas substâncias, a favor do gradiente de concentração, sendo este transporte
passivo denominado de difusão facilitada. Assim, apenas a afirmativa II estaria correta.
Referências Bibliográficas:
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QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA E
Sobre os íons citados no enunciado e nas alternativas e as suas respectivas funções temos:
Cálcio - Ativa certas enzimas, como as responsáveis pela coagulação sanguínea.
Ferro - Presente na hemoglobina do sangue, na mioglobina dos músculos e nos citocromos,
pigmentos da respiração celular.
Sódio - Equilíbrio hídrico e participação no impulso nervoso. Sua concentração no interior da
célula é sempre mais baixa que no exterior. A membrana plasmática constantemente expulsa o
sódio para o meio externo.
Potássio - Equilíbrio hídrico e participação no impulso nervoso. Ao contrário do sódio, é mais
abundante na célula do que fora dela. A membrana plasmática absorve constantemente o
potássio do meio externo por transporte ativo.
Zinco – Cofator de enzimas.
QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA D
Peroxissomos são organelas originadas a partir das membranas do retículo rugoso. Possuem
várias oxidases que atuam sobre substâncias orgânicas produzindo como subproduto a água
oxigenada que acaba sendo degradada pela catalase. Estas organelas estão envolvidas na
detoxificação e no combate aos radicais livres, no ambiente celular.

QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA D
Osteoclastos são células que removem minerais como o cálcio dos ossos, disponibilizando-os
na circulação. As células de reserva lipídica citadas em 2, são os adipócitos, que também estão
presentes na medula óssea. Osteoblastos são as células que promovem a construção de matriz
óssea. Logo após, ficam aprisionadas na sua própria construção e recebem o nome de
osteócitos.
QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA C
As mulheres iniciam a formação dos seus gametas durante a vida uterina. As ovogônias dividemse por mitose e transformam-se em ovócitos primários. Esses ovócitos entram em meiose, mas
interrompem a divisão logo no início do processo, ainda na prófase I. O processo de divisão
celular só será retomado no início da puberdade, com o início dos ciclos ovarianos. A cada mês,
um ovócito primário completa a meiose I, originando um ovócito secundário que inicia, então, a
meiose II, que é interrompida na metáfase II, antes da ovulação. Na ovulação, o ovócito
secundário é liberado. O ciclo menstrual se encerra após a menopausa, nome que se dá a última
menstruação, sendo que, durante essa etapa, os ovócitos residuais permanecem em prófase I e
não mais se desenvolvem devido à ausência de hormônios sexuais.

QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA B
Vacinas são substâncias produzidas a partir de agentes patogênicos (ou parte deles)
enfraquecidos, capazes de estimular o sistema imunológico para a produção de células de
memória que, na ocasião de uma real infecção, rapidamente se diferenciam em plasmócitos para
a produção de anticorpos específicos. Organismos patogênicos não desenvolvem resistência a
vacinas. A resistência desenvolvida por certos patógenos pode acontecer por mecanismos
geradores de variabilidade genética (mutações e recombinação gênica) em relação a
medicamentos. Assim, o reaparecimento de certas doenças no país pode ser atribuído à baixa
imunização das pessoas pelo não uso das vacinas. Anticorpos isolados e inoculados para tratar
de alguma infecção representam uma estratégia de imunização passiva conhecida como soro.

QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA D
Glicogênio é um polissacarídeo formado pela união de moléculas de glicose, e sua formação se
dá no fígado e nos músculos. Essa reserva de carboidratos é oxidada em 1 dia de jejum,
considerando uma pessoa de 70 kg e com uma dieta adequada. Após a utilização das reservas
de glicogênio, o organismo metaboliza as reservas de lipídios. Cada grama de lipídio rende,
aproximadamente, cerca de 9 calorias. Já cada grama de carboidrato é responsável por fornecer
cerca de 4 calorias.
QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA C
A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, tendo como hospedeiro
definitivo o gato. Os hospedeiros intermediários podem ser os humanos, outros mamíferos e as
aves. O caramujo citado na alternativa A, faz referência à esquistossomose; o barbeiro, em B,
refere-se à doença de Chagas; e na alternativa E, o amarelão é a doença conhecida por
ancilostomose, causada por um nematódeo. As lesões citadas em D, são genéricas e podem
estar presentes em uma série de situações.
QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA E
Os amniotas são todos os animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica,
o âmnion. Dentro dessa estrutura, o líquido amniótico protege o embrião contra choques
mecânicos e térmicos, contra a desidratação e permite o movimento do feto em seu interior. O
alantoide é a estrutura que tem como função estocar resíduos metabólicos do embrião. O ovo
da maioria dos amniotas é impermeável a água, protegendo o embrião contra desidratação.

QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA A
No processo de reprodução das angiospermas, o grão de pólen (gametófito masculino) chega
ao capelo de outra flor da mesma espécie por meio de alguma forma de polinização. O grão de
pólen passa a crescer, formando o tubo polínico até chegar ao ovário, onde está o óvulo,
contendo a oosfera, o gameta feminino. A partir da fecundação da oosfera, o óvulo inicia a
produção do hormônio auxina, que garante a sua transformação em semente. Por ação do
mesmo hormônio, a parede do ovário cresce e passa a constituir o fruto.
QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA C
As reações dependentes de luz ocorrem nas membranas dos tilacoides. Já as reações do ciclo
de Calvin, independentes de luz, ocorrem no estroma.
QUESTÃO 13 – ALTERNATIVA B
Embora raízes sejam órgãos vegetais caracteristicamente subterrâneos e com funções
essenciais de fixação e de absorção de nutrientes minerais, muitas variações e adaptações são
verificadas nesses órgãos para cumprir outras funções específicas. Raízes aéreas são de
ocorrência em plantas epífitas e em plantas de mangue, por exemplo, em que o solo lodoso,
frouxo e pouco oxigenado exige uma maior sustentação e uma função respiratória. Em epífitas,
como nas orquídeas, o tecido de revestimento apresenta função de absorção, constituindo uma
camada multiestratificada denominada velame. Espinhos são modificações de folhas ou de
caules, jamais sendo produzidos por raízes. Raízes tuberosa apresentam um bem desenvolvido
parênquima para armazenamento de amido. É o caso da batata doce, cenoura e aipim, mas não
da cebola, que é um caule. Por fim, haustórios são raízes sugadoras, características de plantas
parasitas.
QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA A
Essa é uma questão que aborda as diferentes classes de artrópodes e suas características. Os
insetos são um grupo de artrópodes que se caracteriza por possuir três pares de patas, porém
apenas um par de antenas. Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através
do aguilhão localizado no último segmento abdominal. Os crustáceos possuem o corpo dividido
em cefalotórax e abdome, porém apresentam dois pares de antenas.

QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA E
Na filogenia dos répteis, crocodilianos e dinossauros apresentam um ancestral comum. Mais
tarde, um grupo de dinossauros dá origem às aves de modo que estes grupos apresentam um
maior parentesco dentre os répteis. Os crocodilianos, como todos os demais répteis, são animais
ectotérmicos, o que significa que precisam de fontes de calor externas para regulação da sua
temperatura corporal. Já as aves são animais endotérmicos, ou seja, utilizam do próprio
metabolismo para manter sua temperatura. Apesar disso, assim como as aves, os crocodilianos
apresentam coração com quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, completamente
separadas.
QUESTÃO 16 – ALTERNATIVA A
A interação ilustrada na tira é um exemplo de protocooperação, relação na qual ambas as partes
envolvidas se beneficiam, sem haver dependência desta interação para sobrevivência de
qualquer um dos organismos. No caso exposto, o pássaro se beneficia ao obter alimento
diretamente da boca do crocodilo, enquanto este usufrui de uma higienização bucal, o que auxilia
na conservação de seus dentes com a retirada de restos de alimentos da boca.

QUESTÃO 17 – ALTERNATIVA C
Híbrido é o organismo resultante do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, no caso
uma fêmea neandertal e um macho denisovano. Sabendo que a contribuição genética dos
gametas é igualitária num processo de fecundação, é correto afirmar que 50% dos genes do
híbrido provém de cada um dos seus pais. Na fecundação, todo o aparato celular é originado do
óvulo, de forma que as mitocôndrias de cada indivíduo apresentam o mesmo DNA da sua mãe
(herança mitocondrial). Sendo o híbrido uma fêmea, ele não apresenta cromossomo Y, uma vez
que a transmissão deste ocorre somente de pai para filhos homens.
QUESTÃO 18 – ALTERNATIVA D
Nos galos e nas galinhas, o sistema sexual é composto de cromossomos Z e W, onde o galo é
homogamético (ZZ) e a galinha é heterogamética (ZW). Através das informações, pode se inferir
que os galos barrados têm genótipos ZBZB ou ZBZb; e os não barrados, o genótipo ZbZb. Já as
galinhas barradas têm genótipo ZBW e as não barradas ZbW.
Os cruzamentos mencionados no texto e os respectivos resultados seguem abaixo.
P: ZBZB x ZbW
F1: 50% galos barrados (ZBZb) e 50% galinhas barradas (ZBW).
Cruzamento entre F1: ZBZb x ZBW
F2: 50% machos barrados (sendo 25% ZBZB e 25% ZBZb) : 25% fêmeas barradas (ZBW) e 25%
fêmeas não barradas (ZbW).
Na proporção em relação às 640 aves, temos a alternativa D como resposta.

QUESTÃO 19 – ALTERNATIVA A
Na espécie humana podem ocorrer uma série de anomalias decorrentes do desbalanço dos
cromossomos autossômicos ou dos cromossomos sexuais X e Y durante a formação dos
gametas. Estas alterações numéricas, chamadas aneuploidias, ocorrem por não disjunção dos
cromossomos durante a anáfase I ou anáfase II. Com isto, serão formados indivíduos portadores
de cariótipos anormais, que determinam alterações fenotípicas físicas e mentais.
No caso da trissomia do 21 (Síndrome de Down), ocorre um cromossomo a mais no 21 par
autossômico, sendo o cariótipo 47= 2A+1 (21º par) XX ou XY.

QUESTÃO 20 – ALTERNATIVA B
Processos de especiação podem ocorrer por anagênese ou por cladogênese. No primeiro caso,
em decorrência de alterações no padrão de seleção natural, uma população tem modificada suas
frequências genéticas, favorecendo a sobrevivência de indivíduos com características diferentes
dos da população original. Por acontecer no mesmo local e com toda a população, esse processo
é dito simpátrico. Na cladogênese, uma parte da população original separa-se (isolamento
geográfico). Em ambientes diferentes, cada subpopulação fica submetida a pressões seletivas
diferentes o que pode conduzi-las a adaptações diversas, vindo a diferenciarem-se em novas
espécies (isolamento reprodutivo). Esse é um processo de especiação alopátrica, isto é, em
ambientes separados.
QUESTÃO 21 – ALTERNATIVA E
No final do período Cretáceo, o ambiente era dominado pelos grandes répteis, os dinossauros.
A biodiversidade de mamíferos era bem pequena, uma vez que a maior parte dos nichos
ecológicos era ocupada pelos dinossauros. As poucas espécies de mamíferos tinham,
possivelmente, hábitos noturnos e alimentação detritívora. Com a extinção dos grandes répteis,
ocorreu a irradiação adaptativa dos mamíferos, com o rápido surgimento de muitas espécies,
ocupando as possibilidades ecológicas então disponíveis.
QUESTÃO 22 – ALTERNATIVA A
A onça-parda é uma espécie de mamífero que não apresenta distinções físicas que sinalizem
visivelmente a diferença entre macho e fêmea, não apresentando, portanto, dimorfismo sexual.
Apesar de comumente situado no topo da cadeia alimentar, este carnívoro pode se alimentar de
diferentes tipos de animais, com hábitos alimentares distintos, podendo variar seu nível trófico.
Desta forma, ao consumir preás - roedor herbívoro e, portanto, consumidor primário - a onça
ocupará o nível trófico seguinte: consumidor secundário. Além disso, o enunciado da questão
traz a informação de que há 15 anos não era registrada a presença da onça-parda no Parque
Estadual de Itapuã, fato este causado principalmente pela perda de habitat desta espécie, o que
não sustenta a ideia de um crescimento populacional.

QUESTÃO 23 – ALTERNATIVA A
Pampa é uma formação campestre de clima temperado, bem como as pradarias e estepes.
Outros tipos de formações campestres existentes são as de clima tropical, como as savanas e
cerrados. No Brasil, o bioma Pampa (também conhecido como campos sulinos) ocupa cerca de
63% do território do Rio Grande do Sul, estando, em sua maior parte, situado na porção sul do
Estado. Desta forma, é o único bioma brasileiro presente apenas em uma unidade federativa,
espalhando-se para o Uruguai e Argentina.
QUESTÃO 24 – ALTERNATIVA B
A densidade populacional é medida através da razão entre o número de indivíduos e a área
ocupada pela população, estando relacionada às condições ambientais, interações ecológicas e
recursos disponíveis. A quantidade de indivíduos da população é determinada pelo balanço entre
mortalidade e natalidade, além das migrações populacionais. Espécies que apresentam curto
período de vida tendem a apresentar altas taxas reprodutivas para garantir a sua continuidade.
Populações naturais tendem a crescer de forma exponencial ao longo do tempo, atingindo o
equilíbrio quando alcançam a capacidade de suporte do meio, ou seja, quando o ambiente no
qual se encontram está no limite para sustentar o número de indivíduos ali presentes.
QUESTÃO 25 – ALTERNATIVA B
O ciclo do nitrogênio envolve, basicamente, três processos: biofixação (conversão do nitrogênio
atmosférico em amônia, realizada por bactérias livres no solo ou do gênero Rhizobium, que
vivem associadas às raízes de leguminosas); nitrificação (transformação de amônia em nitrato
com participação de bactérias presentes no solo); e desnitrificação (transformação do nitrato em
nitrogênio atmosférico realizada por bactérias do solo). A decomposição e a excreção são
processos biológicos que colaboram com o ciclo do nitrogênio. No entanto, o erro da alternativa
C está no produto de excreção dos répteis, que é o ácido úrico e não a amônia.

QUESTÃO 26 – ALTERNATIVA C
O estado sólido é o estado de maior organização da matéria. É o estado em que as moléculas estão
mais fortemente unidas, sem mobilidade relativa, somete movimento vibracional ou rotacional e sem
fluidez.
O estado líquido é o estado de agregação em que as moléculas estão com movimento relativo
pequeno, portanto, com pequena mobilidade. As forças atrativas entre as moléculas são
moderadas, intermediárias entre as interações do estado sólido e gasoso.
O estado gasoso é aquele em que a matéria está mais desorganizada, muito fluida e com interações
muito fracas devido à enorme distância entre as moléculas.

QUESTÃO 27 – ALTERNATIVA A
A água quente é um agente extrator muito utilizado no nosso cotidiano e, também, em atividades
industriais. No dia a dia podemos mencionar a preparação do café, do chá e do nosso chimarrão.

QUESTÃO 28 – ALTERNATIVA D
O material orgânico a que se refere a questão poderia ser o polímero PET, PE (polietileno) ou rolha
de cortiça, que é casca de árvore. Como o enunciado menciona que o material afunda, teremos que
considerar aquele que tem densidade maior que a água do mar que é o da alternativa D, garrafa
PET aberta.

QUESTÃO 29 – ALTERNATIVA E
Íons isoeletrônicos são íons que têm o mesmo número de elétrons, portanto, basta usar o número
atômico em cada caso e identificar se ganhou (sinal -) ou perdeu (sinal +) elétron(s).
Logo:
+1
= 18 elétrons
19K
+2
= 18 elétrons
20Ca
-2
= 18 elétrons
16S
-1
= 18 elétrons
17Cl
+1
K
=
18 elétrons
19

QUESTÃO 30 – ALTERNATIVA D
Isótonos de diferentes elementos têm o mesmo número de nêutrons, diferentes números atômicos,
diferentes números de massa e, portanto, propriedades físicas diferentes.
Isóbaros de elementos diferentes com número de prótons diferentes têm propriedades químicas
diferentes, apesar de número de massa igual.
Isótopos têm o mesmo número de prótons e, portanto, mesmas propriedades químicas.

QUESTÃO 31 – ALTERNATIVA E
Entre as substâncias há um líquido (Bromo), dois gases (Cloro e Hidrogênio) e duas sólidas (Cloreto
de sódio e Ouro). O Hidrogênio é uma importante alternativa energética por ser altamente
inflamável, enquanto o Cloro é um gás de aparência esverdeada. O Ouro puro, chamado de 24
quilates, é um metal facilmente maleável, o que justifica sua mistura com outro metal para aumentar
sua dureza, constituindo o conhecido ouro-18. Já os sólidos inorgânicos, como o Cloreto de Sódio,
por exemplo, sofrem dissociação iônica quando fundidos permitindo a condução de corrente elétrica.
A sequência correta é 2 – 3 – 5 – 1.

QUESTÃO 32 – ALTERNATIVA A
O Trifluoreto de boro (BF3) tem como átomo central o Boro. O Boro possui 3 elétrons de valência
que são compartilhados com os átomos de Flúor. Assim, não há par de elétrons livres na eletrosfera
do átomo central. Isso justifica a geometria trigonal plana para essa substância, apresentando
ângulos de 120º, conforme a figura abaixo.

Por não ter seu octeto completo, o Boro pode receber um par a partir de uma ligação coordenada
com uma molécula que apresente essa disponibilidade. A molécula da água tem dois pares de
elétrons livres ao redor de seu átomo central, o Oxigênio.

Um ácido de Lewis é uma espécie química que pode receber um par de elétrons por meio de uma
ligação coordenada. Assim, na reação entre BF3 e H2O o trifluoreto de boro recebe um par de
elétrons e se comporta como ácido de Lewis.

QUESTÃO 33 – ALTERNATIVA D
A questão exige uma relação estequiométrica direta entre a Sacarose (açúcar, C12H22O11) e o Etanol
(CH3CH2OH). A concentração de 46% de massa em 1 litro (1000 mL) equivale a 460 gramas de
Etanol. Na resolução consideramos a densidade do álcool como 1 g/mL já que não foi informada na
questão.
C12H22O11 + H2O → 4 CH3CH2OH
1 mol --------------------------- 4 mols
342 g --------------------------- 4 x 46 g
m --------------------------- 460 g

+

4 CO2

m = 855 g de açúcar

QUESTÃO 34 – ALTERNATIVA C
O número de oxidação (NOx) é o resultante dos elétrons ganhos e perdidos por um átomo em
ligações químicas com outros átomos. Os átomos de Hidrogênio, em geral, perdem 1 elétron,
adquirindo NOx +1, enquanto que os átomos de Oxigênio geralmente possuem NOx -2 por
receberem 2 elétrons nas ligações. Em uma molécula a soma do NOx de todos os átomos é igual a
zero. Assim, em HBrO2 e em HOBr, temos:
H
+1

Br
Br

O2
2 x (-2)

=

0

H
+1

O
-2

Br
Br

=

0

Br = +3

Br = +1

Nos íons, a soma dos NOx é igual à carga do íon. Assim, em Br-1 o NOx do Bromo é -1. No íon BrO31
o cálculo é:
Br
O3
Br = +5
Br
3 x (-2)
=
-1

QUESTÃO 35 – ALTERNATIVA E
A questão apresenta duas bases (Hidróxido de alumínio e Hidróxido de potássio), dois ácidos (Ácido
cianídrico e Ácido sulfúrico) e um óxido (Óxido de zinco). As bases fortes são as que apresentam
como cátion um metal do grupo 1 da tabela periódica, como o Potássio, por exemplo. Os ácidos
fortes são os que têm a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios igual ou maior a 2. A
fórmula molecular do Ácido sulfúrico é H2SO4. Logo, o Ácido sulfúrico é um ácido forte. A sequência
correta é 5 – 3 – 4 – 2.

QUESTÃO 36 – ALTERNATIVA E
Reconhecer um exemplo de aminoácido e um exemplo de carboidrato. Aminoácidos são compostos de
função mista com presença de carboxila (ácido carboxílico) e do grupo amino (amina). Foram citados com
exemplo de carboidratos: Sacarose, Amido e Glicose e exemplos de aminoácidos: Glicina, Alanina e
Triptofano. A resposta correta é Alanina e Glicose.

QUESTÃO 37 – ALTERNATIVA C
A questão mostra a estrutura de dois compostos orgânicos (Ampicilina e Cefalexina) e faz uma análise
comparativa entre suas estruturas. Carbono quiral (ou assimétrico) é a classificação recebida pelo átomo
de carbono ligado a quatro grupos ligantes diferentes.

I – Correta. Ambos apresentam o mesmo número de átomos de oxigênio (4), nitrogênio (3), enxofre (1) e
carbono (16).
II- Correta. Ambos apresenta um ciclo fechado formado por 4 átomos.
III- Errada. A Ampicilina tem 4 carbonos quirais e a Cefalexina tem 3 carbonos quirais.

QUESTÃO 38 – ALTERNATIVA E
As funções orgânicas presentes na substância são éter, cetona e amina.

QUESTÃO 39 – ALTERNATIVA B
A questão cobra do aluno nomenclatura de alcano. O nome do octano é 2,2,4 – Trimetilpentano
chegamos na fórmula estrutural abaixo. Carbono secundário é a classificação recebida pelo carbono
ligado diretamente a outros dois átomos de carbono. O carbono secundário está assinalado pela
seta vermelha.

QUESTÃO 40 – ALTERNATIVA B
No processo descrito a etapa I mostra uma reação de adição de halogênio (halogenação) e na etapa
II mostra a eliminação de um ácido halogenídrico (desidroalogenação), o HCl.

QUESTÃO 41 – ALTERNATIVA C
A reação apresentada mostra a hidrólise alcalina de um poliéster e pode ser representada por:
poliéster + 2 NaOH → sal orgânico + álcool. Como nos reagentes há 2 átomos de Na e 2 grupos
hidroxila, OH-1, o sal orgânico formado deverá apresentar os mesmos 2 átomos de Na e o álcool
formado deverá apresentar 2 grupos hidroxila.
As alternativas mostram as seguintes funções químicas:
(A) Sal orgânico e hidrocarboneto
(B) Éster e álcool
(C) Sal orgânico e álcool
(D) Hidrocarboneto e ácido carboxílico
(E) Éster e hidrocarboneto

QUESTÃO 42 – ALTERNATIVA C
Cálculo da concentração comum do cátion de metal alcalino sódio. Na tabela fornecida em 200 mL
de leite há 100mg de sódio, sendo assim para obter a quantidade em 1L pode-se calcular da
seguinte forma:
100 mg de sódio --------- 200 mL de leite
m de sódio --------- 1000 mL de leite
A massa de sódio em 1 L de leite é 500 mg (ou 0,5 g). Assim, a concentração de sódio é 0,5 g L -1.

QUESTÃO 43 – ALTERNATIVA B
I – Errada. A respiração dos peixes não decompõe a água em oxigênio e hidrogênio. Ela usa o gás
oxigênio dissolvido na água.
II- Correta. A água do mar apresenta alta pressão osmótica proporcional a concentração de sal na
água, o que não é adequado ao consumo humano devido à desidratação.
III- Errada. Quanto maior for a temperatura da água menor será a solubilidade de gás carbônico.

QUESTÃO 44 – ALTERNATIVA D
I – Errada. A reação indicada é de formação e não de entalpia de ligação.
II – Correta. A reação indicada é a reação de combustão do metano.
III – Correta. A reação indicada é uma reação de combustão. As reações de combustão são
exotérmicas e liberam energia, sendo assim seu valor de ∆H é negativo.

QUESTÃO 45 – ALTERNATIVA B
Cálculo da entalpia de ligação da reação de hidrogenação do ciclopentano. Utilizando os valores
tabelas de cada ligação deve-se calcular a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos.
∆H(reagentes) = (H-H) + (C=C) = 437 + 600 = 1037kJ/mol
∆H(produtos) = 2x(C-H) + (C-C) = 2x 414 + 335 = 1163kJ/mol
∆H(reação) = 1037 + 1163 = - 126kJ/mol

QUESTÃO 46 – ALTERNATIVA B
Sabe-se que a taxa de produção de gás oxigênio (O2) é 8,5 x 10-5 mol L-1 s-1, ou seja, em 5 minutos,
que equivalem a 300 segundos, seriam produzidos
8,5 x 10-5 mol L-1 s-1 x 300 s = 2550 mol L-1 de O2.
Como a cada 0,5 mol de O2 produzido é consumido 1,0 mol de N2O5, portanto a diminuição da
concentração de N2O5 será o dobro do valor para o aumento da concentração de O2. Logo,
1 ------- ½
x ------- 2550 mol L-1 de O2
x = 5100 mol L-1
-3
Utilizando a unidade mmol (10 mol), temos como diminuição da concentração de N2O5 igual a: 51
mmol L-1

QUESTÃO 47 – ALTERNATIVA D
De acordo com a teoria das colisões e os fatores que influenciam na rapidez com que se desenvolve
uma reação química em fase gasosa, temos que:
I – Correta. Com o aumento da temperatura, o grau de agitação das moléculas é maior, possuindo
um maior número de colisões, além de possuir um número de moléculas com energia mínima o
suficiente para que ocorram colisões efetivas também seja maior. As moléculas gasosas se
deslocam de forma aleatória no espaço, portanto a orientação destas moléculas para que ocorram
colisões efetivas não é modificado.
II – Correta. Quanto maior o número de moléculas em um mesmo volume, ou seja, com o aumento
da concentração, há maior probabilidade de moléculas reagentes colidirem-se.
III – Errada. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma colisão efetiva
entre moléculas reagentes que possuam orientação adequada. Logo, energia de ativação elevada
não está relacionada com a fração de moléculas com energia suficiente para que a reação ocorra,
mas sim a energia mínima que estas moléculas necessitam para reagir.

QUESTÃO 48 – ALTERNATIVA B
Como o pH da deve ser menor ou igual a 4,7 (meio ácido), pode-se eliminar as alternativas “A” e
“D” por formarem soluções alcalinas, além da alternativa “d” por formar uma solução neutra.
A partir da relação entre pH e concentração molar de íons H+:
pH = - log [H+]
[H+] = 10 – pH
+
Portando a concentração molar de H deve ser maior ou igual a:
[H+] = 10 – 4,7 mol L-1
Como a solução de HCl possui concentração igual a 10-3 mol L-1 (pH igual a 3) e a solução de
CH3COOH apresenta concentração igual a 10-5 mol L-1 (pH igual a 5). Desta forma, a única
solução com pH adequado será a de HCl, alternativa “B”.

QUESTÃO 49 – ALTERNATIVA A
De acordo com a reação:
2 NO2 ↔ N2O4
Cuja expressão para constante de equilíbrio é:
Kc = [N2O4] / [NO2]2
A partir dos dados contidos na tabela seria possível fazer a seguinte relação:
2 NO2 ↔ N2O4
Início
Equilíbrio

2 mol L-1
X

0,8 mol L-1

Partindo de 2 mol L-1 de NO2 e se fossem consumidos Y (mol L-1) de NO2, pela proporção da
reação teríamos a formação de Y/2 (mol L-1) de N2O4. Relacionando X e Y tem-se que:
X = 2 – Y (mol L-1)
Y/2 = 0,8 (mol L-1)
Resultando em:
Y = 2 x 0,8 = 1,6 mol L-1
Substituindo Y para se obter X, tem-se:
X = 2 – 1,6
X = 0,4 mol L-1
Com os valores para as concentrações de NO 2 e N2O4 apresentadas no equilíbrio químico e
substituindo na expressão da constante, calcula-se:
[NO2] = 0,4 mol L-1
[N2O4] = 0,8 mol L-1
Kc = [N2O4] / [NO2]2 = (0,8) / (0,4)2 = (0,8) / (0,16)
Kc = 5,0

QUESTÃO 50 – ALTERNATIVA A
Em pilhas eletroquímicas os dois eletrodos são denominados de ânodo e cátodo. A semirreação
que ocorre no ânodo sempre será de oxidação, ocorrendo perda de elétrons, enquanto que no
cátodo sempre ocorre a semirreação de redução (com ganho de elétrons). Para que uma pilha
forneça corrente elétrica é necessário que o fluxo dos elétrons envolvidos ocorra em um circuito
externo. Assim:
I – Correta. O fluxo de elétrons por meio deste circuito externo ocorre do eletrodo que perde elétrons
(ânodo) para o eletrodo onde há o recebimento destes elétrons (cátodo).
II – Falsa. Para que o equilíbrio de carga seja fechado utiliza-se uma ponte salina que permite a
passagem de íons entre os eletrodos. Como no ânodo o número de cargas positivas está
aumentando, pois elétrons (cargas negativas) estão sendo transferidas pelo circuito externo, há a
necessidade de migração de íons com cargas negativas (ânions) para este eletrodo. Enquanto que
para o cátodo, onde elétrons estão sendo recebidos, a quantidade de cargas negativas aumenta,
necessitando a passagem de íons com cargas positivas (cátions) para este eletrodo.
III – Falsa. A reação de oxidação acontece no ânodo.

QUESTÃO 51 – ALTERNATIVA C
Questão de orientação onde @ vestibuland@ deve se imaginar percorrendo o caminho descrito
e associar o deslocamento final aos pontos cardeais. O homem, após caminhar ao norte, dobrar
à esquerda (oeste) e após, virar 45° novamente à esquerda, têm-se direcionado para o Sudoeste.
Porém, a questão solicita a direção oposta a essa (“ao parar, ele olha para trás”), portanto, para
nordeste.

QUESTÃO 52 – ALTERNATIVA B
Ao analisarmos os mapas, notamos que o mapa A possui uma área menor que os mapas B, C
e D, sendo que este último cobre uma área maior. Quanto maior a área mapeada, menor a escala
e também menor será o número de detalhes, tornando o mapa mais genérico.

QUESTÃO 53 – ALTERNATIVA A
O avião que partiu de Los Angeles (EUA), com destino a Tóquio (coordenadas geográficas 35°
N e 139° L), sobrevoando o oceano Pacífico, deverá seguir obrigatoriamente para o oeste, com
longitudes maiores que da cidade de Los Angeles. Com esse deslocamento, seu possível local
de abastecimento estará entre as longitudes 118°O e 139°L, sendo 155°O, a mais provável para
o reabastecimento As duas cidades são localizadas no hemisfério norte, portanto, há que de
desconsiderar qualquer latitude ao sul.

QUESTÃO 54 – ALTERNATIVA A
No solstício de verão, em qualquer dos hemisférios, as regiões com latitude superior aos
respectivos círculos polares tem o maior fotoperíodo existente, chegando até a 24h de luz. Nas
latitudes temperadas (onde está Porto Alegre) os dias de maior iluminação correspondem, sim,
ao dia do solstício de verão. Não existe diferença de duração dos invernos em diferentes anos.
Na afirmativa III a referência é para equinócio e não para solstício.

QUESTÃO 55 – ALTERNATIVA B
Questão abordando o processo da Tectônica de Placas, onde são cobrados d@s vestibuland@s
conhecimentos acerca da movimentação das placas e suas consequências no processo de
formação do relevo em regiões continentais.
As províncias basálticas (regiões formadas pelo derrame/extrusão de magma na superfície) são
comuns em zonas de divergência (separação) entre placas tectônicas. Lembrando que o
principal tipo de rocha formado por tal processo são as rochas extrusivas (formadas pelo
resfriamento do magma na superfície), também chamadas de vulcânicas, com destaque para o
basalto.
Na questão, é solicitada a associação entre localização e processo responsável pela formação
da província basáltica Paraná-Etendeka, que abrange parte da região centro-sul do território
brasileiro. Essa região teve seu processo de formação geológico e geomorfológico a partir da
separação (divergência) entre América do Sul e África durante a Era Mesozóica (há
aproximadamente 200 milhões de anos). No litoral gaúcho, os principais registros desse episódio
de divergência entre placas e consequente extrusão de magma estão localizados no município
de Torres, no litoral norte gaúcho, como afirma a alternativa B.

QUESTÃO 56 – ALTERNATIVA D
Questão generalista sobre processos de formação de relevo.
A alternativa A peca ao afirmar que processos antrópicos não estão relacionados à modelagem
do relevo, pois ações humanas podem sim, numa microescala, promover alterações no relevo
ao intensificar a erosão através da urbanização, agricultura, etc. Os fiordes são formados pela
ação da erosão em ambientes glaciais, e não fluviais como afirma a alternativa B. Alternativa C
afirma erroneamente que em ambientes desérticos e costeiros inexistem processos erosivos,
pois a ação dos ventos (erosão eólica) e das águas do mar (erosão marinha) promovem erosão.
A alternativa D, a correta, faz a relação entre o intemperismo químico ocasionado pelas chuvas
e cursos d'água. As depressões são originadas pelas diferença negativa de altitude dessas áreas
com relação ao relevo circundante.

QUESTÃO 57 – ALTERNATIVA C
À medida que aumenta a altitude, o ar atmosférico fica menos denso, mais rarefeito e apresenta
menores temperaturas. A biosfera corresponde a camada mais baixa, sendo a principal região
dos fenômenos meteorológicos. Na troposfera, a temperatura diminui com a altitude e o gás mais
abundante é o nitrogênio.

QUESTÃO 58 – ALTERNATIVA A
Ao lermos o texto, temos informações sobre o processo de cultivo do Mirtilo e algumas das suas
variedades, em que cada uma possui demandas específicas de condições climatológicas e
pedológicas (solos) para sua produção. A espécie highbush demanda um período de 650 a 850
horas de exposição a temperaturas inferiores a 7,2 graus celsius. A questão pergunta qual seria
uma região possível para produzir essa espécie, dentre as alternativas, a única região que
apresenta temperaturas baixas por um período prolongado de tempo é a cidade de Pelotas (RS),
que se encontra no sul do Brasil, em zona temperada, onde predomina o clima Subtropical úmido,
com maior amplitude térmica e baixas médias térmicas no inverno.

QUESTÃO 59 – ALTERNATIVA C
Perceba que o dia é 23 de junho, na Tailândia, situada no sudeste da Ásia, no hemisfério norte,
ao sul do trópico de Câncer. Portanto, é verão e está na zona tropical. O sudeste da Ásia está
submetido ao clima de monções, ventos sazonais que se associam a uma alternância entre uma
estação seca e outra chuvosa. No verão, o continente mais aquecido fica submetido a um centro
de baixa pressão que recebe a umidade marítima de um centro de alta pressão localizado sobre
o oceano, caracterizando o período chuvoso. No inverno, a alta pressão se desloca para o
continente e a baixa pressão para o oceano, sendo que os ventos, que sempre se dirigem das
altas para as baixas pressões, agora são secos.

QUESTÃO 60 – ALTERNATIVA A
O apetite consumista, que acarreta no uso insustentável dos recursos naturais, é uma temática
recorrente nas aulas de geografia e tem trazidos excelentes debates à tona. A ONU tem
promovido discussões bastantes desde Estocolmo (1972), reduzindo, ainda que pouco, a
utilização desses recursos não renováveis e estimulando o uso de energias renováveis, que são
aquelas independentes da queima de combustíveis fósseis. O Brasil ainda carece de muito
investimento em conscientização da população para o tema em busca de elevar (e muito) a taxa
de reciclagem de materiais.

QUESTÃO 61 – ALTERNATIVA E
Uma campanha que visa abolir o uso de canudos plásticos ganhou dimensão nacional pelos
seus impactos positivos para o meio ambiente. A redução do consumo do adereço plástico
implica a redução da sua fabricação, que é dependente do petróleo, recurso tão nocivo ao
planeta. Sua composição plástica tem longo prazo de decomposição, sendo recorrentemente
encontrado no mar junto de outros lixos domésticos, afetando a fauna marinha.

QUESTÃO 62 – ALTERNATIVA E
Apesar de tratar de um tema bastante trabalhado em aula, Biomas Brasileiros, @ vestibuland@
deveria apenas (ao invés de analisar as causas e consequências do desmatamento do Bioma
Cerrado, relacionando questões econômicas e sociais tão caras ao desenvolver sustentável) se
limitar a somar e comparar as áreas totais desmatadas em anos/períodos.

QUESTÃO 63 – ALTERNATIVA C
Ainda que o aumento médio dos níveis dos mares seja uma realidade a partir da intensificação
do efeito estufa, essa não seria uma causa única para o fenômeno descrito. Já a construção de
barragens utilizadas para aumentar o sistema de distribuição natural do rio, por si só diminuem
o volume hídrico a jusante da captação e portanto, diminuem o nível do rio, dando condições
para a água salgada adentrar o canal e então, salinizar os solos agricultáveis.

QUESTÃO 64 – ALTERNATIVA A
Na questão são abordadas algumas problemáticas relacionadas aos processos de urbanização
e crescimento das cidades. Na primeira afirmativa, a única certa, há uma correta relação entre
precipitação intensa (que pode saturar o solo com água, diminuindo a possibilidade de infiltração
da água). A segunda afirmativa diz que secas independem do quantitativo pluviométrico
(quantidade de chuva) de uma região. É correto afirmar que existe uma correlação de causas
que levam às secas, tais como o manejo inadequado de recursos hídricos, consumo excessivo,
baixa pluviosidade, sendo essa última indelével para a ocorrência de um episódio de seca.
Na terceira afirmativa, devemos lembrar que áreas verdes, devido à absorção do CO2, funcionam
como um regulador térmico e apresentam temperaturas menores quando comparadas com áreas
urbanizadas próximas.

QUESTÃO 65 – ALTERNATIVA B
Gentrificação é um fenômeno compreendido pela geografia urbana no qual através da elitização
e supervalorização de regiões antes consideradas marginalizadas e/ou em decadência, tornamse superestimadas e consequentemente inacessíveis para quem antes ali estava. A exclusão
social e econômica é resultante, e por isso não pode ser lida como expulsão ou desapropriação
violenta.

QUESTÃO 66 – ALTERNATIVA B
O trecho da música faz referências ao processo de migração forçada que os africanos sofreram
durante o período da escravidão brasileira. As menções ao sofrimento, dor e a luta desonesta,
compõem aquilo que hoje os estudos pós coloniais chama de diáspora africana a antiga
migração forçada, para diferenciar dos processos migratórios que mesmo compulsórios, deram
aos migrantes opção de escolha quanto ao seu destino.

QUESTÃO 67 – ALTERNATIVA D
A região Norte brasileira apresenta condições de desenvolvimento e consequentes
transformações bastante únicas no país. Sua acessibilidade se dá, basicamente, por via aérea
e fluvial e a maior parte de suas fronteiras é em áreas de floresta amazônica. No entanto, a
afirmativa I é genérica e não fala de quantidade de população ou de fluxos significativos nas
redes. A população é mal distribuída, pois no estado do Amazonas, por exemplo, ela é em torno
de 80% urbana. É correto afirmar que os novos projetos voltados à geração de energia e
mineração causam transformações e impactos na região, ao trazerem populações de outras
regiões e produzem sérios impactos ambientais.

QUESTÃO 68 – ALTERNATIVA A
O BRICS é composto por países emergentes no cenário econômico mundial e abrange quase
40% da população da Terra e cerca de 22% do PIB mundial e uma força considerável no
comércio mundial. Mas não é um bloco econômico em si – o que não impede a formalização de
acordos comerciais entre eles – e sim mais uma aliança geopolítica que busca fazer valer a
posição de seus integrantes no cenário econômico global. Para tanto, em 2014 foi criado o Novo
Banco de Desenvolvimento (sede em Xangai, China) com a finalidade de financiar projetos de
infraestrutura e de desenvolvimento em países subdesenvolvidos.

QUESTÃO 69 – ALTERNATIVA D
O processo de industrialização do Brasil trouxe modernidade ao campo, mas ao mesmo tempo
foi gradativamente subordinando-o à cidade, destino de parte da produção agrícola do país, e
também provocou o êxodo rural em razão da mecanização e o processo histórico de
concentração de terras igualmente contribuiu para tal movimento em direção às cidades. A
exclusão social no campo se reforçou com uma segunda exclusão nas cidades pela falta de
empregos e moradias para as populações migrantes. O Brasil sempre foi um país agroexportador
e uma das características de sua agricultura é estar voltada para o binômio exportaçãoindustrialização. Para tanto, grandes extensões de terras foram destinadas para monoculturas,
homogeneizando as paisagens em grande parte do país.

QUESTÃO 70 – ALTERNATIVA D (GABARITO ANGLO – C)
As Unidades de Conservação no RS associadas ao bioma Mata Atlântica como as Florestas
Nacionais de São Francisco de Paula e de Canela, estão concentradas no nordeste do estado.
Sim, a usinas de energia eólica estarem concentradas no litoral e na campanha gaúcha.
Entretanto, o dado apresentado “produzindo um total aproximado de 1.900 KW de energia
elétrica” utiliza unidade de potência e não de energia elétrica. Além do que, segundo a ANEEL,
o estado tem capacidade instalada de 1,8 mil MW, e produziu em 2017: 6.830 GWh, o que
representa 18,6% do total de energia elétrica produzida no estado. No litoral médio do RS, na
restinga entre a Laguna dos Patos e o Atlântico, encontramos apenas municípios com pequena
população.

QUESTÃO 71 – ALTERNATIVA E
A diminuição da taxa de natalidade significa a menor entrada de crianças em uma sociedade.
Nesse sentido, a população como um todo vê o aumento relativo da participação de idosos. É
notável que essa previsão também tem relação com a qualidade de vida, mas já se visualiza
essa situação em países na 3ª e 4ª fases da transição demográfica.

QUESTÃO 72 – ALTERNATIVA D
Segundo o IBGE, pretos e pardos correspondem atualmente a 54% da população brasileira,
crescimento que se dá junto a autodeclaração desses grupos na análise do instituto. O
crescimento de 6% (2017) na autodeclaração de pretos e pardos, reduziu o percentual de
autodeclarados brancos. A redução da taxa de fecundidade é uma realidade brasileira, mas que
ainda não pode ser analisada como resultante da contração de autodeclarados brancos.

QUESTÃO 73 – ALTERNATIVA E
Em tempos de necessário debate sobre feminicídio e combate à violência contra a mulher, a
Banca poderia ter optado por uma questão diferente, em que pese a importância da segurança
pública como um todo. A realidade dos dados apresentados reflete o país que vivemos, jovens
e adultos-jovens são mais expostos à violência e sim, tais níveis são característicos de regiões
que passaram por rápido e inconsistentes processos de urbanização e metropolização.

QUESTÃO 74 – ALTERNATIVA D
Aqui é importante dominar os conceitos de populoso e povoado. Populoso diz respeito à
população e seu total, enquanto que povoado se refere à densidade demográfica. Portanto, para
saber o município menos populoso ou de menor população absoluta, basta ver na tabela que é
Canoas. Para saber o município mais povoado, ou seja, de maior densidade demográfica, basta
dividir a população absoluta pela área e no caso, Salvador, com 4.124 hab/km² tem maior
densidade que Duque de Caxias, com 1.956 hab/km². Em tempo, densidade demográfica é uma
média simples e não revela a distribuição da população.

QUESTÃO 75 – ALTERNATIVA C
A partir da leitura da tabela, nota-se que existem estados com maiores diferenças percentuais
entre domicílios vagos e déficits habitacionais, porém a alternativa correta apenas destaca os
estados do Maranhão, Pará e Amazonas, os quais tem sim déficits habitacionais importantes.
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