
1Anglo Vestibulares
www.anglors.com

facebook.com/anglors
Anglo Resolve - Vestibular UFRGS - 2016

BIOLOGIA

1) O gráfico abaixo apresenta a variação do nível de 
oxigênio na atmosfera em função do tempo. 

Adaptado de: DOTT, R., PROTHERO, O. Evolution ofthe earth. New York: 

McGraw-Hill, 1994. 

Sobre o gráfico e os eventos nele assinalados, é correto 
afirmar que 
(A) três bilhões de anos antes do presente não havia vida 
devido à escassez de oxigênio. 
(B) o evento 1 corresponde aos primórdios do surgimento 
da fotossíntese. 
(C) a respiração celular tornou-se possível quando os 
níveis de O2 na atmosfera atingiram uma concentração 
próxima à atual. 
(D) o evento 2 refere-se à formação da camada de ozônio. 
(E) o evento 3 dá início à utilização da água como matéria-
-prima para a produção de oxigênio. 

QUESTÃO 1 – LETRA B
Segundo a hipótese heterotrófica de origem 
da vida, os primeiros seres vivos surgiram 
a cerca de 3,5 bilhões de anos, eram he-
terótrofos e a ausência de oxigênio livre na 
atmosfera nos obriga a reconhecê-los como 
anaeróbios. Organismos autótrofos evoluí-
ram quase 1 bilhão de anos depois. O oxi-
gênio produzido por eles, inicialmente rea-
gia com átomos de ferro - elemento muito 
abundante no planeta -, produzindo óxidos 
de ferro. Apenas após a diminuição do ferro 

disponível é que o oxigênio molecular pas-
sou a acumular-se na atmosfera, oferecen-
do condições ao surgimento de seres com 
respiração aeróbia. À medida em que os ní-
veis de oxigênio atmosférico aumentavam, 
ocorreu a formação da camada de ozônio, 
permitindo que a vida deixasse o ambien-
te aquático e partisse para a conquista do 
meio terrestre. Os níveis atuais de oxigênio 
na atmosfera foram estabilizados desde cer-
ca de 700 milhões de anos passados.

2) O quadro abaixo refere-se aos mecanismos de trans-
porte através da membrana. 

Assinale a alternativa que contém a sequência de palavras 
que substitui corretamente os números de 1 a 4, comple-
tando o quadro. 
(A) específico – sim – sim – específico 
(B) específico – não – sim – não específico 
(C) não específico – sim – não – não específico 
(D) não específico – sim – sim – específico 
(E) não específico – não – não – específico 

QUESTÃO 2 – LETRA D
A membrana plasmática é o limite da célula 
e sua estrutura de contato com o meio exter-
no. A composição lipoproteica da membrana 
gera propriedades importantes como a per-
meabilidade seletiva, capacidade de permitir 
a entrada e saída de compostos importantes 
ao metabolismo celular. O modelo mais acei-
to, o mosaico fluido, possui uma bicamada 
de fosfolipídios com função anfipática, ou 
seja, a parte do fosfato é hidrofílica e o glice-
rol mais os ácidos graxos, de estrutura apo-

lar, é hidrofóbica. Substâncias apolares como 
o O2 e o CO2 passam, a favor de um gra-
diente de concentração e sem gasto energé-
tico, pelos poros desta bicamada sendo este 
processo chamado de difusão simples. Com-
postos polares ou dotados de carga podem 
passar, se existir, mergulhadas na matriz li-
pídica, proteínas específicas transportadoras 
ou na forma de canais, sendo este fenômeno 
chamado de difusão facilitada. Tal transporte 
também acontece a favor de um gradiente e 
sem gasto de energia. Já no transporte ativo, 
o fato de ocorrer passagem de substâncias 
contra um gradiente de concentração exige 
gasto de ATP e proteínas portadoras de regi-
ões específicas para cada composto.

3) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes ao complexo golgiense. 
(  ) É local de síntese de lipídios e esteroides. 
(  ) Empacota proteínas provenientes do retículo endoplas-
mático e as distribui para seus destinos. 
(  ) Dá origem ao acrossomo nos espermatozoides. 
(  ) Está ausente em células de plantas. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) V - V - F - V. 
(B) V - F - V - F. 

(C) F - V - V - F. 
(D) F - F - V - V. 

(E) V - F - F - V.

QUESTÃO 3 – LETRA C
O complexo golgiense é uma organela rela-
cionada ao armazenamento e distribuição de 
substâncias produzidas em outras organelas, 
como lipídeos e esteroides, produzidos no 
retículo endoplasmático liso. Qualquer célula 
eucariótica possui complexo golgiense, inclu-
sive células vegetais.

4) Os diagramas abaixo se referem a células em diferentes 
fases da meiose de um determinado animal. 

Os diagramas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a 
(A) prófase I, metáfase I e telófase II. 
(B) prófase II, anáfase I e telófase I. 
(C) prófase I, metáfase II e anáfase II. 
(O) prófase II, anáfase II e telófase I. 
(E) prófase I, anáfase I e metáfase II. 

QUESTÃO 4 – LETRA E
A questão trabalha com diferentes fases da 
meiose em uma célula animal 2n=6. No dia-
grama 1 é possível visualizar o pareamento 
dos cromossomos homólogos e a formação 
de quiasmas (pontos de ocorrência de cros-
sing-over), situação característica da prófase 
I. Já o diagrama 2 mostra a separação dos 
cromossomos homólogos e os pólos opostos 
da célula recebendo um cromossomo repre-
sentante de cada par, sendo característica da 
anáfase I. E, finalmente, o diagrama 3 nos 
mostra a única situação em que esta célula 
já é haploide (n=3), estando, portanto, em 
meiose II. Como os cromossomos estão ali-
nhados na placa equatorial a única fase cor-
respondente é a metáfase II.

5) Sobre a respiração celular, é correto afirmar que 
(A) a glicólise consiste em uma série de reações químicas na 
qual uma molécula de glicose resulta em duas moléculas 
de ácido pirúvico ou piruvato. 
(B) a glicólise é uma etapa aeróbica da respiração que ocor-
re no citosol e que, na ausência de oxigênio, produz etanol. 
(C) o ciclo do ácido cítrico é a etapa da respiração celular 
aeróbica que produz maior quantidade de ATP. 
(D) o ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna 
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da mitocôndria e tem como produto a liberação de CO2. 
(E) a fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial, 
utilizando o oxigênio para a produção de H2O e CO2. 

QUESTÃO 5 – LETRA A
A respiração celular é constituída de três 
etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico 
e a cadeia respiratória. A glicólise é uma 
fase anaeróbica que ocorre no citosol de 
todas as células e onde a glicose é oxidada 
e convertida em duas moléculas de piruva-
to com saldo de 2 ATPs. O ciclo do ácido 
cítrico (ciclo de Krebs) ocorre na matriz mi-
tocondrial de células eucariotas e se carac-
teriza pela oxidação do piruvato, descarbo-
xilação e produção também de 2 ATPs. A 
cadeia respiratória, que ocorre nas cristas 
mitocondriais, utiliza os íons hidrogênios 
oriundos das oxidações ocorridas nas duas 
etapas iniciais e promove  um transporte 
de elétrons através de complexos de oxirre-
dução cuja energia possibilita a produção 
de 34 ATPs. Os hidrogênios ionizados são 
capturados por moléculas de oxigênio for-
mando água.

6) No bloco superior abaixo, são citados processos 
relacionados à síntese proteica; no inferior, seus eventos 
característicos. 
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1 -Transcrição 2 -Tradução 
(  ) A síntese de RNA, a partir do DNA, é catalisada pela 
polimerase do RNA. 
(  ) O RNAt que transporta o aminoácido metionina empare-
lha-se com um códon AUG, presente na molécula de RNAm. 
(  ) O sítio P é sempre ocupado pelo RNAt que carrega a 
cadeia polipeptídica em formação. 
(  ) A região promotora é uma sequência de bases nitro-
genadas do DNA que determina o local de encaixe da 
polimerase do RNA. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) 1 – 1 – 2 – 2. 
(B) 1 – 2 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 2 – 2. 

(D) 2 – 1 – 1 – 1. 
(E) 2 – 1 – 1 – 2. 

QUESTÃO 6 – LETRA B
A transcrição é a formação de RNA a par-
tir de DNA. Tal processo possibilita, entre 
outras funções, a transferência da informa-
ção genética contida em um gene, até os 
ribossomos, local onde ocorre a tradução 
que consiste no reconhecimento de bases 
do RNA transportador de aminoácidos pe-
las bases do RNA mensageiro resultando no 
sequenciamento de tais monômeros com a 
consequente produção de uma proteína.

7) Observe a tira abaixo.  
(ver em anglors.com.br)
Considere as seguintes informações sobre a adrenalina 
( epinefrina). 
I -É um dos neurotransmissores liberados pela extremidade 
do dendrito que pode participar da transmissão do impulso 
nervoso. 
II -Possibilita o aumento da frequência cardíaca, o que 
aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos. 
Ill-Aumenta o metabolismo de proteínas e de gorduras, 
disponibilizando mais energia. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

QUESTÃO 7 – LETRA B
A adrenalina é um neurotransmissor/hor-
mônio liberado pelo sistema nervoso autô-
nomo simpático e pela parte medular da 
supra renal em situações de medo, luta ou 
fuga. Nessas ocasiões, precisamos de um 
aumento da frequência cardíaca e respirató-
rio para suprir as necessidades do organis-
mo em estado de alerta. Além disso, há um 
aumento no metabolismo dos carboidratos, 
já que nas situações referidas acima o orga-
nismo precisa consumir mais energia e de 
forma rápida. Os neurotransmissores são 
liberados pelas extremidades dos axônios, 
e não pelas extremidades dos dendritos, 
como faz referência a afirmativa I.

8) Observe a figura abaixo que representa uma blástula. 

Com relação à figura, é correto afirmar que o número ........ 
corresponde à ........ que dá origem ......... .
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
do enunciado acima, na ordem em que aparecem. 
(A) I – ectoderme – ao revestimento do trato digestivo 
(B) II – ectoderme – à epiderme 
(C) II – endoderme – ao sistema nervoso 
(D) III – endoderme – às glândulas sudoríparas e sebáceas 
(E) III –mesoderme – aos músculos e ossos 

QUESTÃO 8 – LETRA E
A figura da questão mostra um embrião no 
estágio de organogênese, sendo possível 
identificar três tecidos: I, ectoderme; II, en-
doderme; III, mesoderme. A ectoderme dá 
origem ao sistema nervoso, a epiderme e 
os seus anexos, como as glândulas; a en-
doderme dá origem ao trato digestivo; e a 
mesoderme, através do desenvolvimento 
dos somitos, origina, entre outras coisas, os 
músculos e os ossos.

9)Observe a tira abaixo, que ilustra o processo reprodutivo 
das bactérias. (ver em anglors.com.br)
Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta 
sobre o processo reprodutivo, ilustrado na tira. 
(A) A reprodução depende da quitina, presente na parede celular. 
(B) Os cloroplastídios distribuem-se em igual número para 
as células filhas. 
(C) O processo denomina-se esporogênese, que ocorre 
também nos fungos. 
(D) O processo resulta em duas novas bactérias genetica-
mente idênticas. 
(E) Uma das novas células forma um endosperma, estrutura 
resistente ao calor.

QUESTÃO 9 – LETRA D
A tira ilustrada na questão exemplifica um 
processo assexuado de reprodução bacte-
riana denominado divisão binária ou cissi-
paridade. Esse mecanismo reprodutivo con-
siste em uma duplicação do material gené-
tico bacteriano e posterior fissão originando 
duas bactérias geneticamente idênticas à 
bactéria que as originou. A divisão binária 
acontece de forma muito rápida e pode ser 
observada muito comumente em seres mo-
neras e protistas.

10) Em relação à classificação dos seres vivos, assinale com 
V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 
(  ) Plantas que pertencem ao mesmo gênero pertencem 
também à mesma espécie. 
(  ) Categorias taxonômicas são utilizadas em sistemas de 
classificação de animais. 
(  ) Organismos classificados dentro da mesma classe têm 
maior semelhança entre si do que os classificados dentro 
da mesma família. 
(  ) Zea mays, na nomenclatura biológica, é o nome 
genérico do milho. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – V – F – V. 

(C) F – V – F – F. 
(D) V – V – F – F. 

(E) F – F – V – V. 

QUESTÃO 10 – LETRA C
(F) Nem todos os organismos que pertencem 
ao mesmo gênero pertencem à mesma espé-
cie. Por exemplo: os arbustos pertencentes ao 
gênero Euphorbia podem se diferenciar em 
centenas de espécies diferentes. 
(V) As categorias taxonômicas são utilizadas 
para classificar e organizar espécies de seres 
vivos atuais e extintos.
(F) Existe uma hierarquia de classificação ta-
xonômica. Essa hierarquia divide os seres vi-
vos por domínios; reinos; filos ou divisões (na 
botânica); classes; ordens; famílias; gêneros e 
espécies. Quanto mais próximos de espécie, 
ou seja, quanto mais categorias taxonômicas 
dois seres vivos compartilham maior é o grau 
de semelhança entre eles.
(F) Zea mays é o nome específico do milho. 
Tal designação contém o gênero e o epíteto 
específico conforme a nomenclatura binomial. 

11) Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
As plantas necessitam de nutrientes minerais, constituídos 
de diferentes elementos químicos, os quais são retirados do 
solo através das raízes. Macroelementos como o ....... são 
necessários em maiores quantidades. Já elementos como 
o ...... são necessários em menores quantidades. 
(A) nitrogênio – cobre 
(B) boro – manganês 
(C) fósforo – potássio 

(D) potássio – nitrogênio 
(E) cobre – fósforo 

QUESTÃO 11 – LETRA A
A nutrição vegetal pode ser orgânica ou inor-
gânica, ocorrendo, respectivamente, a partir 
da síntese de compostos orgânicos (glicose) 
através da fotossíntese ou pela absorção 
de nutrientes minerais do solo. Os nutrien-
tes minerais absorvidos pelas plantas são 
requisitados em diferentes quantidades: os 
necessários em grandes quantidades são de-
nominados macronutrientes (nitrogênio, fós-
foro, potássio, cálcio, enxofre e magnésio); 
os necessários em pequenas quantidades são 
denominados micronutrientes ou elementos 
traços e incluem cobre, alumínio, boro, man-
ganês, cloro, entre outros.

12) Considere as seguintes afirmações em relação às 
traqueófitas. 
I -São representadas por grupos como as hepáticas e os 
musgos, que geralmente crescem em lugares úmidos. 
II -Apresentam células condutoras especializadas, denomi-
nadas traqueídeos e tubos crivados. 
III-Têm sistema vascular que apresenta um tecido condutor, 
o xilema, com paredes celulares compostas por lignina. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 12 – LETRA D
Traqueófitas são plantas que apresentam va-
sos de condução e abrangem os vegetais do 
grupo das pteridófitas, gimnospermas e an-
giospermas. Os vasos de condução do xile-
ma (vasos lenhosos) transportam seiva bruta 
e são constituídos por dois tipos de células: os 
treaqueídeos e os elementos de vaso, ambas 
células mortas devido ao endurecimento de 
suas paredes celulares causado pelo depó-
sito do composto lignina. O xilema, por isso, 
também exerce importante função na sus-
tentação vegetal. Os vasos de condução do 
floema (vasos libertamos) conduzem a seiva 
elaborada e são constituídos por células vi-
vas denominadas elementos (tubos) crivados, 
que não apresentam lignina. 

13) No processo evolutivo das Angiospermas, ocorreram 
vários eventos relacionados à reprodução. 
Assinale a afirmação correta em relação a esses eventos. 
(A) Os insetos visitam as flores para alimentar-se dos car-
pelos, o que favorece a fecundação. 
(B) As aves que se alimentam de frutos carnosos são os 
principais agentes de polinização dessas espécies. 
(C) Estames longos favorecem a dispersão dos frutos pelo 
vento e por insetos. 
(D) A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das 
angiospermas mais evoluídas. 
(E) A interação entre plantas, polinizadores e dispersares 
de sementes é, em sua maioria, mutualística. 

QUESTÃO 13 – LETRA E
O processo reprodutivo das angiospermas 
dicotiledôneas envolve a participação de ani-
mais em dois eventos: a polinização e a dis-
persão de sementes. A polinização consiste 
no transporte dos grãos-de-pólen desde os 
estames de uma flor até o carpelo de outra 
flor da mesma espécie, em eventos de fe-
cundação cruzada. Para tanto, é preciso me-
canismos de atração dos polinizadores por 
meio de cor, perfume ou forma e que haja 
uma recompensa pela visita do animal, o que 
ocorre pelo fornecimento de néctar, que lhes 
serve de alimento energético. A dispersão 
das sementes pela fauna se dá, principal-
mente, pela ingestão dos frutos. As sementes 
são descartadas durante a alimentação ou, 
uma vez ingeridas, são eliminadas junto com 
as fezes. Plantas de polinização ou dispersão 
de sementes pelo vento (anemofilia e anemo-
coria, respectivamente) não apresentam es-
tratégias de atração da fauna, não produzem 

frutos comestíveis, seus estames são longos 
e suas sementes são aladas. A relação entre 
animais e plantas nesses processos pode ser 
explicada por interações de mutualismo ou 
de protocooperação. 

14) Observe a figura abaixo, que retrata uma provável 
filogenia dos Deuterostomados. 

Assinale a alternativa que melhor completa as características 
morfológicas nos itens I, II e III, respectivamente. 
(A) Celoma, esqueleto interno, notocorda. 
(B) Notocorda, fendas faringianas, coluna vertebral. 
(C) Esqueleto interno, celoma, simetria radial. 
(D) Coluna vertebral, placas calcificadas, notocorda. 
(E) Simetria bilateral, notocorda, coluna vertebral. 

QUESTÃO 14 – LETRA E
A partir da análise da árvore filogenética mos-
trada na questão, vemos que a característica 
II estava presente no ancestral dos cordados, 
podendo ser uma das quatro características 
exclusivas do filo Cordata: notocorda, fendas 
faringianas, tubo nervoso dorsal oco e cau-
da pós-anal. Nem todo cordado é um verte-
brado. São vertebrados apenas os cordados 
possuidores de coluna vertebral, característica 
representada em III. Os hemicordados não 
são cordados, como inclusive mostra a figura, 
logo não possuem notocorda. 

15) (ver questão em anglors.com.br)  

QUESTÃO 15 – LETRA B
Insetos possuem desenvolvimento direto e 
indireto, três pares de pernas, respiração tra-
queal e excretam através de túbulos de Mal-
pighi. Já os crustáceos, tem cinco pares de 
apêndices ou mais, respiram por brânquias 
e suas excretas saem por glândulas antenais.

16) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, relativas às características dos organismos da 
classe Mammalia. 
(  ) Um único osso na mandíbula inferior. 
(  ) Membrana muscular que separa o tórax do abdômen. 
(  ) Epiderme espessa e queratinizada. 
(  ) Ácido úrico como principal produto de excreção. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – F – V – V. 

(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – F – F. 

(E) F – F – V – F.

QUESTÃO 16 – LETRA C
Os mamíferos possuem um único osso na 
mandíbula inferior e uma membrana mus-
cular conhecida como diafragma que partici-
pa do processo respiratório e separa o tórax 
do abdômen. A presença de uma epiderme 
espessa e queratinizada é característica de 
répteis, que, assim como as aves, excretam 
ácido úrico. Em mamíferos a epiderme apre-
senta-se pouco espessa, com a presença de 
glândulas e pelos. Têm como principal pro-
duto de excreta nitrogenada a uréia.

17) Observe a tira abaixo. (ver em anglors.com.br)
Organismos transgênicos são aqueles que receberam 
e incorporaram genes de outras espécies. A aplicação 
da tecnologia do DNA recombinante na produção de 
alimentos apresenta várias vantagens, apesar de ser vista 
com cautela pela população. 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo, referentes aos aspectos moleculares envolvidos no 
desenvolvimento de transgênicos. 
(  ) Os vírus podem ser usados como vetores para DNA 
de eucariontes. 
(  ) Os plasmídios são bons vetores por apresentarem 
replicação dependente da replicação bacteriana. 
(   ) As enzimas de restrição cortam o DNA em uma sequência 
de bases específica, chamada de sítio de restrição. 
(  ) As bactérias são utilizadas para expressar os genes 
humanos, por apresentarem os mesmos íntrons de um 
gene eucariótico. 



3Anglo Vestibulares
www.anglors.com

facebook.com/anglors
Anglo Resolve - Vestibular UFRGS - 2016

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – V – F – V. 

(C) F – V – V – F. 
(D) F – F – V – V. 

(E) V – F – F – V.

QUESTÃO 17 – LETRA A
Os plasmídeos são sequências menores de 
DNA circular capazes de se replicar indepen-
dentemente da autoduplicação bacteriana. Ao 
contrário de genes eucariotos, os genes bac-
terianos não apresentam íntrons nem éxons, 
respectivamente, regiões não codificantes e co-
dificantes de um mesmo gene (cístron), para a 
produção de uma determinada proteína. 

18) No milho, grãos púrpura são dominantes em relação a 
amarelos, e grãos cheios são dominantes em relação a mur-
chos. Do cruzamento entre duas plantas, foi obtida uma prole 
com as seguintes proporções: 25% de grãos púrpura e cheios; 
25% de grãos amarelos e cheios; 25% de grãos púrpura e 
murchos; 25% de grãos amarelos e murchos. 
Sabendo que uma das plantas parentals era totalmente 
homozigota, assinale a alternativa correta. 
(A) Os dois genes citados não estão segregando de forma 
independente. 
(B) A planta homozigota era dominante para as duas ca-
racterísticas. 
(C) Uma das plantas parentals era heterozigota para as duas 
características. 
(O) A prole seria mantida na proporção 1:1:1:1, se as duas 
plantas parentals fossem duplo heterozigotas. 
(E) Os resultados obtidos são fruto de recombinação genética.

QUESTÃO 18 – LETRA C
No estudo simultâneo de duas características 
distintas, onde cada uma é formada por um 
par de alelos presentes em pares de cromos-
somos homólogos diferentes, a possibilidade 
de se obter na descendência quatro fenótipos 
diferentes na mesma proporção só pode ser 
obtida a partir do cruzamento de um casal 
onde um indivíduo é duplo-heterozigoto e o 
outro duplo-homozigoto recessivo.

19) Quando todas as filhas de um indivíduo, afetado por uma 
determinada anomalia genética, têm o mesmo fenótipo que o pai 
e nenhum filho é afetado, o mais provável padrão de herança é 
(A) ligado ao X dominante. 
(B) ligado ao X recessivo. 
(C) autossômico dominante. 

(D) autossômico recessivo. 
(E) extranuclear. 

QUESTÃO 19 – LETRA A
Na herança dominante ligada ao X, o pai 
afetado possui genótipo XAY. Isto faz com 
que todos os seus filhos homens não sejam 
afetados, pois herdaram obrigatoriamente o 
cromossomo Y de seu pai. Em contrapartida, 
todas as filhas mulheres serão portadoras 
do mesmo fenótipo do seu pai, pois herda-
ram o cromossomo XA. 

20) Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
A diversidade genética constitui a matéria-prima dos 
processos evolutivos. A ......... e a ........ atuam a favor da 
manutenção da diversidade genética nas populações. 
(A) deriva genética – seleção direcional 
(B) seleção estabilizadora – reprodução assexuada 
(C) mutação neutra – recombinação sexual 
(D) deriva genética – seleção dependente de frequência 
(E) seleção estabilizadora – recombinação sexual 

QUESTÃO 20 – LETRA C
Fatores evolutivos são mecanismos que im-
pulsionam o processo de evolução, gerando 
variabilidade ou atuando sobre a variabili-
dade existente. Os mecanismos que atuam 
sobre a variabilidade são, em geral, restriti-
vos, isto é, eliminam indivíduos da população 
e, assim, diminuem a diversidade genética, 
como é o caso da seleção natural e da deriva 
genética. Migrações também agem sobre a 
variabilidade, podendo aumentar ou dimi-
nuir a diversidade genética de uma popula-
ção nos casos de imigração ou emigração, 
respectivamente. Os mecanismos geradores 
de diversidade genética são as mutações e a 
recombinação, não por acaso os processos 
desconhecidos por Charles Darwin quando 
da formulação de sua teoria evolutiva e fun-
damentais para a explicação sobre a origem 
da variabilidade, parte integrante da Teoria 
Sintética da Evolução.

21) Considere as seguintes informações sobre as espécies 
e os processos de especiação. 
I -As espécies, de acordo com o conceito biológico, são 
constituídas por grupos de populações naturais que se 
intercruzam de maneira real ou potencial e que estão 
reprodutivamente isolados de outros grupos. 
II -As aneuploidias podem dar origem a novas espécies 
vegetais, sem a necessidade de isolamento geográfico. 
III-Uma radiação adaptativa tem grandes chances de ocorrer 
em ambientes onde exista uma série de recursos subutilizados. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 21 – LETRA D
Embora existam vários conceitos de "espécie", 
o isolamento reprodutivo é o mais aceito. O 
processo de especiação pode acontecer com 
ou sem isolamento geográfico (especiação 
alopátrica ou simpática, respectivamente). A 
especiação simpática, por sua vez, pode se 
dar por alterações gradativas no conjunto 
gênico de uma população em um mecanis-
mo de anagênese, ou por alterações mais 
repentinas, ocasionadas por anomalias cro-
mossômicas do tipo euploidias, em que há 
uma multiplicação de todo o conjunto gêni-
co de indivíduos, o que os impede de cruzar 
com seus ancestrais diretos. Por fim, ambien-
tes que oferecem grande disponibilidade de 
recursos permitem uma maior possibilidade 
de diversificação dos seres vivos a fim de me-
lhor aproveitar esses recursos, em processo 
de radiação adaptativa.

22) Considere as seguintes afirmações em relação às áreas 
ambientais úmidas. 
I -A degradação dos banhados diminui sua capacidade de 
depuração dos corpos hídricos e o acesso à água potável. 
II -O manejo adequado dos resíduos sólidos e das águas 
pluviais urbanas pode contribuir para amenizar os efeitos 
poluentes nas bacias hidrográficas. 
III-As matas ciliares facilitam a evaporação da água nas 
áreas úmidas. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 22 – LETRA C
A afirmativa III está errada visto que as matas 
ciliares tem importante papel na manutenção 
do microclima dos ambientes nos quais se en-
contram. Dessa forma, elas criam barreiras 
à penetração direta da luz, evitando excessi-
vo calor, reduzindo a evaporação e, conse-
quentemente, retendo a umidade ambiental. 
Isso possibilita a preservação das áreas úmi-
das, ambientes importantes para o equilíbrio 
ambiental de diferentes ecossistemas. 

23) Observe a figura abaixo, referente à supressão de 
campos nativos do Rio Grande do Sul. 

Com base no esquema, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem 
em que aparecem. 
As espécies campestres de mamíferos encontram melhores 
condições de habitat na situação ........ , uma vez que pode 
ocorrer ........ na situação ......... 
(A) 1 – isolamento geográfico – 2 
(B) 2 – perda da biodiversidade – 1 
(C) 2 – aumento de predadores – 1 
(D) 1 – aumento da biodiversidade – 2 
(E) 2 – isolamento geográfico – 1 
QUESTÃO 23 – LETRA A
A situação 1 representa a redução do cam-
po nativo a 40% da sua área original, po-
rém esta área mantem-se contínua. Já a 
situação 2 também mostra uma supressão 
do campo nativo, porém a área restante 
é fragmentada, ou seja, apresenta man-
chas isoladas. As melhores condições de 
habitat para um animal estarão sempre 

no ambiente menos fragmentado pela su-
pressão, nesse caso o ambiente contínuo 
(situação 1). Por quê? Na situação 2 temos 
dois problemas: (a) o efeito de borda que 
ocorre em pequenas manchas cuja área 
de contato com o ambiente do entorno é 
maior, sofrendo, portanto, a influência de 
fatores ambientais externos à mancha iso-
lada como: diferenças de umidade, tempe-
ratura, luz, entrada de agrotóxicos, invasão 
de espécies exóticas,... e (b) O isolamento 
geográfico, pois com a distância e outros 
possíveis obstáculos entre os fragmentos, 
algumas espécies podem não conseguir 
dispersar, isolando-se em manchas cujo 
ambiente não é o mais propício a sobre-
vivência da espécie a médio/longo prazo.

24) Os ecossistemas naturais terrestres passam por mu-
danças. através da sucessão ecológica. 
Em relação a esse processo, é correto afirmar que ocorre 
(A) estabilidade da biomassa total. 
(B) aumento da biodiversidade. 
(C) diminuição no tamanho dos indivíduos. 
(D) aumento da vegetação pioneira. 
(E) estabilidade na reciclagem dos nutrientes. 

QUESTÃO 24 – LETRA B
O processo de sucessão ecológica refere-
-se às constantes modificações ocorridas 
em um ecossistema em decorrência da 
presença de seres vivos que, ao provoca-
rem alterações locais, permitem a ocupa-
ção do espaço por outras espécies. Nesse 
processo, ocorre um crescente aumento da 
complexidade dos ecossistemas, com in-
cremento das interações entre as espécies, 
aumento de produtividade primária bruta e 
da biomassa, aumento da respiração total, 
aumento de nichos ecológicos e, conse-
quentemente, da biodiversidade.

25) Considere as seguintes afirmações sobre níveis tróficos. 
I -Os herbívoros alimentam-se de organismos que se 
encontram em vários níveis tráficos. 
II -Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros 
organismos, não fazem parte das cadeias alimentares. 
III-A principal fonte de energia dos organismos produtores 
é a energia solar. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(O) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 25 – LETRA B
A afirmativa I está errada, pois os herbívoros 
são animais que ocupam sempre o 2º nível 
trófico, sendo consumidores primários, ou 
seja, alimentam-se apenas de produtores. Já 
a afirmativa II está errada, pois os animais 
detritívoros situam-se nas cadeias alimenta-
res, ocupando sempre o nível trófico acima 
do nível ocupado pelo ser vivo do qual ele 
consome os restos.

QUÍMICA

26)   A produção de café descafeinado consiste em retirar a 
cafeína, sem alterar muito o sabor original do café. Existem 
diferentes processos para a descafeinação. 
Abaixo são apresentadas 2 situações sobre um desses 
processos. 
1 - O processo consiste em utilizar um banho de solvente, 
como por exemplo o acetato de etila, que dissolve bem a ca-
feína e dissolve muito pouco os outros componentes do café. 
2 - O solvente utilizado em 1 é retirado através de evaporação. 
Assinale a alternativa que indica as propriedades que fun-
damentam, respectivamente, as situações 1 e 2. 
(A) Pressão osmótica, ponto de ebulição 
(B) Solubilidade, ponto de ebulição 
(C) Dissolução, solubilidade 
(D) Saturação, pressão osmótica 
(E) Ponto de ebulição, pressão osmótica  

QUESTÃO 26 – LETRA B
O processo 1 descreve uma operação de 
dissolução, já que usa um solvente específi-
co para retirar um dos componentes de uma 
mistura. Nessa situação, usa-se a proprie-
dade da solubilidade para justificar essa 
dissolução. O processo 2 mostra a retirada 
de um componente da mistura por meio de 
evaporação, empregando-se a diferença 

entre os pontos de ebulição das substân-
cias como fator de separação.

27) (ver questão em anglors.com.br) 

QUESTÃO 27 – LETRA A
A questão informa as massas de duas peças 
que apresentam ouro em sua composição. 
Utilizando os dados da questão, pode-se 
calcular a massa de ouro em cada peça:
Massa de ouro na medalha Nobel: 80% de 
175g = 140g
Massa de ouro na medalha olímpica: 4% de 
150g= 6g. A questão informa que foram 
ganhas 23 medalhas de ouro, perfazendo 
um total de 138g de ouro.
Analisando as afirmativas:
I – CORRETA. A massa total de ouro nas 
medalhas é 138g, enquanto que o ouro na 
medalha Nobel tem massa 140g, o que a 
questão considera um valor aproximada-
mente equivalente a 138g.
II – INCORRETA. A massa de ouro presente 
em 12 medalhas olímpicas, somadas as 23 
anteriores, resulta em 210g. Duas medalhas 
Nobel resultam em 280g.
III – INCORRETA. A massa de ouro na meda-
lha Nobel (140g) equivale à massa de ouro 
de aproximadamente 23 medalhas olímpicas.

28) O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apre-
ciado em gastronomia, sendo obtido diretamente de uma 
reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor 
de sódio e é muito rico em sais minerais, alguns dos quais 
lhe conferem a cor característica. 
Considere uma amostra de 100 g de sal rosa que contenha 
em sua composição, além de sódio e outros minerais, os 
seguintes elementos nas quantidades especificadas: 
Magnésio= 36 mg   Potássio= 39 mg   Cálcio= 48 mg 
Os elementos, colocados na ordem crescente de número 
de mols presentes na amostra, são 
(A) K, Ca, Mg. 
(B) K, Mg, Ca. 

(C) Mg, K, Ca. 
(D) Ca, Mg, K. 

(E) Ca, K, Mg. 

QUESTÃO 28 – LETRA A
O número de mols (quantidade de matéria) 
de uma substância pode ser determinado 
pela divisão de sua massa pela massa mo-
lar, encontrada com o auxílio da tabela pe-
riódica. Assim, o número de mols de cada 
elemento nessa questão é:
Magnésio (Mg): 
massa: 0,036 g   massa molar: 24 g/mol    
nº de mols: 0,036/24= 0,0015 mol

Potássio (K):
massa: 0,039g   massa molar: 39 g/mol    
nº de mols: 0,039/39= 0,001 mol
Cálcio (Ca):
massa: 0,048 g   massa molar: 40 g/mol    
nº de mols: 0,048/40= 0,0012 mol
Logo, a ordem crescente do número de mols 
é K, Ca, Mg.

29) O dióxido de enxofre, em contato com o ar, forma 
trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com a 
água, forma ácido sulfúrico. 
Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias 
envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, caracte-
rísticas das moléculas dessa substância. 
1 - SO2   (  ) tetraédrica, polar 
2 - SO3   (  ) angular, polar 
3 - H2SO4   (  ) linear, apolar
4 - H2O   (  ) trigonal, apolar  
5 - O2 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) 1 – 4 – 3 – 2. 
(B) 2 – 3  – 5 – 1. 
(C) 2 – 3 – 4 – 5. 

(D) 3 – 1 – 5 – 2. 
(E) 3 – 4 –2 – 1. 

QUESTÃO 29 – LETRA D
As estruturas das substâncias apresentadas 
estão indicadas abaixo.

Para determinar-se a polaridade da molécu-
la, o primeiro fator observado é a existência 
de pelo menos um par de elétrons livre no 
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átomo central, fato observado nas molécu-
las de SO2 e H2O. Outra possibilidade é a 
existência de diferentes átomos ou grupos de 
átomos circundando o átomo central, o que 
acontece no H2SO4. Logo, essas 3 substân-
cias são polares. As demais são apolares.

30) Apreciadores de arte observaram que famosas telas do 
pintor holandês Van Gogh estavam mudando de cor, com 
efeito mais pronunciado nos tons roxos que passavam a 
azuis e nos vermelhos que estavam desaparecendo. Quí-
micos descobriram que o problema ocorre com o Pb3O4 
presente no pigmento das tintas. Quando exposto à luz 
e ao gás carbônico, uma série de reações consecutivas 
transforma o pigmento em outros compostos de chumbo 
que são esbranquiçados, fazendo com que a tinta original 
perca seu tom característico. Entre os compostos presentes 
nesse processo, é possível encontrar 
1 -Pb3O4 
2 -PbO 

3 -CO2 
4 -Pb(OH)2 

5 -PbCO3 

Assinale a afirmação correta sobre essas substâncias. 
(A) As substâncias 3 e 5 são consideradas moleculares. 
(B) As substâncias 1 e 3 são apolares com baixos pontos 
de ebulição.
(C) Apenas a 4 é considerada substância iônica. 
(D) As substâncias 2 e 5 apresentam chumbo em diferentes 
estados de oxidação. 
(E) As substâncias 4 e 5 são praticamente insolúveis em água.  

QUESTÃO 30 – LETRA E
Sais que apresentam cátions derivados do 
átomo de Pb e sais que apresentam o ânion 
CO3–2 são, com poucas exceções, pratica-
mente insolúveis. Como o chumbo é um me-
tal, e o oxigênio é um ametal, as substâncias 
formadas entre esses elementos são classifi-
cada como iônicas, apresentando elevados 
pontos de fusão e ebulição.

31) Uma garrafa de refrigerante fechada, submetida a 
um resfriamento rápido e mantida por longo tempo em 
repouso em um freezer, pode “explodir”, provocando o 
extravasamento de seu conteúdo. 
Considere as afirmações abaixo, sobre esse fenômeno. 
I - O gás carbônico contido no refrigerante transforma-se 
em gelo seco que então sublima, rompendo o recipiente. 
II - Os sais contidos no refrigerante, quando em temperatu-
ras muito baixas, formam sistemas altamente higroscópicos, 
o que provoca um significativo aumento de volume. 
III-O processo de solidificação da água, presente no 
refrigerante, provoca organização das moléculas em uma 
estrutura cristalina que ocupa um volume maior que a 
água líquida. 
Quais dessas afirmações podem ocorrer durante o processo 
de extravasamento? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 31 – LETRA C
I- INCORRETA. A temperatura de solidi-
ficação do gás carbônico é de -78 ºC e a 
temperatura que um freezer doméstico pode 
atingir é de -15 ªC. 
II- INCORRETA. A quantidade de sais dissol-
vidos em um refrigerante normal é pequena 
para que o volume aumente a ponto de ex-
plodir. Um substância higroscópica absorve 
água da umidade do ar. 
III- CORRETA. A água líquida quando con-
gela aumenta de volume. 1 kg de gelo tem 
mais volume que 1 kg de água líquida. Isso 
ocorre porque na estrutura cristalina tridi-
mensional do gelo as moléculas de água fi-
cam em distâncias maiores do que na água 
líquida, mantendo-se unidas por um tipo de 
interação intermolecular conhecida como 
"ligação de hidrogênio".

32) A grande utilização dos metais demonstra sua impor-
tância para a humanidade e decorre do fato de as substân-
cias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades 
que lhes são características. 
Considere as informações abaixo que justificam, de forma 
adequada, propriedades típicas dos metais, com base no 
modelo do mar de elétrons. 
I -Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão 
devido à grande estabilidade do retículo cristalino metálico. 
II -A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento 
aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que 
eles capturem os elétrons livres, o que provoca a deses-
truturação do retículo cristalino metálico e possibilita a 
propagação do calor. 

III-A boa condução de eletricidade é explicável, pois a 
aplicação de uma diferença de potencial provoca uma 
movimentação ordenada dos elétrons livres. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 32 – LETRA D
I. CORRETA. Uma das características dos me-
tais é, no estado sólido, formar retículo crista-
lino estruturado com pontos de fusão e ebuli-
ção relativamente altos. 
II. INCORRETA. No estado sólido o retículo 
cristalino metálico continua estável até a fu-
são. O aquecimento aumenta o estado de 
agitação dos cátions metálicos e propaga o 
calor sem haver, no entanto, a desestrutura-
ção do retículo.

33) O carbonato de cálcio é um sal encontrado em grande 
quantidade na natureza. 
Na coluna da esquerda abaixo, são descritas 4 situações 
relacionadas ao carbonato de cálcio. Na coluna da direita, 
reações que representam adequadamente cada situação. 
Associe adequadamente a coluna da esquerda à da direita. 
1 - A decomposição térmica do calcário 
produz a denominada cal viva. 
 (  ) CaCO3 + H2O + CO2→Ca2+ + 2 HCO3

–

2 -A obtenção da cal extinta ocorre 
na reação entre cal viva e água. 
 (  ) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
3 -A cal extinta é usada em caiação 
para proteger paredes da umidade, 
pois reage com o CO2 formando 
uma película insolúvel. 
 (  ) CaO + H2O → Ca(OH)2
4 -O carbonato de cálcio é praticamente 
insolúvel em água, embora se dissolva de
forma apreciável em água que contém 
CO2 absorvido da atmosfera. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 2 – 4 – 1. 

(C) 3 – 4 – 2. 
(D) 4 – 3 – 2. 

(E) 2 – 1 – 4. 

QUESTÃO 33 – LETRA D
Fazendo a associação correta das colunas tere-
mos 4 – 3 – 2. 
1. Decomposição térmica do calcário: 
CaCO3(s)  →  CaO(s)  +  CO2(g)

34) A água mineral com gás pode ser fabricada pela 
introdução de gás carbônico na água, sob pressão de 
aproximadamente 4 atm. 
Sobre esse processo, considere as afirmações abaixo. 
I -Quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, 
provoca a diminuição na basicidade do sistema. 
II -Quando a garrafa é aberta, parte do gás carbônico se 
perde e o pH da água mineral fica mais baixo. 
III-Como o gás carbônico é introduzido na forma gasosa, 
não ocorre interferência na acidez da água mineral. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III.  

QUESTÃO 34 – LETRA A
I- CORRETA. Quando o gás carbônico (que 
é óxido ácido) reage com água forma um 
ácido (H2CO3) diminuindo o pH da solução. 
Ocorre, portanto, a diminuição da basicida-
de do sistema. 
II- INCORRETA. Quando a garrafa é aberta 
e sai CO2 o sistema fica menos ácido e o 
pH aumenta. 
III. INCORRETA. O fato de CO2 ser gás interfe-
re nesse caso. O equilíbrio que ocorre é 
CO2(g) + H2O(l)  H2CO3(aq)  e  
H2CO3(aq)  HCO3

–

(aq) + H+
(aq)

35) O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa 
molar e o ponto de ebulição dos compostos orgânicos 
A, B, C e D. 

Considere as afirmações abaixo, a respeito dos compostos 
A, B, C e D. 

I -Se A e C forem isômeros de posição, então o composto 
A é mais ramificado que o composto C. 
II -Se B e D forem isômeros de função, um sendo um álcool 
e o outro um éter, então D é o álcool e B é o éter. 
III-Se C e D forem isômeros geométricos, então D é o 
isômero trans. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III.  

QUESTÃO 35 – Gabarito Anglo- LETRA B

Gabarito Oficial - LETRA D
Nesta questão apresentamos divergência 
em relação ao gabarito oficial. 
I. INCORRETA. O correto seria: Se A e C forem 
isômeros de cadeia, então o composto [...]. 
Se considerarmos o gabarito oficial que dá 
como correta está afirmação, parece ter ha-
vido um equívoco do autor na formulação da 
questão, trocando o tipo de isomeria plana de 
cadeia para isomeria plana de posição.
II. CORRETA. Para compostos de mesma 
massa molecular (isômeros) os álcoois tem 
maior ponto de ebulição que os éteres. Isso 
ocorre porque álcool tem como grupo fun-
cional o  -OH que é mais polar na com-
paração com o grupo  -O-  dos éteres. O 
ponto de ebulição depende, resumidamen-
te, da massa molar e do tipo de ligação in-
termolecular que depende da polaridade da 
molécula. 
III- INCORRETA. Se C e D têm massas mola-
res diferentes, não são isômeros. 

36) Na tabela abaixo, são mostradas a densidade e a 
solubilidade em água de 3 solventes orgânicos.

Considerando a adição de cada um desses solventes à água 
(densidade = 1 g mL-1), é correto afirmar que 
(A) a adição de clorofórmio levará à formação de uma 
solução homogênea. 
(B) a adição de clorofórmio levará a uma mistura hetero-
gênea com clorofórmio na fase inferior. 
(C) a adição de acetona levará a uma mistura· heterogênea 
com a acetona na fase superior. 
(D) a adição de pentano levará à formação de uma solução 
homogênea. 
(E) a adição de pentano levará a uma mistura heterogênea 
com pentano na fase inferior.  

QUESTÃO 36 – LETRA B
A solubilidade dos compostos orgânicos é 
baseada na polaridade das moléculas. Para 
que eles sejam solúveis entre si (miscíveis), 
devem apresentar as mesmas polaridades, 
substância polar se dissolve em solvente po-
lar e substância apolar se dissolve em sol-
vente apolar.  
A densidade, relação entre massa e volume, 
indica se o líquido ficará na fase inferior ou 
superior. 
A adição de clorofórmio em água forma 
uma mistura heterogênea bifásica, pois são 
imiscíveis, com o clorofórmio na fase infe-
rior, devido a sua maior densidade.

37) Reproduzir artificialmente todo o percurso químico de 
produção da morfina que acontece nas papoulas é um 
grande desafio. 
Em 2015, através da modificação genética do fermento, 
cientistas conseguiram transformar açúcar em reticulina, 
cuja transformação em morfina, usando fermentos modi-
ficados, já era conhecida.

(ver figura em anglors.com.br)
Considere as afirmações abaixo, sobre a reticulina e a morfina. 
I -Ambas apresentam as funções éter e hidroxila fenólica. 
II -Ambas apresentam uma amina terciária. 
III-Ambas apresentam dois anéis aromáticos. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III.  

QUESTÃO 37 – LETRA C
I – CORRETA. Ambas apresentam em co-
mum as duas funções citadas, conforme a 
figura acima. 
II – CORRETA. Ambas estruturas apresentam 
átomos de nitrogênio trissubstituídos por 

grupos orgânicos, o que caracteriza amina 
terciária.
III – INCORRETA. Somente a molécula de 
Reticulina apresenta dois anéis aromáticos.

fenol
éter

éter

éter

fenol

38) (ver questão em anglors.com.br) 

QUESTÃO 38 – LETRA E
Embora a molécula de sulfeto de hidrogênio 
(H2S) apresente maior massa que a molécu-
la de água, as interações intermoleculares 
são menos intensas. Por esse motivo a água 
apresenta-se líquida e o sulfeto de hidrogê-
nio gasoso na temperatura ambiente e pres-
são atmosférica.

39) Observe a estrutura do p-cimeno abaixo. 

Abaixo são indicadas três possibilidades de nomenclatura 
usual para representar o p-cimeno. 
I - p-isopropiltolueno. 
II - 1-isopropil-4-metil-benzeno. 
III - terc-butil-benzeno. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 39 – LETRA D
I – CORRETA.
II – CORRETA.
III – INCORRETA. O terc-butil-benzeno apre-
senta a seguinte estrutura molecular: 

40) Considere as reações abaixo. 

As reações foram realizadas em um sistema composto de 
um balão de vidro com um balão de 
borracha fazendo a vedação. O sistema manteve-se em 
temperatura constante e hermeticamente fechado, até 
completa transformação do(s) reagente(s) em produto(s). 
A figura abaixo mostra o que foi observado no início e no 
fim da reação. 

As reações que apresentam o comportamento mostrado 
na figura acima são 
(A) apenas a reação 1. 
(B) apenas a reação 2. 
(C) apenas a reação 3. 

(D) apenas as reações 1 e 2. 
(E) 1, 2 e 3. 

QUESTÃO 40 – LETRA C
A figura mostra a redução do volume de um 
balão de borracha no decorrer de uma rea-
ção. Isso ocorre devido ao consumo de um 
reagente gasoso sem formação de outro.   
Das reações apresentadas somente a rea-
ção de hidrogenação (3) apresenta reagente 
gasoso (H2).  

41) Uma das abordagens para reduzir o efeito estufa é a 
captura do CO2 e sua transformação em produtos de interesse. 
Abaixo é mostrada a reação do CO2 com óxido de etileno, 
que leva à formação do carbonato cíclico. 
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Considerando que a emissão média de CO2 por km rodado 
para carros de passeio é de 0,22 kg de CO2, a quantidade 
máxima desse carbonato em quilogramas que poderia ser 
obtida a partir da emissão de CO2 de um carro que rodou 
100 km em um dia é 
(A) 11. 
(B) 22. 

(C) 44. 
(D) 88. 

(E) 176. 

QUESTÃO 41 – LETRA C
Segundo o enunciado um carro que rodou 
100 km em um dia irá emitir 22 kg de CO2, 
sendo assim a quantidade de carbonato em 
quilogramas que será emitido deverá ser 
calculado comparando a massa molar do 
CO2 que é de 44 g/mol com a do carbonato 
sendo de 88 g/mol, como a reação forne-
cida indica uma reação 1:1 entre os dois, 
uma regra de 3 simples resultará na respos-
ta correta sendo 44 kg.
1 CO2 + 1 C2OH4 ==> 1 C3O3H4  
44 g/mol............................88 g/mol
22 kg ......................................x
   x = 44 kg 

42) A combustão completa de um hidrocarboneto levou 
à formação do mesmo número de moles de CO2 e H2O. 
Quando esse composto foi colocado em presença de H2 
e de um catalisador, observou-se o consumo de um mol 
de H2 por mol do composto orgânico. 
Em relação a esse composto, é correto afirmar que se trata 
de um hidrocarboneto 
(A) aromático. 
(B) alifático acíclico insaturado. 
(C) alifático acíclico saturado. 

(D) alifático cíclico saturado. 
(E) alifático cíclico insaturado. 

QUESTÃO 42 – LETRA B
O hidrocarboneto que pode reagir com 1 mol 
de H2 e que também apresenta em sua com-
bustão completa o mesmo número de mols de 
CO2 e H2O, deve ser um composto orgânico 
alifático acíclico e insaturado. Os alcenos pos-
suem essas características. No entanto, ciclo-
alcanos de até 5 carbonos também possuem 
essas características, fato desconsiderado na 
opção correta indicada pela UFRGS.  

43) Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem 
crescendo a importância das simulações computacionais 
como metodologia auxiliar à química experimental. Nas 
simulações, podem-se descrever os detalhes microscópicos 
de um sistema, como por exemplo o número exato de 
moléculas de cada espécie. 
Se, em uma simulação de solução aquosa de ureia, há 1 
molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, a 
concentração correspondente da ureia em mol L-1, nessa 
solução, é 
(A) 0,009. 
(B) 0,09. 

(C) 0,11. 
(D) 0,5. 

(E) 1,11.  

QUESTÃO 43 – LETRA D
Sabendo que a proporção de moléculas 
entre amônia e água é de 1:111, podemos 
dizer que essa proporção é a mesma para o 
número de mols. 
Como a questão solicita a resposta em mols 
de amônia por litro de água, é necessário o 
cálculo a seguir:
Se 1 litro de água tem 1000 g e 1 mol de 
água tem  18 g, cada litro de água terá 55,5 
mols.  
Como o número de mols de água é 111,  
isto equivale a 2 litros de água.
Teremos, portanto a relação de 1 mol de amô-
nia para 2 litros de água ou 0,5 mol/litro.

44) Na gastronomia, empregam-se diversos conhecimentos 
provindos de diferentes áreas da química. Considere os 
conhecimentos químicos listados no bloco superior abaixo 
e os processos relacionados à produção e conservação de 
alimentos, listados no bloco inferior. 
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1 -Propriedades coligativas 
2 -Coloides 
3 -Emulsões 
4 -Reversibilidade de reações 

( ) Produção de charque 
( ) Preparo de gelatina 

( ) Preparo de maionese 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) 1, 2 e 3. 
(B) 1, 2 e 4. 

(C) 2, 3 e 4. 
(D) 2, 1 e 3. 

(E) 3, 4 e 2. 

QUESTÃO 44 – LETRA A
A produção de charque é feita com adição 
de sal na carne. Isso provoca o aumento de 
uma propriedade coligativa chamada os-
mose. A osmose provoca a perda de água 
das células dos microrganismos que decom-
põem a carne e da própria carne, preser-
vando a mesma por mais tempo.
Coloides são sistemas formados por partícu-
las de 1 a 1000 nm dispersas. Os exemplos 
de colóides são gelatina, aerossol, neblina, 
fumaça, etc. 
Emulsão é uma dispersão coloidal de um lí-
quido em outro geralmente estabilizada por 
um terceiro componente tensoativo (emulsi-
ficante), que se localiza na interface entre as 
fases líquidas.

45) Na reação  NO2 (g) + CO (g) → CO2 (g) + NO (g) 
a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido 
de nitrogênio e de ordem zero em relação ao monóxido 
de carbono. Quando, simultaneamente, dobrar-se a 
concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a 
concentração de monóxido de carbono pela metade, a 
velocidade da reação 
(A) será reduzida a um quarto do valor anterior. 
(B) será reduzida à metade do valor anterior. 
(C) não se alterará. 
(D) duplicará. 
(E) aumentará por um fator de 4 vezes. 

QUESTÃO 45 – LETRA E
De acordo com o enunciado a lei cinética 
para a reação é v = k . [NO2]2. Quando 
dobrar-se a concentração de NO2 a velo-
cidade aumentará quatro vezes. A variação 
da concentração de CO não altera a veloci-
dade da reação.

46) Considere a curva de titulação mostrada na figura abaixo. 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enun-
ciado abaixo, na ordem em que aparecem. 
Trata-se de uma curva de titulação de ........ com ........ . 
(A) ácido forte – base forte 
(B) ácido forte – base fraca 
(C) ácido fraco – base forte 

(D) ácido fraco – base fraca 
(E) base fraca – ácido forte 

QUESTÃO 46 – LETRA B
Analisando o gráfico percebe-se uma varia-
ção de pH de um ácido em função da va-
riação do volume de uma base adicionada 
na titulação. 
Após a neutralização total do ácido, deve-se 
notar que o pH aumenta pouco acima de 7 
indicando que a base é fraca. 

47) O equilíbrio de solubilidade do cloreto de prata é 
expresso pela reação 
AgCl  (s)  Ag+ (aq) + Cl – (aq), cuja constante de 
equilíbrio tem o valor 1,7x10 –10.
Sobre esse equilíbrio, é correto afirmar que 
(A) uma solução em que [Ag+] = [Cl –] = 1,0 x 10–5 mol L–1 
será uma solução supersaturada. 
(B) a adição de cloreto de prata sólido a uma solução satu-
rada de AgCl  irá aumentar a concentração de cátions prata. 
(C) a adição de cloreto de sódio a uma solução saturada 
de AgCl  irá diminuir a concentração de cátions prata. 
(D) a adição de nitrato de prata a uma solução supersaturada 
de AgCl  irá diminuir a quantidade de AgCl  precipitado. 
(E) a mistura de um dado volume de uma solução em que 
[Ag+] = 1,0 x10–6 mol L–1, com um volume igual de uma 
solução em que [Cl –] =1,0 x10–6 mol L–1, irá produzir 
precipitação de AgCl . 

QUESTÃO 47 – LETRA C
A adição de NaCl num sistema em equilíbrio 
segundo a reação apresentada, provoca 
deslocamento do equilíbrio para a esquerda 
pelo efeito do íon comum (Cl–). Isso resulta 
uma diminuição da concentração de Ag+. 

48) O quadro abaixo relaciona algumas semirreações 
e seus respectivos potenciais padrão de redução, em 
solução aquosa. 

A partir desses dados, é correto afirmar que 
(A) uma solução aquosa de hipoclorito poderá oxidar os 
íons Mn2+. 
(B) uma solução aquosa de H2O2 é um forte agente redutor. 
(C) o ozônio tem uma forte tendência a ceder elétrons em 
solução aquosa. 
(O) a adição de H2O2 a uma solução aquosa, contendo 
oxigênio dissolvido, promove a formação de ozônio gasoso. 
(E) o permanganato, entre as substâncias relacionadas no 
quadro, é o mais poderoso agente oxidante.  

QUESTÃO 48 – LETRA A
Analisando a tabela contendo os potenciais 
padrão de redução para as reações apre-
sentadas, podemos concluir que a alterna-
tiva (A) está correta porque o potencial de 
redução do hipoclorito (ClO–1) é maior que 
o de potencial redução do permanganato 
(MnO4–1), logo ClO–1 sofre redução e Mn+2 
sofre oxidação a MnO4–1.

49) Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, 
assinale a alternativa que apresenta o valor da entalpia de 
formação da água gasosa. 

(A) – 243 kJ mol–1 
(B) – 134 kJ mol–1 
(C) + 243kJ mol–1 

(D) + 258 kJ mol–1 
(E) + 1532 kJ mol–1  

QUESTÃO 49 – LETRA A
H2     +     ½O2  → H2O
H - H   +  ½ x (O=O) → 2 x (O-H)

ΔH =  ΔH ligações quebradas - ΔH ligações 
formadas
ΔH =  ΔH reagentes - ΔH produtos

ΔHreagentes = 436 + 1/2 x 498 = 685 kJ
ΔHprodutos = 2 x 464 = 928 kJ
ΔH = 685 - 928 = -243 kJ/mol

50) O Prêmio Nobel da Química de 2015 foi concedido 
ao sueco Tomas Lindahl, ao americano Paul Modrich e ao 
turco Aziz Sanear, por suas contribuições no mapeamento dos 
mecanismos biomoleculares naturais com os quais as células 
reparam erros no DNA e preservam sua informação genética. 
A desoxirribose presente no DNA pertence a uma classe de 
moléculas muito importantes biologicamente, classificadas como 
(A) lipídios. 
(B) fosfatos orgânicos. 
(C) bases nitrogenadas. 

(D) aminoácidos. 
(E) glicídios. 

QUESTÃO 50 – LETRA E 
Como a desoxirribose é uma pentose, possui a 
seguinte estrutura: 

Portanto, pertence a classe dos glicídios.

GEOGRAFIA

51) Observe o mapa abaixo. 

Sobre a localização geográfica dos pontos marcados no 
planisfério, é correto afirmar que 
(A) o ponto C está no hemisfério ocidental. 
(B) os pontos C e E têm aproximadamente a mesma distân-

cia longitudinal do Meridiano de Greenwich. 
(C) o ponto B está no paralelo 0°. 
(D) o ponto A está em maior latitude que o ponto D. 
(E) o ponto E está em menor longitude que o ponto A. 

QUESTÃO 51 – LETRA B
O ponto C está no hemisfério oriental, para 
leste de Greenwich (0°), em Londres, Ingla-
terra, mesmo meridiano onde está o ponto 
B. A latitude é a distância em graus de um 
ponto na Terra em relação à linha do Equa-
dor. Então, quanto maior distanciamento do 
Equador, maior latitude, onde se conclui que 
a latitude do ponto A é menor que a do pon-
to B. Já a longitude é a distância em graus 
de um ponto qualquer na Terra em relação 
à Greenwich e, assim sendo, o ponto A tem 
menor longitude que o ponto E. 

52) A coluna da esquerda abaixo apresenta os movimentos 
de rotação e translação, responsáveis por diversos fenôme-
nos; a da direita, alguns desses fenômenos. 
Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. 
1-Rotação  (  ) Afélio e Periélio 
2-Translação  (  ) Desvios dos ventos 
  (  ) Movimento aparente do Sol 
  (  ) Estações do ano 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é 
(A) 2 – 1 – 1 – 2. 
(B) 1 – 2 – 1 – 2. 

(C) 1 – 2 – 2 – 1. 
(D) 2 – 2 – 1 – 1. 

(E) 1 – 1 – 2 – 2. 

QUESTÃO 52 – LETRA A
O movimento de rotação, executado pela Ter-
ra em torno do seu próprio eixo, no sentido 
oeste-leste, é responsável pelo movimento 
aparente do Sol no nosso horizonte celeste. 
Ainda, a força contrária ao movimento de 
rotação, a força de Coriolis, atua desviando 
correntes marítimas e os ventos para Oeste. 
Já a translação, movimento que a Terra exe-
cuta em torno do Sol, associada à inclinação 
do eixo de rotação da Terra, ocasiona que, ao 
longo do movimento, diferentes porções do 
globo estejam mais expostas à radiação solar, 
dando origem às estações do ano. 
Ainda, o movimento da Terra ao redor do sol 
não é circular, e sim em forma de elipse, uma 
vez que a Terra ocupa um dos focos dessa 
elipse, ao longo do ano, a distância entre a 
Terra e o Sol é variável, sendo o Periélio o mo-
mento em que a distância é menor, e o máxi-
mo da distância é atingido no Afélio.

53) Observe a figura abaixo. 

Considere as afirmações sobre a posição geográfica de 
Natal (Brasil) e Murmansk (Rússia) e suas médias anuais 
de temperatura. 
I -Murmansk localiza-se em altas latitudes (zona glacial), 
onde os raios solares atingem a superfície de forma muito 
inclinada, registrando baixas temperaturas ao longo do ano. 
II -Natal localiza-se na zona temperada, onde os raios 
solares atingem a superfície verticalmente, elevando as 
temperaturas. 
III-A curvatura da superfície da Terra e a inclinação do eixo 
de rotação em relação aos raios solares são fatores que, 
combinados, explicam a diferença nas médias anuais de 
temperatura entre Natal e Murmansk. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III.  

QUESTÃO 53 – LETRA D
Murmansk está em uma latitude alta, onde os 
raios solares incidem com um ângulo menor 
do que nas regiões tropicais, o que determina 
menores temperaturas (quanto maior a latitu-
de, menor a temperatura). Interessante lem-
brar que Murmansk fica no Oceano Glacial Ár-
tico e que suas águas não congelam, em razão 
da atuação da Corrente do Golfo, tornando-a 
um porto importante para o comércio externo 
russo. Já Natal, no Brasil, está em uma latitude 
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baixa, na zona intertropical (onde os raios sola-
res incidem verticalmente ao meio dia duas ve-
zes por ano), o que invalida a afirmativa II. Por 
fim, a afirmativa III é correta. A combinação 
entre esfericidade da Terra, inclinação do eixo e 
translação, são responsáveis pelas estações do 
ano e pelo aporte diferenciado de energia nas 
diferentes latitudes.

54) Observe os gráficos de temperatura e precipitação do 
mês de julho em Porto Alegre, entre os anos de 2010 e 2015. 

(ver figura em anglors.com.br)
Assinale a alternativa que explica corretamente o que está 
representado. 
(A) O fenômeno La Nina, forte no último inverno, aumenta 
a nebulosidade e os volumes de precipitação, o que causa 
aquecimento da atmosfera e aumento das temperaturas. 
(B) O aumento das médias de temperatura e de precipitação 
explica-se pela atuação do fenômeno El Nino, que aquece 
as águas do oceano Pacífico. 
(C) O aquecimento global aumenta a nebulosidade e 
mantém a atmosfera aquecida, elevando as temperaturas 
mínimas e mantendo as máximas mais baixas. 
(D) A poluição atmosférica crescente causa o aumento da 
temperatura nos meses de inverno, pela pouca dispersão 
dos poluentes, e aumenta as precipitações. 
(E) O aumento das médias de temperatura e de precipitação 
deve-se ao aquecimento das águas do oceano Atlântico e ao 
maior aporte de umidade trazido pela massa tropical atlântica. 

QUESTÃO 54 – LETRA B
É evidente nos gráficos que as médias de tem-
peratura e precipitação dos meses de julho 
de 2014 e 2015 estão acima das normais 
climatológicas. Esses atípicos invernos porto-
-alegrenses são fruto de um fenômeno climá-
tico identificado no aquecimento das águas 
superficiais do Pacífico junto à costa oeste da 
América do Sul. Esse evento traz consequên-
cias à dinâmica do ar, alterando as pressões 
atmosféricas, os ventos e as massas de ar. Du-
rante o El Niño temos chuvas acima da média 
no RS, seja no verão ou no inverno. Já durante 
o fenômeno inverso, La Niña, o tempo atmos-
férico em Porto Alegre tende a ficar mais seco.

55) O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas (http://www.ipcc.ch) é uma das maiores redes globais de 
cooperação e coordenação de pesquisas sobre mudanças 
climáticas globais. O aquecimento global é 
uma das maiores preocupações desse vasto grupo de 
cientistas do mundo todo. 
Considere as afirmações abaixo, sobre as consequências 
do aquecimento global. 
I -O Monte Kilimanjaro na África, porções da Cordilheira dos 
Andes e da Cordilheira do Himalaia provavelmente perderão 
a maioria de seu gelo glacial nas próximas duas décadas. 
II -A intensidade dos ciclones tropicais, correlacionada à 
elevação das temperaturas da superfície do mar em regiões 
tropicais, aumentará. 
III-Secas mais longas e intensas, particularmente nos trópi-
cos e subtrópicos, como as regiões do Sahel, Mediterrâneo, 
África meridional, Oeste dos Estados Unidos, já estão sendo 
observadas e aumentarão de intensidade. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 55 – LETRA E
Dentro do quadro climático futuro que as 
pesquisas científicas, avalizadas pelo IPCC 
preveem, acredita-se que a intensa interven-
ção antrópica no planeta nos últimos 250 
anos tenha sido responsável por mudanças 
profundas (sumiço das neves “eternas” do 
Kilimanjaro e dos campos de gelo da Cor-
dilheira dos Andes). Quando o assunto é 
ciclone tropical, o aquecimento das águas 
oceânicas está na gênese desses potentes 
eventos climáticos, ou seja, verões mais 
quentes nos trópicos podem acarretar mais 
ciclones tropicais. Zonas com relativa fragi-
lidade ambiental como a borda sul do Saa-
ra (Sahel) também sentem as mudanças no 
clima global, tornando mais significativo o 
processo de desertificação nessas áreas.

56) Observe o gráfico abaixo. 
(ver gráfico em anglors.com.br)

Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo cli-
mático representado e suas características. 
(A) Clima temperado, com temperaturas acima de 30 °C no 

verão e abaixo de 10 °C no inverno, com chuvas regulares 
durante o ano. 
(B) Clima semiárido, com chuvas abaixo de 20 mm, durante 
todo o ano. 
(C) Clima tropical, com verão chuvoso e temperaturas aci-
ma de 20 °C, inverno seco com temperaturas mais amenas. 
(D) Clima equatorial, com temperaturas elevadas, durante 
todo o ano, e precipitações regulares. 
(E) Clima subtropical com inverno chuvoso e temperaturas 
amenas, verão seco com temperaturas acima de 20 °C. 

QUESTÃO 56 – LETRA C
O climograma apresenta um clima com chu-
vas significativas nos meses de Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro, tendo baixíssima pluvio-
sidade nos meses de Junho, Julho e Agosto. 
Aliado às temperaturas mais altas nos meses 
em que a estação é chuvosa, fica clara a ca-
racterização do clima tropical típico, também 
conhecido como tropical continental, com 
ocorrência no Centro-Oeste brasileiro. Os 
climas equatorial, subtropical e semiárido 
não apresentam uma estação seca (inverno) 
alternada com uma úmida (verão), essa ca-
racterística de alternância na pluviosidade é 
inerente ao clima tropical. 

57)Observe o mapa abaixo, com representação em 
curvas de nível. 

Considere as afirmações sobre o relevo em que estão 
localizados os indivíduos A, B e C. 
I -O indivíduo A está sobre um relevo de cuesta com o front 
voltado para sudoeste. 
II -O indivíduo B está sobre um ponto mais íngreme da 
vertente, se comparado ao indivíduo C. 
III-As formas de relevo assemelham-se quanto à altitude, 
porém diferenciam-se quanto à simetria. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 57 – LETRA D
A cuesta é uma forma de relevo dissimétrico 
onde uma vertente, o front, é escarpado, ín-
greme, com as isoípsas (curvas de nível) mais 
próximas, caracterizando maior declividade. 
Assim, constatamos que o front está voltado 
para o leste e sudeste. Já outra vertente da 
cuesta, o reverso, tem uma inclinação mais 
suave, com as isoípsas mais distantes. Ve-
mos, então, que o indivíduo B está em um 
ponto de maior declividade que o do indiví-
duo C (atente para a distância linear entre as 
isoípsas). Por fim, as altitudes das duas eleva-
ções são semelhantes, mas suas formas são 
distintas, sendo que a elevação para oeste é 
uma cuesta e a do leste um morro. 

58) Júlio Verne, ao escrever Viagem ao Centro da Terra, 
trouxe para a ficção o conhecimento científico que estava 
sendo desenvolvido na época. Assim, a escolha da Islândia 
como cenário para sua narrativa justifica-se pelas suas 
características geográficas, mas também pela sua posição 
na crosta terrestre. Considere as afirmações sobre a Islândia 
e sobre as camadas da Terra. 
I -A Islândia, localizada em área de afastamento de placas 
tectônicas, possui vulcões ativos, áreas geotermais e uma 
falha que corta o país de norte a sul. 
II -O manto localizado sob a crosta terrestre é fluido e se mo-
vimenta através de correntes convectivas que se formam pela 
diferença de temperatura existente no interior do planeta. 
III-O núcleo, que apresenta uma parte interna sólida e uma 
parte externa líquida, é a camada mais quente da Terra, 
e estima-se que sua temperatura pode atingir 6000 °C. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 58 – LETRA E
A Islândia, ilha localizada no hemisfério nor-
te, entre a Escandinávia e a Groenlândia, tem 
sua formação ligada ao vulcanismo da Cor-
dilheira Meso-Atlântica, na divergência entre 
placas, onde são comuns processos de vulca-
nismo e falhas geológicas, oriundas da intru-

são de material magmático na crosta. Nessas 
áreas, a grande atividade vulcânica gera altas 
temperaturas próximas à superfície, o que pro-
porciona a instalação de usinas de geração de 
energia geotérmica, que aproveitam o calor 
do interior da crosta. O Manto, camada logo 
abaixo da crosta, é composto de magma no 
estado líquido, que se movimenta devido às 
diferenças de temperatura no interior da Terra, 
a qual é diretamente proporcional à profundi-
dade – quanto maior a profundidade, maior a 
temperatura. Assim, o material magmático se 
aquece e ascende em direção à base da cros-
ta, onde encontra menores temperaturas e se 
dirige novamente ao fundo do manto em mo-
vimento descendente, no processo denomina-
do corrente de convecção. O núcleo da Terra 
é divido em Externo e Interno, que diferem em 
sua composição e estado físico, sendo o nú-
cleo interno a região que ostenta as maiores 
temperaturas do planeta, até 6000 ºC, e se 
encontra no estado sólido, devido a pressão 
exercida pelo material sobrejacente que eleva 
o ponto de fusão do material (Ferro e Níquel). 
Já a parte externa do núcleo se encontra no 
estado líquido/plástico, devido à menor pres-
são que atua sobre essa região. 

59) Considere as afirmações abaixo, sobre o Sistema de Po-
sicionamento e Navegação Global, mais conhecido pela sigla 
em inglês GPS. 
I -O sistema é composto por três segmentos: espacial (os satélites 
em torno da Terra); controle terrestre (estações de monitoramento e 
recepção na superfície) e usuários (através de aparelhos receptores 
exclusivos ou incorporados em outros). 
II -O desenvolvimento do sistema de telefonia móvel (celular) foi 
o grande impulsionador para a criação de GPSs, uma vez que, 
sem smartphones, esses sistemas provavelmente não existiriam ou 
teriam aplicação extremamente limitada. 
III-Os satélites de GPS possuem órbita fixa e sua disposição 
permite ao aparelho, na mão do usuário, captar informação 
de, pelo menos, quatro deles, permitindo assim o cálculo das 
coordenadas geográficas. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 59 – LETRA C
O GPS é um sistema que funciona baseado 
em três partes (satélites, controle terrestre 
e usuários), conforme a afirmativa I. Cabe 
salientar que o controle terrestre do GPS é 
dos EUA, e que temos outros sistemas simi-
lares como o Glonass, da Rússia, o Galileu, 
da União Europeia e o Compass, da China, 
ou seja, é um dentre outros sistemas de uso 
estratégico/militar. Já a afirmativa III, tam-
bém correta, prima por um elevado nível de 
detalhe, já que se sabe que são necessários 
apenas três satélites (pontos conhecidos) 
para que haja o cálculo de triangulação/
localização. Porém, ela afirma que a rede 
GPS disponibiliza sempre quatro satélites si-
multaneamente ao usuário.

60) Assinale a alternativa que apresenta somente países 
de baixa densidade demográfica. 
(A) Noruega, Canadá e Austrália. 
(B) Estados Unidos, Índia e Austrália. 
(C) Nigéria, Brasil e Canadá. 
(D) Rússia, Austrália e China. 
(E) Brasil, Paquistão e Argentina. 

QUESTÃO 60 – LETRA A
A densidade demográfica é a relação entre 
a população (número total de habitantes) e 
a área do lugar, ou seja, o número de ha-
bitantes por km². Países com grandes áre-
as e pouco populosos, como o Canadá e a 
Austrália, têm baixas densidades. A Nigéria 
fica no Golfo da Guiné, de alta densidade. 
A China, apesar da grande área, tem cer-
ca de 130 hab/km². A Índia, com quase a 
mesma população da China, tem uma área 
três vezes menor que esse país, então tem 
alta densidade. E o Paquistão está entre os 
dez países mais populosos do mundo e com 
uma área menor que a Índia, então, tam-
bém tem alta densidade.

61) O deslocamento diário de pessoas entre municípios 
que fazem parte de uma mesma região metropolitana é 

denominado de 
(A) migração pendular. 
(B) migração internacional. 
(C) migração interestadual. 

(D) emigração. 
(E) êxodo rural. 

QUESTÃO 61 – LETRA A
Migração internacional é de um país para ou-
tro. Migração interestadual se dá entre estados 
distintos. Emigração é movimento de saída e 
Êxodo Rural genericamente entendido como 
a migração campo-cidade. Os movimentos 
pendulares são diários e estão entre os mais 
intensos da atualidade e ocorrem principal-
mente em áreas conurbadas. 

Instrução: O mapa abaixo refere-se às questões 
62 e 63. (ver mapa em anglors.com.br)
62) Considere as afirmações abaixo, sobre o mapa. 
I - Os países industrializados costumam exportar grandes 
volumes de produtos agrícolas e alimentícios. 
II - As trocas comerciais intrarregionais ainda são maiores 
do que as trocas inter-regionais do mundo. 
III-A África tem saldo positivo com as demais regiões quanto 
ao comércio de produtos agrícolas e alimentícios, pois 
exporta mais do que importa. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 
(O) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 62 – LETRA C
Países agroexportadores vendem grandes 
volumes (tonelagem) ainda que percebam 
menores remunerações. Já os países indus-
trializados, em parte, exportam menores 
volumes (tonelagem), porém com maior 
valor agregado. A afirmativa I está correta, 
porém poderia ter sido melhor formulada, 
visto que o conceito volume é mais utilizado 
para quantificar as cargas e não o valor das 
mesmas. Analisando as flechas e círculos, 
percebe-se um maior montante de trocas 
comerciais intrarregionais, ainda que a di-
ferença seja pequena. Já o continente afri-
cano, segundo os dados, apresenta saldo 
negativo na balança comercial.

63) Aprojeção cartográfica apresentada no mapa é 
(A) projeção cilíndrica de Mercator: nessa projeção, as 
formas dos continentes são preservadas, mas as áreas 
são distorcidas. 
(B) projeção de Buckminster Fuller: projeção centrada no 
polo que favorece a manutenção das formas e das propor-
cionalidades das terras emersas em detrimento dos oceanos. 
(C) projeção Azimutal Equidistante Polar. 
(D) projeção cilíndrica de Peters: é uma projeção equiva-
lente, em que as áreas são preservadas, mas as formas 
são distorcidas. 
(E) projeção cônica: os meridianos convergem para os 
polos e os paralelos são arcos concêntricos situados à igual 
distância uns dos outros. 

QUESTÃO 63 – LETRA B
Questão típica que pode desestabilizar, já 
que não é comum se falar em projeção de 
Buckminster Fuller e toda a explicação que 
se segue. Então, devemos procurar o que 
conhecemos. Olhando o mapa, notamos 
que não é nenhuma projeção cilíndrica con-
forme (Mercator) ou equivalente (Peters), já 
que nessas, paralelos e meridianos se cru-
zam em ângulos retos. A projeção cônica 
mapeia áreas menores, em latitudes mé-
dias, não sendo possível a projeção de toda 
superfície terrestre. E a projeção azimutal 
equidistante polar tem um plano tangen-
ciando um dos polos e a partir do mesmo há 
uma distorção das formas, que não vemos 
na projeção apresentada.

64) Observe o mapa abaixo. 

Considere as informações abaixo, contidas no mapa, sobre 
Mulheres Economicamente Ativas em 2010 no mundo. 
I - Os países mais ricos têm, proporcionalmente, maior quan-
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tidade de mulheres que participam do mercado de trabalho. 
II -O mapa mostra que a participação da mulher nas ativi-
dades econômicas está presente na maior parte dos países. 
III-Os países considerados menos desenvolvidos possuem 
a maior participação relativa das mulheres na população 
economicamente ativa. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 64 – LETRA D
Embora não conste no mapa, os dados se 
referem à porcentagem de participação de 
mulheres na PEA total dos países em questão. 
Ao se analisar o mapa, fica evidente o grande 
predomínio de mulheres na PEA de países da 
África Subsaariana e do sudeste asiático, paí-
ses em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 
desqualificando a alternativa I. A despeito de 
alguns países árabes da África setentrional e 
do oriente médio, e de países do subcontinen-
te indiano, onde predomina a religião islâmi-
ca, que restringe parte dos direitos femininos e 
seu acesso ao mercado de trabalho, a maioria 
dos países do globo apresenta participação 
da mulher de, ao menos, 40 % na PEA. Os pa-
íses com maior participação da mulher na PEA 
estão, em grande parte, localizados na África 
Subssaariana: Botsuana, Gana, Moçambique, 
Zâmbia e Zimbábue são exemplos de países 
considerados subdesenvolvidos.

65) Observe o mapa abaixo. 

Considere as afirmações abaixo, sobre a questão dos 
refugiados. 
I -Os refugiados procuram principalmente países conside-
rados ricos e desenvolvidos. 
II -Estados Unidos, Alemanha e França são os países que 
mais recebem refugiados. 
III-O maior número de refugiados localiza-se em países 
da África e da Ásia. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas lI. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e lI. 

(E) I, lI e III. 

QUESTÃO 65 – LETRA C
O título do mapa nos dá a deixa, isto é, 
onde estão os refugiados hoje. Notamos 
que a grande maioria se encontra na Ásia 
e na África, com um grande contingente de 
refugiados sírios, por exemplo, na Jordânia 
e Turquia, em razão da guerra civil na Síria 
ou da ação do Estado Islâmico. Assim, estão 
inválidas as afirmativas I e II. 

66) Observe as figuras abaixo. 

Considere as afirmações sobre uso da terra e morfologia 
agrária. 
I -O plantio de café, na figura A, é conveniente, porque 
diminui a erosão do solo. 
II -O terraceamento, mostrado na figura B, minimiza o 
processo erosivo. 
III-A manutenção da vegetação nativa nas encostas, como 
mostrado na figura B, é uma morfologia agrária aconselhável. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 66 – LETRA D
As lavouras plantadas em encostas inevita-

velmente vão ter perda de solo. A figura A 
apresenta uma lavoura de café em uma en-
costa e, comparativamente à vegetação ori-
ginal retirada, o plantio tem maior erosão. 
Ou seja, qualquer vegetação nativa tem me-
nor propensão aos processos erosivos. Ideal 
para minimizar o escoamento superficial e 
a erosão nas encostas, o terraceamento da 
figura B é utilizado milenarmente pela agri-
cultura de jardinagem na Ásia, por exemplo.

67) Observe a figura abaixo. 

O fenômeno representado na figura é chamado de 
(A) Chuva Ácida. 
(B) Efeito Estufa. 
(C) Ilha de Frescor. 

(D) Ilha de calor. 
(E) Inversão Ténnica. 

QUESTÃO 67 – LETRA D
A figura representa uma ilha de calor, carac-
terizada por temperaturas mais elevadas nas 
áreas centrais da cidade em razão da vertica-
lização que impede a circulação normal do ar, 
da cobertura de asfalto e concreto, circulação 
de automóveis e falta de áreas verdes em rela-
ção às áreas periféricas. Uma ilha de frescor é 
um contraponto à ilha de calor pela existência 
de áreas verdes em meio ao concreto.

68) (ver em anglors.com.br) 

QUESTÃO 68 – LETRA B
Uma questão que exige do aluno atenção 
para analisar gráficos e percentuais. Mais da 
metade da população (56%) vive nos municí-
pios maiores de 100.000 habitantes. Quase 
metade (44%) dos municípios brasileiros tem 
até 10.000 habitantes e somam apenas 6,3% 
da população brasileira. Mais de um quarto 
(26,1%) da população brasileira reside em ci-
dades médias (100.001 a 500.000 habitantes).

69) Observe o mapa abaixo, sobre o aumento percentual 
da população da região metropolitana de Porto Alegre, 
entre os Censos de 2000-2010. 

Considere as afirmações abaixo, sobre o mapa. 
I -O crescimento populacional apresentado no mapa é a 
demonstração de que a urbanização brasileira, especialmen-
te nas áreas metropolitanas, não apresenta nenhum padrão 
identificável, o que configura um crescimento aleatório. 
II -O padrão de crescimento populacional apresentado no 
mapa, devido às peculiaridades do Rio Grande do Sul, como 
baixo crescimento populacional e baixo crescimento eco-
nômico na última década, difere do encontrado em outras 
metrópoles brasileiras, pois é sabido que as grandes cidades 
crescem de forma explosiva em termos populacionais. 
III-O padrão de crescimento populacional apresentado no 
mapa corresponde ao observado em outras metrópoles 
brasileiras: tendência de crescimento populacional maior 
em municípios periféricos do que no núcleo metropolitano. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 69 – LETRA C
Ao interpretarmos o mapa, notamos que quem 
mais cresce nas áreas metropolitanas são os 
municípios conurbados à metrópole e não ela 
própria, fato comum nas principais regiões 
metropolitanas do país, consequentemente, 
não há aleatoriedade. Sabemos também que 
as grandes cidades têm perdido população e 
não ganhado, ainda mais de forma explosiva. 
Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro per-

deram população nos últimos anos.

70) Observe o gráfico abaixo. 
(ver gráfico em anglors.com.br)

Sobre a distribuição da população mostrada pelo gráfico, 
é correto afirmar que 
(A) a base estreita é o resultado da baixa fecundidade atual 
no Brasil, ao mesmo tempo em que se percebe a expectativa 
de vida maior das mulheres. 
(B) a base estreita é o resultado da alta taxa de natalidade, 
ao mesmo tempo em que se percebe a baixa expectativa 
de vida da população. 
(C) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortali-
dade, ao mesmo tempo em que se percebe a igualdade 
entre os sexos. 
(O) a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalida-
de infantil, ao mesmo tempo em que se percebe a maior 
quantidade de população masculina. 
(E) as causas da base estreita da pirâmide, com os dados 
disponíveis atualmente no país, não podem ser determinadas.

QUESTÃO 70 – LETRA A
Uma pirâmide etária é um gráfico no qual a 
população é dividida em grupos de sexo e ida-
de. A população brasileira é representada em 
uma pirâmide que apresenta uma base estreita 
(onde se concentra a população jovem), o que 
podemos relacionar diretamente com a dimi-
nuição da fecundidade das mulheres no Brasil. 
Já no topo da pirâmide, onde se concentra a 
população de idosos (a partir dos 60 anos), é 
perceptível a maior participação do sexo fe-
minino até as faixas etárias mais avançadas, 
evidenciando uma maior longevidade desse 
grupo no Brasil. 

71) Observe o gráfico abaixo, sobre a fecundidade no Brasil. 
(ver gráfico em anglors.com.br)

Considerando as informações contidas no gráfico, é correto 
afirmar que 
(A) o Brasil é um país onde os casais têm muitos filhos, 
colocando os estudiosos em alerta quanto à possibilidade 
de explosão populacional. 
(B) o declínio da taxa de fecundidade deve-se ao aumento 
da mortalidade infantil, observado nos últimos anos. 
(C) a quantidade de filhos no Brasil é compatível com a 
caracterização de país de Terceiro Mundo, pois pobres 
têm muitos filhos. 
(D) o gráfico é demonstração exemplar do poder das 
mulheres sobre seus corpos. 
(E) o declínio da fecundidade para um patamar inferior a 
2 coloca o Brasil com índice abaixo da taxa de reposição 
da população, significando que, nos próximos anos, a 
população nascida no país deve diminuir.

QUESTÃO 71 – LETRA E
A análise do gráfico evidencia o declínio da 
taxa de fecundidade no Brasil, número mé-
dio de filhos por mulher em idade reprodu-
tiva. Tal fato pode ser associado a diversos 
fatores: aumento dos índices de urbaniza-
ção do Brasil, maior participação da mulher 
no mercado de trabalho, acesso a métodos 
contraceptivos, entre outros. A atual taxa de 
fecundidade apresentada no mapa, 1,8 fi-
lhos por mulher, encontra-se abaixo da taxa 
de reposição populacional, que é de 2,1 fi-
lhos por mulher, uma vez que um casal ne-
cessita deixar dois descendentes, a fim de 
repô-lo após seu óbito, e ainda contribuir 
com 0,1 para compensar mortalidade in-
fantil em terceiros. Com essa taxa, a popu-
lação nem cresce, tampouco decresce. 

72) Sobre os conflitos de terra que envolvem os povos 
indígenas brasileiros, é correto afirmar que 
(A) a expansão das grandes empresas rurais esbarra no 
processo de demarcação de terras indígenas, o que tem moti-
vado violentos confrontos armados no Centro-Oeste do país. 
(B) as áreas destinadas aos povos indígenas no Mato 
Grosso do Sul, estado que possui a segunda maior popu-
lação indígena do país, representam mais da metade do 
território do estado. 
(C) os conflitos do Centro-Oeste são recentes, fruto da 
expansão da agroindústria nos anos 2000. 
(D) os conflitos na região norte praticamente não existem 
mais, uma vez que as empresas rurais estão concentradas 
nos estados do Centro-Oeste. 
(E) menos da metade dos índios brasileiros vive em terras 
indígenas reconhecidas pelo governo. 

QUESTÃO 72 – LETRA A
Os conflitos de terra envolvendo indígenas 

são históricos e por conta disso, as maiores 
áreas de reservas estão no Norte e Centro-
-Oeste, já que os índios foram sendo força-
damente interiorizados diante da ocupação a 
partir do litoral. Nenhum estado brasileiro tem 
mais da metade de sua área destinada aos 
povos indígenas (Roraima 46%, Amazonas 
28%, Pará 22%), ainda que existam muitos 
conflitos nesses estados. Apenas 42,3% dos 
índios não estão nas terras originais/reservas 
e destes, 78,7% habitam áreas urbanas.

73) Observe o infográfico sobre o nível de instrução dos 
brasileiros com 10 anos ou mais. 

(ver figura em anglors.com.br)
Com base no infográfico, é correto afirmar que 
(A) os brancos predominam no grupo de pessoas sem 
instrução e ensino fundamental incompleto. 
(B) as mulheres são maioria entre aqueles que possuem 
nível superior completo. 
(C) o número de pardos e pretos que têm o ensino funda-
mental completo é menor do que aqueles que têm o ensino 
médio completo. 
(D) mais da metade da população brasileira tem o ensino 
fundamental completo. 
(E) mulheres são minoria entre os indivíduos com ensino 
fundamental completo. 

QUESTÃO 73 – LETRA B
As mulheres, na sociedade machista em que 
vivemos, precisam se valer de melhores níveis 
de ensino em busca de melhores condições 
de trabalho, justificando assim a apresenta-
ção dada na resposta correta. Uma excelente 
questão que ressalta a busca de empode-
ramento das mulheres, no caso através da 
educação, mas que podia ter elaborado al-
ternativas para além do sentido quantitativo 
do termo “minoria”, que é mais comumente 
abordado no sentido participação/constru-
ção das decisões políticas.

74) Leia o segmento abaixo. 
Após oscilar entre leves subidas e descidas, o dólar fechou 
em alta, o que renova o valor máximo desde 2002 nesta 
sexta-feira (11 de setembro), aproximando-se mais cedo 
dos R$ 3,90. 

Fonte: <http://g1.globo.com/economia/mercados /noticia/2015/09/
apos-leves-variacoes-dolarfecha-em-alta-e-renova-maxima-dede-2002.

html>. Acesso em: 14 set. 2015. 

Considere as afirmações sobre as consequências da alta 
do valor do dólar na economia brasileira. 
I -O turismo nacional pode ser impulsionado pela vinda 
de turistas estrangeiros, atraídos pelo real mais baixo, 
bem como pelos turistas brasileiros que trocam os roteiros 
internacionais pelos nacionais. 
II -A indústria que importa matéria-prima em dólar tem 
custo de produção elevado, o que aumenta os preços 
dos produtos para não haver perdas, contribuindo para 
pressionar a inflação. 
III-A indústria que gasta em reais para produzir e vende em 
dólares beneficia-se com o aumento da moeda, pois os 
preços dos produtos ficam mais competitivos no exterior. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III.

QUESTÃO 74 – LETRA E
A alta do dólar beneficia setores e empresas 
que exportam seus produtos, pois a desvalori-
zação do real frente à moeda americana tor-
na nossos produtos mais baratos no mercado 
externo, logo, mais competitivos. No entanto, 
empresas que trabalham com importação têm 
os seus custos elevados, o que torna os pre-
ços mais altos no mercado interno, havendo a 
tendência de diminuição do poder de compra 
da população.

75) Em suas viagens de estudo pelo Rio Grande do Sul, o 
padre jesuíta Balduíno Rambo, autor de A fisionomia do Rio 
Grande do Sul, conheceu muitos lugares, como identificado 
no mapa abaixo, pela sequência 1, 2 e 3. 
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Assinale a alternativa que indica a sequência correta dos 
compartimentos geomorfológicos do relevo por onde passou 
o padre Rambo. 
(A) Planície Litorânea, Escudo Sul-riograndense e Cuesta 
de Haedo. 
(B) Depressão Central, Planalto Meridional e Escudo Sul-
-rio-grandense. 
(C) Planalto Meridional, Escudo Sul-riograndense e Cuesta 
de Haedo. 
(D) Planície Litorânea, Planalto Meridional e Depressão 

Central.
(E) Planície Litorânea, Planalto Meridional e Cuesta de 
Haedo.

QUESTÃO 75 – LETRA E
O mapa localiza municípios em três provín-
cias geomorfológicas do RS. A região onde 
está Vacaria é a conhecida porção sul dos 
Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, 
também conhecida como Planalto Meri-
dional, com formação mesozoica e rochas 

vulcânicas. No extremo oeste, Uruguaiana 
situa-se na Cuesta de Haedo (também Pla-
naltos e Chapadas da Bacia do Paraná), 
mas que se diferencia por apresentar cama-
das menos espessas de basalto. Já Torres 
está na Planície da Lagoa dos Patos e Mirim, 
região de formação geológica mais recente 
e que se relaciona com as glaciações (re-
gressão e transgressão marinhas) ocorridas 
no Cenozoico. 

EXPEDIENTE

Biologia: André Fozzy, Cláudia Senandes, Igor 
Nornberg, Maurício Marczwski e Rafael Viscardi

Química: Diego Defferrari, Diego Biegler,   
Flávio Schifino, Marcus Ribeiro e Rafael Soares

Geografia: Alexandre Rosa, Cajo Neis, Felipe Costa e 
Marcelo Fagundes

Gastronomia: Arthur Berndt

Coordenação: Alexandre Rosa e André Fozzy 


