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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45

QUESTÃO 1
Letra B. 

O Renascimento foi um movimento cultural que marcou a 
fase de transição dos valores e das tradições medievais para 
um mundo totalmente novo. Foi inspirado nos antigos valores 
greco-romanos, retomados pelos artistas que vivenciaram a 
decadência de um paradigma e o nascimento de um universo 
totalmente diferente. Esse movimento representou, portanto, 
uma profunda ruptura com um modo de vida mergulhado 
nas sombras do fanatismo religioso, para então despertar 
em uma esfera materialista e antropocêntrica.

QUESTÃO 2
Letra D. 

O processo de colonização portuguesa no Brasil deveu-se à 
influência de diversos fatores, como todos os acontecimentos 
históricos. Pode-se destacar a busca pela expansão da fé 
católica e a economia mercantilista portuguesa almejando 
a balança comercial favorável e o acumulo de metais 
preciosos, que não são encontrados nos primeiros séculos 
de colonização.

QUESTÃO 3
Letra E.

A matriz energética brasileira é bastante diversificada sendo 
quase a metade consumida provida de fontes renováveis, 
com destaque para a hidráulica. As mudanças econômicas 
sofridas nas ultimas décadas geraram por consequência um 
aumento do consumo principalmente nos setores industrial e 
doméstico. O primeiro é resultante do crescimento industrial 
do país e o segundo, devido à aquisição de eletrodomésticos. 

QUESTÃO 4
Letra C.

O processo de modernização agrícola gera um aumento dos 
custos de produção e contribui para que muitos pequenos 
proprietários percam suas terras, aumentando o número de 
pessoas sem terra e o trabalho no meio rural. Por outro lado, 
nos últimos anos, os imóveis improdutivos sofreram tanto 
um acréscimo quantitativo quanto de área, agravando mais 
ainda os problemas sociais no meio rural brasileiro. 

QUESTÃO 5
Letra E.

O Poder Moderador era um dos quatro poderes previstos 
pela Constituição Brasileira de 1824, pela qual a vontade 
expressa do imperador tinha preponderância sobre os outros 
três poderes comumente estabelecidos: legislativo, executivo 
e judiciário. Tal dispositivo reservou acúmulo considerável de 
poder nas mãos de Pedro I, afetando inclusive a liberdade 
individual dos cidadãos e o funcionamento das instituições.

QUESTÃO 6
Letra E. 

Etnocentrismo é uma visão de mundo característica de 
quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade 
socialmente mais importante do que os demais. Os adjetivos 
encontrados no texto (“incapaz”, “indolente” e “preguiço”) 
demonstram o olhar, portanto, etnocêntrico dos antigos 
livros portugueses ao referirem-se ao nativo.

QUESTÃO 7
Letra D.

El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico que ocorre no 
Oceano Pacífico Tropical, e que pode afetar o clima regional 
e global. No Brasil, o fenômeno El Niño provoca o desvio 
da massa de ar equatorial continental, úmida, que se forma 
sobre a Amazônia, para o sul do país provocando enchentes 
no Brasil Meridional e secas no sertão nordestino e no 
extremo norte. 

QUESTÃO 8
Letra D.

Ao passo que o autor Alfredo Ellis Jr. valoriza a figura do 
bandeirante como principal agente de expansão territorial 
brasileira, Capistrano de Abreu sugere no trecho um 
questionamento à dilatação de fronteiras pela atividade 
bandeirante, que dizimou grande número de indígenas.

QUESTÃO 9
Letra C.

O loess é um solo formado por sedimentos de fina granulação 
trazidos pelos ventos. É também bastante argiloso, com 
alto teor de quartzo e cálcio, sendo bastante encontrado 
na China. Esse tipo de solo apresenta fertilidade elevada 
devido à presença de diversos tipos de minerais. 
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QUESTÃO 10
Letra E.

No continente africano, o crescimento demográfico será 
determinado por sua atual população de jovens, que vão 
chegar à idade adulta nos próximos anos e começarão a 
ter filhos. Aliado à redução da mortalidade infantil que vem 
ocorrendo nos últimos anos não somente no continente 
africano, mas também no asiático e parte do americano 
a população mundial crescerá de forma mais lenta se 
comparado ao pós-Segunda Guerra Mundial. 

QUESTÃO 11
Letra B. 

A Lei de Terras foi promulgada duas semanas após a Lei 
Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico 
internacional de escravos pelo Brasil. Com a extinção 
da escravatura cada vez mais próxima, os grandes 
proprietários temiam que os negros recém-libertados, bem 
como os imigrantes, que começavam a chegar em massa, 
ocupassem terras com a esperança de que a coroa um dia 
os doasse como sesmaria e, portanto, elaboraram a Lei de 
Terras extinguindo a chance de uma propriedade ser ganha 
por meio da posse. A partir desta, a única forma de obtenção 
de propriedade seria por meio do pagamento, modelo que 
retira os ex-escravos do acesso à terra.

QUESTÃO 12
Letra D.

A mudança na política demográfica pode ter consequências 
significativas em uma sociedade em que muitas crianças 
nascidas desde a década de 1980 não têm irmãos, 
sobretudo em zonas urbanas, já que no campo era permitido 
um segundo filho se o primeiro fosse do sexo feminino. 

Essa modificação das regras de planejamento familiar está 
destinada a frear o envelhecimento da população chinesa, 
quando o índice de fecundação no país, de 1,5 filhos por 
mulher, é muito inferior ao nível que garante a renovação 
geracional.

QUESTÃO 13
Letra A.

O ludismo foi um movimento contra a mecanização do 
trabalho proporcionado pelo advento da Revolução Industrial, 
destruindo o maquinário de algumas indústrias. Aquela foi 
uma revolta sem líderes, sem organização centralizada, sem 
livros capitais e com um objetivo quimérico: discutir de forma 
igual com os novos industriais.

QUESTÃO 14
Letra B.

A Revolução Francesa foi um importante marco para a 
civilização ocidental. Significou o fim do sistema absolutista 
e dos privilégios da nobreza. O povo ganhou mais autonomia 
e seus direitos sociais passaram a ser minimamente 
respeitados. Por outro lado, a burguesia conduziu o processo 
de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma 
sociedade burguesa e capitalista foram estabelecidas 
durante a revolução.

QUESTÃO 15
Letra E.

Quando constituem uma Zona de Livre Comércio (ZLC), 
os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras 
alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que incidem sobre a 
troca de mercadorias dentro do bloco. Esse seria o segundo 
estágio no caminho da integração econômica ao qual 
podemos considerar o Nafta como exemplo.

QUESTÃO 16
Letra D.

À medida em que o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira 
Passos, modernizou o centro da cidade a população mais 
pobre fora expulsa desse local com a política do “bota-
abaixo” sobre os cortiços. Foi nessa época que muitas 
favelas surgiram. Com a destruição dos cortiços, parte das 
pessoas foi para a periferia da cidade e a outra parte subiu o 
morro, formando favelas.

QUESTÃO 17
Letra D.

O neoliberalismo prega a redução do papel do Estado na 
economia. Entre os fundamentos, está a crença de que 
o Estado é incompetente para planejar e desenvolver a 
economia. Outro fundamento é que o mercado, liderado 
pelas empresas privadas, é mais eficiente. No Brasil, a partir 
da década de 1990, as práticas neoliberais mais comuns 
foram a privatização de empresas estatais. Outra prática 
foi a maior abertura da economia para o comércio exterior, 
permitindo a entrada de importados em maior quantidade.
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QUESTÃO 18
Letra B.

A energia eólica é um tipo de energia limpa e renovável, 
ou seja, não ocorre a emissão de poluentes, além de não 
exaurir na natureza. Os equipamentos de pequeno porte têm 
impacto ambiental geralmente desprezível. Já os impactos 
ambientais de parques eólicos podem ser classificados em: 
uso da terra, ruído, impactos visuais, mortalidade de aves e 
interferência eletromagnética. 

Já as usinas termelétricas são instalações que produzem 
energia elétrica a partir da queima de carvão, óleo 
combustível ou gás natural, gerando graves impactos 
ambientais além de um elevadíssimo custo. O maior impacto 
ambiental produzido pelas termoelétricas são os gases, 
muitos deles do efeito estufa. 

QUESTÃO 19
Letra A.

A ciência europeia a partir do final do século XIX passou a 
ser vista como critério definidor das sociedades civilizadas e 
marcada por visões racistas, nas quais brancos ocupavam 
o primeiro lugar do desenvolvimento humano e negros, o 
último. O reflexo dessa perspectiva no Brasil foi a visão de 
enxergar negros e mestiços como criminosos em potencial 
e pertencentes a uma “classe perigosa” e o racismo voltou- 
-se, para além das ciências, no combate a tradições culturais 
africanas, como as religiosidades.

QUESTÃO 20
Letra B.

O tipo de drenagem do rio é definida pelo seu curso natural. 
Na drenagem exorreica, o rio corre para fora do continente, 
enquanto na drenagem endorreica o rio corre para dentro 
do continente. Também existe a drenagem arreica, na qual 
o rio não possui uma direção definida e simplesmente 
desaparece por evaporação ou infiltração (por exemplo, 
desaparecimento no meio do deserto) e a drenagem 
criptorreica, que é caracterizada por rios subterrâneos, 
como nas grutas.

QUESTÃO 21
Letra A.

Epicuro não dava grande importância à vida política ou 
social. Considerava o Estado como uma mera conveniência 
e recomendava ao homem bem avisado não participar da 
vida pública. Para o autor, a felicidade é obtida por meio 
do controle dos medos e dos desejos, um modo de chegar 
à ataraxia, um estado de prazer estável e equilíbrio; de 
tranquilidade e ausência de perturbações. Para Epicuro, há 
prazeres maus e violentos, decorrentes do vício e que são 
passageiros, provocando somente insatisfação e dor.

QUESTÃO 22
Letra E.

Com o grande número de homens indo lutar nas trincheiras, 
as mulheres passaram a ocupar cargos que iam muito 
além das atividades domésticas. Nas fábricas, trabalhavam 
na produção de armamentos e munições, embalagens, 
ferramentas. Toda a indústria estava voltada para suprir 
as necessidades da guerra. Nos serviços auxiliares, 
trabalhavam como bombeiras, guardas de trânsito, 
paramédicas, motoristas. Os exércitos criaram órgãos 
exclusivamente femininos para liberar os homens do serviço 
administrativo.

QUESTÃO 23
Letra E.

O período da ditadura militar é marcado pelo despotismo, 
veto aos direitos estabelecidos pela Constituição, opressão 
policial e militar, encarceramentos e suplício dos oponentes. 
A censura aos canais de informação e à produção cultural, 
ou seja, a editoração de livros, a produção cinematográfica 
e tudo que fosse referente à televisão, foi intensa, tudo era 
acompanhado muito de perto pelos censores do governo.

QUESTÃO 24
Letra E.

Bioma é um ecossistema constituído por comunidades 
que atingiram a estabilidade e tem aspecto homogêneo 
e clima semelhante em toda sua extensão territorial. O 
Pantanal, identificado pelo número 6, caracteriza-se pelas 
inundações sazonais do Rio Paraguai, resultantes do regime 
pluviométrico do clima tropical semiúmido. 

QUESTÃO 25
Letra D. 

Getúlio Vargas defendeu um projeto econômico nacionalista 
baseado na política de substituição de importações. A 
imagem demonstra o desenvolvimento das indústrias de 
base no Brasil, peças fundamentais na consolidação da 
política econômica varguista.

QUESTÃO 26
Letra E.

Uma vez que o toyotismo prioriza a produção conforme 
a demanda do mercado consumidor, a não formação de 
estoques excessivos, funcionários trabalhando em equipe, 
produtos com melhor qualidade e em estágios mais 
sofisticados, a personalização dos produtos conforme o 
desejo do cliente. 
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QUESTÃO 27
Letra D.

A agricultura de precisão envolve a aplicação diferenciada 
e à medida dos fatores de produção, tendo em vista a 
variação espacial e temporal do potencial produtivo do meio 
e das necessidades específicas das culturas, de forma a 
aumentar a sua eficiência de utilização e, assim, melhorar 
o rendimento econômico e reduzir o impacto ambiental da 
atividade agrícola. Para que isso ocorra, utiliza-se muito o 
conhecimento tecnológico, necessitando de uma mão de 
obra diferenciada. 

QUESTÃO 28
Letra E.

As elites das províncias do Norte e Nordeste não aceitaram 
a liderança das elites agrárias do Sudeste no processo 
de independência. Preferiam se manter subordinadas à 
Portugal do que ao Rio de Janeiro. Daí a necessidade do 
uso da força nesses locais, por D. Pedro I.

QUESTÃO 29
Letra A.

Declarar-se índio, no entanto, não é mera questão de 
identidade cultural, como no Brasil as leis atuais permitem 
que qualquer comunidade seja tratada como indígena, a 
Região Sudeste acabou apresentando o maior número de 
brasileiros que declaram-se indígenas e ao mesmo tempo 
o menor dos não declarados, mas que se consideram, 
mostrando uma flexibilidade nas perguntas do censo. 

QUESTÃO 30
Letra D.

Os meios de comunicação e entretenimento vêm, nos últimos 
tempos, desenvolvendo muitos debates sobre a questão do 
gênero. Com isso, a articulação de projetos que lutam pela 
igualdade de gênero e da forma como a cultura estereotipica 
a mulher vem sendo promovidos. 

QUESTÃO 31
Letra A.

O famoso discurso de Churchill em que fala “... uma cortina 
de ferro desceu sobre a Europa...”, dá a entender que havia 
sido estabelecida uma severa divisão político-ideológica 
entre os regimes autoritários comunistas e os sistemas 
liberais capitalistas, com a imagem do bloco socialista sendo 
vista de forma negativa.

QUESTÃO 32
Letra C.

No início da década de 20, o Brasil vivia sob o domínio 
das oligarquias rurais, e setores médios urbanos, como os 
militares, por exemplo, começaram a questionar esse poder 
e a pressionar por mais investimentos nas forças armadas. 
Luís Carlos Prestes tornou-se o ícone dessas revindicações 
com a Coluna Prestes, ficando conhecido como “O cavaleiro 
da esperança”. Ele idealizava o sentimento de liberdade 
política, voto secreto e a diminuição das desigualdades 
sociais.

QUESTÃO 33
Letra A.

A queda do muro de Berlim, ocorrida no final de 1989, é um 
dos marcos do surgimento de uma “Nova Ordem Mundial” 
caracterizada pelo aumento dos conflitos étnicos regionais e 
pelo fortalecimento do sistema capitalista.

QUESTÃO 34
Letra B.

A sociedade espartana tinha como sua principal característica 
o ideal militar. Os meninos recebiam desde a infância uma 
educação militarizada. Eram treinados para serem guerreiros 
na vida adulta. As mulheres também recebiam treinamento, 
pois cabia a elas gerarem fortes soldados.

QUESTÃO 35
Letra B. 

Muitos intelectuais e políticos criticavam a escravidão 
associando-a ao atraso, porém entendiam sua relevância 
para a economia do Brasil. O escravo era um bem, uma 
propriedade, e acabar com a escravidão poderia exigir 
indenização. 

QUESTÃO 36
Letra D.

A Corrente do Golfo tem sua origem em área intertropical 
e, portanto, é uma corrente quente. Ao se deslocar para o 
litoral europeu, impede o congelamento do mar, ameniza a 
temperatura do ar e diminui a amplitude térmica. 

QUESTÃO 37
Letra B. 

O texto trata do golpe militar de 64 efetivado pelos militares 
com o apoio dos setores de direita, contrários às medidas de 
João Goulart.
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QUESTÃO 38
Letra B.

O aumento crescente da demanda por produtos livres 
de agrotóxicos tem impulsionado a agricultura orgânica 
no Brasil. Esse sistema agrícola que se apoia no manejo 
sustentável, dispensa o uso de agrotóxicos sintéticos, 
privilegia a preservação ambiental, a biodiversidade, os 
ciclos biológicos e a qualidade de vida do homem.

QUESTÃO 39
Letra A.

 “Até agora se supôs que todo nosso conhecimento tinha 
que se regular pelos objetos; porém todas as tentativas 
de mediante conceitos estabelecer algo a priori sobre os 
mesmos, através do que ampliaria o nosso conhecimento, 
fracassaram sob esta pressuposição. Por isso tente-se 
ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da 
Metafísica admitindo que os objetos têm que se regular 
pelo nosso conhecimento, o que concorda melhor com a 
requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos 
objetos que deve estabelecer algo sobre os mesmos antes 
de nos serem dados.” (prefácio da segunda edição da Crítica 
da Razão Pura)

QUESTÃO 40
Letra E.

Para Maquiavel, o príncipe deve possuir virtù; que são 
características pessoais que permitem identificar uma 
oportunidade de o príncipe se manter no poder; além 
de fortuna, que são as oportunidades que aparecem no 
decorrer da vida.

QUESTÃO 41
Letra B.

A Guarda Nacional era formada por cidadãos comuns, 
mas não expressava uma vontade popular. Sua criação e 
formação foram baseadas em uma vontade exclusiva do 
governo, partindo da premissa da descentralização do poder. 

QUESTÃO 42
Letra D.

O Espaço Schengen foi definido pelo Tratado Schengen 
e corresponde a um espaço sem controle das fronteiras 
internas, facilitando a livre circulação de pessoas entre os 
países europeus, membros ou não da União Europeia (UE). 
Atualmente, 26 países são signatários do tratado.

QUESTÃO 43
Letra C.

Toda a polêmica por trás do Brexit tem como um dos 
principais motivos a falta de controle que os britânicos tem 
de suas fronteiras graças às regras estabelecidas pela UE. 
Essa polêmica começou com um pôster dos que apoiavam 
o Brexit, endossado por Nigel Farage, líder do partido 
conservador britânico. O pôster mostra uma multidão de 
refugiados caminhando por uma entrada e uma mensagem 
diz: “ponto de ruptura: devemos nos libertar da UE e retomar 
o controle de nossas fronteiras”

QUESTÃO 44
Letra A.

Entender e ter conhecimento da configuração e 
características da população é indispensável para que o 
governo possa assim destinar os serviços públicos que são 
realmente necessários. 

No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável 
pelo aumento populacional, já que os fluxos migratórios 
ocorreram de forma mais intensa entre 1800 e 1950. 
Atualmente a população brasileira apresenta crescimento 
positivo, mas ele vem ocorrendo de forma mais lenta 
se comparada aos anos anteriores, isso vem ocorrendo 
devido inúmeros fatores, como por exemplo a redução da 
fecundidade, a redução da natalidade, entre outros. 

QUESTÃO 45
Letra B.

“Fuga de cérebros” é conhecida na literatura como 
emigração de pessoas relativamente mais qualificadas, 
de regiões subdesenvolvidas para regiões desenvolvidas, 
gerando perda de mão de obra qualificada para as áreas 
subdesenvolvidas, contribuindo mais ainda para o atraso 
econômico. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46
Letra C.

Embora com maior gasto energético e mais lenta, além de 
gerar menos descendentes, a vantagem da variabilidade 
genética foi fundamental para o desenvolvimento de todas 
as formas vivas do planeta.

QUESTÃO 47
Letra C.

A ação permite que o alvo se torne menor para os raios.

QUESTÃO 48
Letra B.

Como não há o acréscimo nem o decréscimo de carbonos, 
o carbono do “metil” continuará na posição 2, e a cadeia 
principal com 4 carbonos (but) continuará com 4. O que 
mudará será a hidroxila, que virará carbonila (aldeídos têm 
sufixo AL) e posteriormente carboxila (ácidos carboxílicos 
têm prefixo OICO).

QUESTÃO 49
Letra B.

O texto descreve como foi  desenvolvida a primeira vacina 
da história, que é um tipo de imunização ativa e que gera 
memória imunológica.

QUESTÃO 50
Letra A.

A questão fala de uma das formas de aquisição de 
variabilidade genética pelas bactérias, que é a transformação 
bacteriana, a qual ocorre com a absorção de material 
genético livre no ambiente onde se encontram.

QUESTÃO 51
Letra A.

O raio X é um tipo de onda eletromagnética formada pela 
vibração de cargas elétricas.

QUESTÃO 52
Letra C.

A nuvem eletrônica em uma ligação química é deslocada no 
sentido do átomo com maior eletronegatividade, pois essa 
propriedade está relacionada à facilidade que um átomo 
possui de atrair elétrons para si.

QUESTÃO 53
Letra E.

(A) Se há atividade aumentada de determinados genes, 
não se pode afirmar que exista uma redução genérica 
de todos os genes, de modo que alguns aumentam a 
atividade transcricional.

(B) A inativação da maioria dos genes reduz a tradução.
(C) Genes estruturais são os funcionais durante a vida, que 

são desligados na morte. Plasticidade significa aumento 
da versatilidade, diversidade.

(D) Com a morte, o DNA deixa de ser replicado.

QUESTÃO 54
Letra B.

O eclipse é o fenômeno em que a Lua penetra na sombra 
da Terra após um alinhamento dos três astros: Sol, Terra e 
Lua. A sombra é uma consequência da propagação retilínea 
da luz. A Superlua se deve ao fato de sua órbita em torno da 
Terra não ser circular. Quanto a Lua se aproxima da Terra o 
tamanho dela parece 14% maior e sua luminosidade, 30% 
maior.

QUESTÃO 55
Letra B.

A potência total de todos os aparelhos ligados 
simultaneamente é: PTOTAL = 4.000 + 800 = 4.800 W.

Calcula-se a corrente consumida por ambos os aparelhos 
em 110 V e 220 V:

P = U · i

110 V: 4.800 = 110 · i110 → i110 = 43,6 A

O fio deve suportar uma corrente de 50 A – Custo: R$ 3,80 · 50 =  
R$ 190.

220 V: 4800 = 220 · i220 → i220 = 21,8 A

O fio deve suportar uma corrente de 30 A  –  Custo: R$ 1,60 · 50 =  
R$ 80.

A economia será de R$ 190 – R$ 80 = R$ 110
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QUESTÃO 56
Letra B.

Ao injetar ar (composto, basicamente, de gás nitrogênio – N2 
– e oxigênio – O2 –), aumenta-se a concentração de oxigênio 
ao redor do carvão em brasa, acelerando, então, a queima 
do carvão.

Tal qual toda queima, a do carvão é uma reação com O2:

C + O2(g) → CO2(g)

QUESTÃO 57
Letra E.

Um motor térmico é uma máquina térmica que aproveita parte 
da energia na forma de trabalho, por meio da transferência 
de energia entre a fonte quente e fria.

QUESTÃO 58
Letra C.

A capacidade reprodutiva efetiva ou potencial é o que define 
o conceito de espécie, bem como a capacidade de gerar 
descendentes férteis, que nenhuma opção abordou. Assim, 
não pode ser motivo de análise para a exclusão de opções 
incorretas.

QUESTÃO 59
Letra E.

Segundo o modelo de Bohr, os elétrons podem absorver 
energia, ficando excitados e subir de nível. Quando a 
emissora de energia cessa seu trabalho, os elétrons descem 
de nível. Para que desçam, é preciso “jogar” essa energia 
fora, e ela é jogada em forma de luz (fótons).

QUESTÃO 60
Letra A.

O primeiro passo é transformar mol/L para g/L ou vice-versa. 
Nesse caso, é mais fácil passar tudo para mol/L.

98 g – 1 mol

24,5 – x mol

x = 0,25 mol

Então, temos a concentração inicial de 2 mol/L e pretende-
se ter a concentração de 0,25 mol/L.

Como temos uma diluição, usa-se: 

C1V1 = C2V2.

Calculemos quanto de água seria necessário para Michel 
ganhar a aposta:

2 . 200 = 0,25 . V2

V = 1.600 mL.

Esse seria o volume final. Logo seria necessário adicionar 
1.400 mL (já que havia 200 mL do ácido).

Como Michel adicionou mais que o necessário, o ácido 
ficou mais diluído, devendo ser adicionado o ácido mais 
concentrado para atingir o valor necessário.

Agora, observe os cálculos de acordo com o que Michel fez:

C1V1 = C2V2

2 . 200 = C2 . 2000 (adicionando 1.800 mL. O volume final é 
de 2.000 mL)

C = 0,2 mol/L.

Temos, então, 2 soluções, misturadas, formando uma 
terceira. Dessa forma:

Como temos 2.000 mL de uma solução 0,2 mol/L; temos uma 
solução 2 mol/L com o volume a determinar, e queremos ter 
uma solução 0,25 mol/L:

C1V1 + C2V2 = C3V3

0,2 . 2000 + 2 . V2 = 0,25 (2.000 + V2)

400 + 2V2 = 500 + 0,25V2.

V = 57,14 mL.

QUESTÃO 61
Letra D.

(A) Ser mais lento não traz vantagem para a digestão.
(B) Deriva é quando há um isolamento de determinados 

grupos gênicos.
(C) Deve existir um equilíbrio na seleção, e não as mais 

lentas sobreviverão.
(E) O animal não foi induzido a desenvolver tal característica; 

isso seria lamarckismo.

QUESTÃO 62
Letra B.

Genomas pequenos praticamente não possuem regiões 
não codificantes. Como exemplo, temos os procariontes 
e seu diminuto DNA circular. Seres eucariontes possuem 
uma plasticidade gênica maior, por apresentarem regiões 
intrônicas, ou seja, que não são traduzidas, embora possam 
ser transcritas.

QUESTÃO 63
Letra A.

A pupila, que controla a entrada da luz no globo ocular, não 
se contrai suficientemente rápido, de modo que uma grande 
quantidade de luz disparada pelo flash entra no globo ocular. 
A luz reflete nos vasos sanguíneos, na região da retina, e a 
luz vermelha dos vasos retorna à câmera.
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QUESTÃO 64
Letra E.

Basta uma regra de três para resolver a questão.

Como 1 mol corresponde a 6 . 1023 unidades, então 3 trilhões 
(3 · 1015) correspondem a quantos mols?

− −⋅
⋅ ⇒ = = ⋅ = ⋅

⋅
⋅

15
23 8 9

23
15

mol quantidade
3 101 6 10 0,5 10 5 10  mol.
6 10

3 10
x

x

QUESTÃO 65
Letra C.

A criança terá parte do DNA da doadora do útero, uma vez 
que esta é mãe da doadora do óvulo.

QUESTÃO 66
Letra D.

A condutividade térmica determina o quanto uma substância 
é capaz de transferir calor.

QUESTÃO 67
Letra E.

O receptor possui um óleo, que é aquecido a altas 
temperaturas e utilizado para produzir vapor em alta pressão. 
O vapor movimenta a turbina, e a energia cinética do seu 
movimento é transformada em energia elétrica no gerador. 
Portanto, o aquecimento da água, o movimento da turbina 
através do vapor e o gerador são elementos presentes nas 
usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares.

QUESTÃO 68
Letra C.

A maioria dos elementos possui uma proporção bem definida 
entre prótons e nêutrons (1:1 ou uma relação bem próxima 
a isso). O nêutron funciona como um estabilizador para 
diminuir a repulsão próton-próton. Quando a relação foge do 
número ideal, o núcleo emite energia ou partículas, de modo 
a se estabilizar.

QUESTÃO 69
Letra A.

Antropoceno é um termo usado por alguns cientistas para 
descrever o período mais recente na história do Planeta 
Terra. Ainda não há data de início precisa e oficialmente 
apontada, mas muitos consideram que começa no final 
do Século XVIII, quando as atividades humanas começaram 
a ter um impacto global significativo no clima da Terra e no 
funcionamento dos seus ecossistemas

QUESTÃO 70
Letra B.

Em um instrumento musical, uma nota é produzida através 
da vibração regular da fonte (frequência constante). No 
ruído, a vibração da fonte é irregular.

QUESTÃO 71
Letra A.

Os metais conduzem eletricidade tanto no estado sólido 
como no estado líquido. Os compostos iônicos não condizem 
eletricidade no estado sólido, porém conduzem no estado 
líquido ou em solução aquosa. Já os compostos moleculares 
e os compostos covalentes não conduzem eletricidade de 
modo algum (com exceção do grafite, de ocorrência natural, 
e o grafeno, de ocorrência artificial).

QUESTÃO 72
Letra D.

Como dito no enunciado, a fenolftaleína fica colorida quando 
em solução básica. A amônia, quando em solução aquosa, 
forma NH4OH, segundo a equação:

NH3(g) + H2O(L)  NH4OH(aq)

ao jogar o “sangue do diabo” na roupa, o amoníaco começa 
a se desfazer em amônia, que é gasosa e sai da solução.

Como a solução só era colorida devido ao amoníaco, com 
sua evaporação, a solução volta a ser incolor.

QUESTÃO 73
Letra B.

Nem todas as enzimas são proteínas. As ribozimas são 
exemplos de nucleotídeos com ação catalítica.

QUESTÃO 74
Letra D.

O joão-bobo é um exemplo de equilíbrio estável. Uma força 
retira o corpo da posição de equilíbrio. O torque da força peso 
é o responsável pelo retorno do corpo à posição original.
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QUESTÃO 75
Letra E.

A área do gráfico v × t é numericamente igual ao 
deslocamento do trem. Dessa forma, é possível calcular a 
velocidade máxima do trem.

m x.
máx.

20 m km500 50 3,6 180 .
2 s h

áv v⋅
= → = ⋅ =

O módulo da aceleração média é o mesmo nos dois trechos 
e vale:

2
50 0 m5 .

10 s
a −
= =

QUESTÃO 76
Letra B.

Segundo a lei de Le Chatelier, quando uma reação 
está em equilíbrio, e um de seus participantes tem sua 
concentração diminuída, o equilíbrio é deslocado de modo 
a tentar compensar essa diminuição, ou seja, produzindo o 
participante que teve sua concentração diminuída.

Por isso, ao respirar muito rapidamente, a concentração de 
CO2 diminui, o que desloca o equilíbrio para a esquerda, 
produzindo CO2 e consumindo H+. Como o H+ é o responsável 
pela acidez, com a redução de sua concentração, diminui-se 
a acidez.

QUESTÃO 77
Letra E.

Os leucócitos em geral, como os neutrófilos, monócitos, 
linfócitos, basófilos, eosinófilos e macrófagos, são essenciais 
para a resposta imune do hospedeiro. No entanto, os 
neutrófilos e macrófagos compõem a linha de defesa inata, 
que é a primeira linha de defesa do organismo. Os linfócitos, 
por exemplo, agem na resposta imune adquirida, que é uma 
sua vez mais tardia. As hemácias, que são nossos glóbulos 
vermelhos, são responsáveis por levar oxigênio para as 
células.

QUESTÃO 78
Letra D.

Como as forças dissipativas são desprezadas, o sistema é 
conservativo.

( ) ( )

2

2

2
2

2
2

mec A mec BE E

mvmgh mg R

vh R
g

=

= +

= +

Para calcular a altura mínima de lançamento, considera- 
-se a força normal nula e apenas a força peso atua sobre 
o carrinho no ponto mais alto da trajetória. Essa força é a 
centrípeta, responsável pela manutenção do movimento 
circular.

2
2mvmg v gR

R
= → =

Substitui-se o resultado acima na expressão da altura.

2 2,5
2
gRh R R

g
= + =

Como o raio da trajetória circular é de 16 cm, a altura mínima 
de lançamento é de 2,5.16 = 40 cm.

Portanto, as reclamações são impertinentes.

QUESTÃO 79
Letra D.

Com o aumento do batimento cardíaco, uma maior 
quantidade de sangue é bombeada para o corpo, o que 
aumenta o aporte de oxigênio para todas as células, inclusive 
para as células musculares. Essa maior quantidade de 
oxigênio disponível aumenta o nível de respiração celular e 
consequentemente o desempenho do atleta.

QUESTÃO 80
Letra E.

Observe as estruturas, com todos os hidrogênios:

H

H H

H H

H

C

C

C C
C C

H

H H

H H
CH3

Benzeno: C6H6 Tolueno: C7H8

H H

H H
H H

H H

C C

C C

C C C
C C C

H H H

H H

H H

H H H

C C C

C C C

C C C C
C C C C

Naftaleno: C10H8 Antraceno: C14H10

QUESTÃO 81
Letra D.

Apenas as fêmeas do mosquito picam, já que elas fazem 
isso para amadurecer seus ovos. O mosquito fêmea, ao se 
infectar, é capaz de transmitir o vírus. Entre 10 e 12 dias 
depois do contato, as partículas do vírus da dengue se 
disseminam pelo organismo do A. aegypti, se multiplicam 
e invadem suas glândulas salivares: nesse momento, o 
mosquito fêmea se torna infectivo e, somente a partir daí, 
poderá transmitir o vírus a outra pessoa.
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QUESTÃO 82
Letra C.

A corrente elétrica máxima da segunda fonte é de 1.000 mA; 
portanto, a fonte é capaz de fornecer a corrente necessária 
para o funcionamento do notebook, que é a metade desse 
valor (500 mA). Além disso, a tensão das duas fontes é a 
mesma e o notebook funcionará normalmente.

QUESTÃO 83
Letra E.

Observe que o calor de 327 kcal é liberado na reação, ou 
seja, o ∆H = –327 kcal/mol.

Como 1 mol libera 327 kcal, basta calcular quantos mols 
temos em 1.610 g.

1.610 35 mols.
46

mn n
MM

= → = =

Fazendo uma regra de três simples:

entalpia (kcal) mol
327 1 11.445 kcal.

35
x

x
− → = −

QUESTÃO 84
Letra A.

O metano tem fórmula CH4. A combustão é uma reação 
exotérmica com O2, liberando CO2 e H2O. Ela não é uma 
reação reversível (após queimar um papel e produzir CO2 e 
H2O, não é possível reagir CO2 e H2O e produzir papel). Por 
isso, a resposta é a letra A.

QUESTÃO 85
Letra A. 

A hepatite A e a cólera são doenças transmitidas por meio 
da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes 
humanas. E a leptospirose é transmitida, majoritariamente, 
por meio do contato com águas de enchentes contaminadas 
por urina de ratos.

QUESTÃO 86
Letra E.

O ducto deferente ou canal deferente é um canal muscular 
que conduz os espermatozoides. À medida que eles 
amadurecem, sobem pelos canais deferentes e instalam- 
-se nas vesículas seminais, em que são armazenados já 
maduros para depois serem liberados na ejaculação.

QUESTÃO 87
Letra C.

Os arranhões funcionam como uma rede de difração. O 
efeito é acentuado quando se olha uma fonte puntiforme 
brilhante contra um fundo escuro.

QUESTÃO 88
Letra D.

Observe que o enunciado pede uma consequência da 
diminuição da energia de ativação. Com ou sem o catalisador 
(que é o que faz a energia de ativação diminuir) a reação é 
exotérmica. Assim, a diminuição da energia de ativação não 
é causa da exotermia da reação.

A consequência dessa diminuição é uma maior velocidade 
total da reação.

QUESTÃO 89
Letra A.

A Lei de Faraday, descoberta em 1831 por Michael Faraday, 
dispõe que a força eletromotora induzida em qualquer 
circuito fechado é igual à mudança do fluxo magnético ao 
longo do circuito, em cada dada unidade de tempo. Sob 
a Lei de Faraday, a corrente elétrica é induzida apenas 
se o campo magnético estiver mudando ou o condutor se 
movendo. Portanto, dentro de um fogão por indução, uma 
corrente elétrica passa por uma bobina e cria um campo 
magnético variável. Ela é induzida nas panelas especiais, se 
converte em calor e aquece a panela uniformemente.

QUESTÃO 90
Letra A.

Colocando em ordem crescente de ponto de fusão todos os 
compostos que aparecem, temos:

Metano: CH4

Etano: CH3 – CH3

Propano: CH3 – CH2 – CH3

Metilpropano: H3C CH CH3

CH3

Butano: CH3 – CH2 – CH2 – CH3

Metilbutano: CH3 CH CH2 CH3

CH3

Pentano: CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

Isso porque quanto maior o número de carbonos na cadeia, 
maior o ponto de fusão, e quanto menos ramificada, maior o 
ponto de fusão também.


