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01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.  

02 - Preencha os dados pessoais. 

03 - Esta prova contém:  

• 40 (quarenta) questões OBJETIVAS de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN). Essas questões 
são todas de múltipla escolha, apresentando como resposta apenas uma alternativa correta.  

• A Produção de texto (PT), que deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para 
a FOLHA DE REDAÇÃO. Não assine a folha de redação;  

04 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer 
irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal 

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de 

respostas.  

06 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o 

modelo ( ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.  

07 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo.  

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 

provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.  

09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 

posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.  

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 04 HORAS  
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Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

 

Questões de 01 a 40 
 

01. Dentre as espécies viventes, o Homo sapiens 
compartilha com o chimpanzé (Pan troglodytes), seu 
ancestral comum mais recente, uma série de 
informações genéticas. Contudo, os chimpanzés 
possuem 24 pares de cromossomos, enquanto o H. 
sapiens apenas 23 pares. Essa diferença no número 
cromossômico é explicada pela fusão, na linhagem 
humana, de dois cromossomos que se encontram 
separados na linhagem evolutiva dos chimpanzés. 
Evidências dessa fusão estão presentes no 
cromossomo 2 humano, conforme esquematizado na 
figura abaixo:  

 

 
 

 Considerando a análise do material genético de 
chimpanzés e humanos acima, é correto concluir que, 
no processo evolutivo: 

A) o cromossomo 2 humano resultou de um 
crossing-over, envolvendo dois cromossomos 
não homólogos do chimpanzé. 

B) a redução do número de cromossomos, por 
translocação, resultou na formação de uma 
espécie mais evoluída por especiação simpátrica.  

C) a comparação da configuração cromossômica 
entre humanos e chimpanzés refuta a 
ancestralidade em comum das duas espécies.  

D) mutações cromossômicas foram importantes para 
o processo de especiação envolvendo Pan 
troglodytes e Homo sapiens. 

E) a seleção natural ocasionou a fusão 
cromossômica que resultou no cromossomo 2 
humano no processo evolutivo. 

02. O hipotireoidismo é um problema que afeta a glândula 
tireoide e gera diminuição na produção dos hormônios 
triiodotironina e tiroxina. A queda desses hormônios 
poderá produzir:    

A) aumento da atividade metabólica corporal. 
B) elevação da pressão arterial. 
C) diminuição da temperatura corporal. 
D) perda de peso.  
E) aumento da sudorese.  

03. Em humanos, a hipercolesterolemia familiar é uma 
doença genética que resulta em colesterol 
excepcionalmente alto e pode causar infarto, até 
mesmo em adolescentes e adultos jovens. A forma 
mais grave e rara da doença ocorre quando o paciente 
herda de cada progenitor a mutação genética 
causadora da hipercolesterolemia. Os pacientes com 
apenas uma cópia da mutação apresentam a forma 
leve da doença. Analise o heredograma abaixo de uma 
família com casos de hipercolesterolemia: 

 

Mulher sem a doença 

Homem com a forma leve a doença 

Mulher com a forma leve a doença 

Homem com a forma grave a doença 

Mulher com a forma grave a doença 

Homem sem a doença 

 
 Com base nos dados acima, é correto afirmar que a 

doença: 

A) tem padrão de herança autossômica dominante, 
e os indivíduos I.2 e I.3 não são portadores do 
alelo da hipercolesterolemia. 

B)  é poligênica, com efeito ambiental e genético, 
sendo os indivíduos II.2 e III.2 homozigotos para 
o gene que causa a  hipercolesterolemia. 

C) ocorre por interação gênica epistática, com 
segregação fenotípica na proporção de 9:6:1, 
sendo os indivíduos I.1 e II.1 heterozigotos para o 
gene que causa a hipercolesterolemia. 

D) tem padrão de herança recessiva e os genes que 
causam a alta taxa de colesterol e o infarto 
apresentam ligação gênica.  

E) apresenta padrão de dominância incompleta e os 
indivíduos com as formas leves da doença são 
heterozigotos para a hipercolesterolemia. 

04. Muitas doenças negligenciadas – como, por exemplo, 
a tuberculose, a leishmaniose e a malária – acometem, 
principalmente, populações de baixa renda. 
Considerando as regras de nomenclatura taxonômica 
dos agentes etiológicos e/ou vetores dessas 
enfermidades, é correto afirmar que: 

A) Mosquitos vetores de doenças dos gêneros 
Anopheles e Aedes compartilham o mesmo 
Reino, Filo e Classe.  

B) Mycobacterium tuberculosis e Plasmodium 
seguem as regras de nomenclatura utilizadas 
para a categoria taxonômica de “espécie”. 

C) Plasmodium  e Leishmania são protozoários 
eucariontes multicelulares que pertencem ao 
Reino Animalia. 

D) Leishmania se refere ao gênero e deve ser 
escrito em itálico, assim como as categorias 
taxonômicas de Família até Reino. 

E) Mycobacterium tuberculosis e Plasmodium 
falciparum são espécies de agentes etiológicos 
que pertencem ao mesmo Domínio. 
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05. A Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 
(Embrapa) está testando uma variedade de trigo 
transgênico resistente ao clima seco. Os cultivos teste 
desta variedade estão ocorrendo no Cerrado brasileiro 
em regiões onde, tradicionalmente, os agricultores 
plantam soja e milho. O cultivo da variedade 
transgênica no Cerrado visa ampliar a área de 
plantação do cereal no Brasil, a fim de tornar o país 
menos dependente de importações de trigo, uma vez 
que a oferta global do cereal tem reduzido em virtude 
da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. 

Fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/ 
2022/06/07/brasil-testa-trigo-transgenico-no-cerrado-a-medida-que-

oferta-global-aperta-com-guerra-na-ucrania.ghtml 

 Sobre o assunto em pauta, é possível concluir que a 
produção de trigo transgênico envolve: 

A) o cruzamento biológico do trigo com plantas 
tolerantes a climas mais secos, como ocorre no 
Cerrado. 

B) o isolamento de DNA de interesse de uma 
espécie, o qual permita resistência à seca e sua 
inserção no genoma do trigo. 

C) a polinização cruzada entre plantas de trigo e 
plantas nativas com maior resistência à escassez 
hídrica.  

D) a modificação do RNA mensageiro do trigo, a fim 
de favorecer a síntese de proteínas que levem à 
resistência climática. 

E)  a seleção de genes que se expressam 
naturalmente no trigo e que resultem em maior 
tolerância hídrica para a planta. 

06. Alguns animais possuem “sangue azul” devido à 
hemocianina, proteína rica em cobre que transporta 
oxigênio e auxilia nas trocas gasosas de forma 
semelhante ao observado com a hemoglobina 
humana.  O “sangue” com hemocianina é denominado 
hemolinfa e é comum em:  

A) raias e tubarões. 
B) moluscos e aranhas. 
C) caranguejos e tartarugas.   
D) aves e serpentes. 
E) ratos e lagartas.  

07. Os macrófagos são células do tecido conjuntivo que 
auxiliam o organismo humano na eliminação de 
células envelhecidas e patógenos, encontradas em 
diferentes órgãos e tecidos, recebendo denominações 
específicas em cada caso. Sobre os macrófagos, é 
correto afirmar que eles: 

A) surgem a partir da diferenciação de monócitos 
originados na medula óssea.  

B) estão presentes no tecido adiposo e armazenam 
reservas energéticas.  

C) são encontrados nos ossos e amadurecem, 
transformando-se em osteócitos.  

D) são células fagocíticas, assim como os linfócitos 
B, responsáveis pela síntese de anticorpos. 

E) são comuns nos tecidos frouxos, produzindo 
fibras e substância amorfa da matriz extracelular. 

08. A creatina é um suplemento alimentar de aminoácidos 
muito utilizado por praticantes de musculação e 
exercícios de alta intensidade. Sobre este assunto, 
analise a figura abaixo: 

 

Fibra muscular 
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 Considerando o texto e a figura acima, é correto 

concluir que a creatina: 

A) gera energia a partir da glicólise.   
B) aumenta os estoques de ADP na fibra muscular. 
C) impede o acúmulo de ácido lático intramuscular. 
D) contribui na regeneração de ATP intramuscular. 
E) diminui o saldo energético durante o exercício. 

09. O peixe-leão é uma espécie nativa dos oceanos Índico 
e Pacífico, apreciado como peixe ornamental por 
apresentar o corpo listrado e raios prolongados em 
suas nadadeiras laterais. A espécie é um predador 
voraz que se reproduz com facilidade e possui 
espinhos venenosos, capazes de provocar náusea, dor 
e convulsões nos seres humanos. Em 2014, o peixe-
leão foi observado pela primeira vez na costa do 
Brasil, no Rio de Janeiro e, desde então, vem se 
espalhando pelo oceano Atlântico, ocupando o litoral 
de estados do Nordeste brasileiro, incluindo a ilha de 
Fernando de Noronha. Considerando que não existem 
espécies predadoras naturais para o peixe-leão, na 
costa brasileira, é correto afirmar que: 

A) sua introdução produziria benefício ao equilíbrio 
ecossistêmico local. 

B) sua exploração econômica justifica o risco de 
incidentes com banhistas.    

C) a predação de espécies nativas pela invasora 
representa uma relação ecológica de parasitismo. 

D) não há risco de extinção de espécies nativas 
devido à introdução do peixe-leão. 

E) há risco de ocupação de nichos ecológicos pela 
espécie invasora.  

10. Darwin e seu filho Francis realizaram um experimento 
clássico, em 1881, que demonstrou que o crescimento 
de plantas jovens de aveia em direção à luz era 
influenciado pelo ápice dos coleóptilos. Tal evidência 
foi confirmada, em 1926, pelo botânico Frits Warmolt, 
que descobriu a existência de um hormônio associado 
ao crescimento de raízes, ao fototropismo e a 
dominância apical nos vegetais. Esse hormônio é: 

A) a Giberelina. 
B) o Etileno.  
C) a Citocinina. 
D) a Auxina. 
E) o Ácido abscísico. 
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11. Leia trechos do comunicado do Ministério da Saúde do 
Brasil, sobre a varíola dos macacos: 

 “A varíola dos macacos é transmitida pelo 
vírus monkeypox, que pertence ao 
gênero Orthopoxvirus. É considerada uma zoonose 
viral (o vírus é transmitido aos seres humanos a partir 
de animais)...” 

 “O período de incubação da varíola dos macacos é 
geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 
dias...” 

 “A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, 
fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais 
contaminados, como roupas de cama...” 

 

https://bvsms.saude.gov.br/02-6-variola-dos-macacos/ 

 Com base nos trechos, é possível concluir que: 

A) os vírus do gênero Orthopoxvirus são acelulares, 
possuem capsídeo proteico e apresentam 
material genético de DNA e RNA.  

B) o uso de máscaras e o distanciamento social, 
realizados em razão da COVID-19, poderiam 
limitar a disseminação do monkeypox. 

C) como o vírus é zoonótico, a eliminação de 
macacos de áreas urbanas é recomendada para 
contenção da epidemia.    

D) o período de incubação da doença varia de 
pessoa para pessoa, mas não está associada ao 
estado imunológico do hospedeiro.  

E) a transmissão da infecção por meio de lesões e 
fluidos corporais exige contato íntimo sexual, daí 
a doença acometer principalmente pessoas 
sexualmente ativas. 

12. O mergulho de profundidade em apneia é uma 
modalidade esportiva em que o atleta mergulha 
apenas com o ar presente nos próprios pulmões na 
maior profundidade possível. A pressão na superfície é 
de 1 kg/cm2 (1 atmosfera) e sob a água ela aumenta 1 
kg/cm2 a cada 10 m. Sobre esse assunto, pode-se 
afirmar que: 

A) a ausência temporária de movimentos 
respiratórios durante o mergulho em apneia 
impede a difusão de gás oxigênio para o sangue. 

B) o aumento da pressão sobre os pulmões diminui 
a capacidade pulmonar vital, ou seja, o volume 
de ar que pode ser armazenado.  

C) o processo natural de expiração elimina o ar 
residual dos pulmões, produzindo a necessidade 
da inspiração de novo volume de ar.  

D) caso um mergulhador perca a consciência 
durante o mergulho, a contração da musculatura 
torácica e do diafragma é imediatamente 
paralisada.    

E) manter o corpo em movimento constante durante 
o mergulho de profundidade pode trazer 
benefícios na economia do consumo de oxigênio.     

13. Leia a notícia a seguir:  

 “Candida auris é um fungo que se destaca por sua 
resistência a medicamentos e por ser responsável por 
infecções hospitalares graves, as quais podem ser, 
muitas vezes, fatais. No Brasil, até janeiro de 2022, 
três surtos já haviam sido descritos. O fungo Candida 
auris pode provocar infecções invasivas com alta taxa 
de mortalidade.” 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/candida-
auris.htm  

 Considerando se tratar de uma levedura, é possível 
concluir que a C. auris:  

A) é eucarionte e não apresenta parede celular.  
B) possui genoma único e circular. 
C) é procarionte e se reproduz por bipartição.   
D) produz etanol após fermentação de carboidratos.  
E) desenvolve hifas e micélios multicelulares.   

14. Os protozoários são amplamente disseminados na 
natureza, e algumas espécies parasitas produzem 
enfermidades humanas. Considerando a Doença de 
Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, analise o 
ciclo esquematizado abaixo: 

 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 

 
 Com base na imagem, é correto afirmar que: 

A) o inseto, popularmente conhecido como barbeiro, 
transmite o parasita diretamente na circulação 
sanguínea do hospedeiro (1). 

B) os parasitas penetram diferentes células no local 
da picadura e, a seguir, infectam órgãos, tais 
como o cérebro e o pulmão (2-3). 

C) as formas amastigotas não se multiplicam, mas 
destroem as células infectadas, alcançando a 
corrente sanguínea (3-4). 

D) com a recirculação no sangue, o parasita infecta 
o coração, causando insuficiência cardíaca 
poucos dias após a picadura do inseto (4).  

E) as formas tripomastigotas ingeridas pelos insetos 
a partir de sangue contaminado se desenvolvem 
em epimastigotas em seus intestinos (5-7).  
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15. Um dos desafios dos físicos do século XVI era tentar 
prever, com a máxima precisão possível, onde uma 
bala lançada a partir de um canhão deveria cair. A 
figura a seguir é uma ilustração do livro “Nova 
Scientia”, do italiano Niccolò Tartaglia, publicado em 
1537. Uma informação importante é o módulo da 
velocidade inicial com que a bala sai do canhão. 
Despreze a resistência do ar e considere a aceleração 
da gravidade g = 10,0 m/s2. Suponha que o canhão 

está apontado fazendo um ângulo  com a horizontal, 

onde sen() = 0,600 e cos() = 0,800. Quando o 
canhão é disparado em um terreno horizontal plano, a 
bala viaja durante 24,0 segundos até cair no solo. 
Nesse caso, pode-se afirmar que o módulo da 
velocidade inicial da bala é igual a:  

 

 

 
Fonte: fisicaemclasse.blogspot.com/2011/07/iv-defenestracao-

base-jump-de-skate-e.html 

A) 150 m/s 
B) 200 m/s 
C) 250 m/s 
D) 300 m/s 
E) 350 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Durante a formação de tecidos e órgãos nos animais 
cordados, um conjunto de células se destaca do 
mesoderma, formando uma estrutura em forma de 
bastão que percorre todo o eixo ântero-posterior do 
embrião e orienta a diferenciação do sistema nervoso. 
Tal estrutura é: 

A) a blástula. 
B) a notocorda.  
C) a placa neural.  
D) o arquêntero. 
E) o disco germinativo.   

17. A legislação brasileira autoriza a presença de até 0,5% 
de álcool residual em cervejas comercializadas como 
“não alcoólicas”.  Contudo, a Lei Seca estabelece que 
quando o teste do bafômetro indicar que o motorista 
apresenta concentração de álcool igual ou superior a 6 
decigramas por litro de sangue ou, ainda, 0,3 
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, estará 
configurado crime de trânsito. Considerando o papel 
do fígado na metabolização do álcool, é correto afirmar 
que: 

A) se a taxa de ingestão de álcool for igual à taxa de 
oxidação no fígado, sua concentração sanguínea 
não aumentará.  

B) a velocidade de absorção do álcool no sangue é 
maior após a ingestão de refeições ricas em 
gorduras e proteínas, comparativamente à 
situação de jejum.  

C) enzimas hepáticas que convertem etanol em 
acetaldeído, tais como as álcool desidrogenases 
(ADH), têm atividade diminuída em alcoolistas.    

D) a elevada ingestão de álcool aumenta os 
processos de gliconeogênese no fígado, ou seja, 
gera hiperglicemia no sangue.     

E) apesar da importância do fígado, a maioria do 
álcool consumido é removido do organismo 
através do suor, da urina e da respiração.   

18. Astronautas das missões Apollo, da NASA, coletaram 
entre 1969 e 1972 uma grande quantidade de rochas 
da superfície da Lua para análise. A figura a seguir 
ilustra uma amostra dessas rochas. Considere que o 
peso de uma dessas rochas na Lua é igual a 60,0 N e 
que gL/gT = 1/6, onde gL e gT denotam, 
respectivamente, as acelerações da gravidade nas 
superfícies da Lua e da Terra. Qual é o peso dessa 
mesma rocha na Terra? 

 
Fonte: https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/ 

A) 10,0 N 
B) 36,0 N 
C) 60,0 N 
D) 360 N 
E) 600 N 
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19. A tirolesa é uma brincadeira e também atividade 
esportiva em que o participante é suspenso por um 
cabo que tem as extremidades fixas em pontos 
distantes, localizados a alturas diferentes. Através de 
roldanas, conectores e cabos, o participante escorrega 
de um extremo a outro, até a chegada à extremidade 
mais baixa. A tirolesa da foto está localizada em 
Bonito, no interior de Pernambuco. A extremidade 
mais alta encontra-se a uma distância vertical de       
70 metros em relação à extremidade mais baixa. Para 
evitar que sua velocidade se torne muito alta, o 
participante utiliza um pequeno paraquedas. Se o 
participante sai do repouso da extremidade mais alta, 
que velocidade (aproximada) ele atingiria no extremo 
mais baixo se todos os atritos e a resistência do ar 
fossem desprezados? Considere a aceleração da 
gravidade g = 10 m/s2. Use nos cálculos as seguintes 

aproximações: 2 = 1,4 e 7 = 2,7. 

 
Fonte: m.blogs.ne10.uol.com.br/mochileo/2018/01/28/a-maior-

tirolesa-em-atividade-em-pernambuco/ 

A) 16 m/s 
B) 24 m/s 
C) 38 m/s 
D) 42 m/s 
E) 54 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Um bloco de massa 3,0 kg encontra-se em repouso 
sobre uma superfície horizontal com atrito. Uma força 
de módulo F = 10 N e direção indicada na figura a 
seguir atua no bloco, sem tirá-lo do repouso. 

Considere sen() = 0,60, cos() = 0,80 e a aceleração 
da gravidade g = 10 m/s2. Nessa situação, qual é o 
módulo da força normal que a superfície exerce no 
bloco? 

 

F 

)  g 

 
A) 20 N 
B) 22 N 
C) 24 N 
D) 26 N 
E) 28 N 

21. Espelhos dermatológicos côncavos (figura a seguir) 
são utilizados, por exemplo, para ampliar a imagem de 
partes do rosto do paciente. Um objeto situado a       
20 cm do vértice de um espelho côncavo possui a sua 
imagem direita ampliada em cinco vezes. Qual é a 
distância focal desse espelho? 

 
Fonte: mundoeducacao.uol.com.br/fisica/espelhos-concavos-

convexos.htm 

A) 10 cm 
B) 15 cm 
C) 20 cm 
D) 25 cm 
E) 30 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. O tártaro nos dentes (figura a seguir) geralmente se 
manifesta na forma de manchas e placas calcificadas 
que resultam do endurecimento do biofilme dental, 
causado por hábitos inapropriados de higiene bucal. A 
remoção do tártaro pode ser feita manualmente ou 
com um aparelho que emite ondas sonoras de altas 
frequências (ultrassom), que quebram as placas. 
Assinale a alternativa correta sobre as ondas sonoras. 

 
Fonte: dentalvidas.com.br/tartaro-nos-dentes/ 

 

A) Ondas sonoras se propagam no vácuo, embora a 
sua velocidade de propagação seja maior em 
materiais sólidos. 

B) Ondas sonoras não sofrem o fenômeno de 
difração. 

C) Ondas sonoras vibram na mesma direção da sua 
propagação.  

D) Ondas sonoras e eletromagnéticas são ondas 
transversais. 

E) Ondas sonoras não são ondas mecânicas, pois 
possuem natureza eletromagnética. 
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23. Quando uma pessoa recebe um choque elétrico, 
dependendo da intensidade da corrente elétrica, ela 
pode sentir apenas um leve incômodo, sofrer 
queimaduras graves e até mesmo uma parada 
cardíaca, resultando em morte. A tabela a seguir indica 
alguns dos efeitos fisiológicos mais comuns causados 
por um choque elétrico, divididos em cinco faixas de 
intensidade de corrente elétrica. Considere que um 

resistor ôhmico de resistência 2,0  dissipa uma 

potência igual a 8,0  10−4 W quando colocado em 
certo ponto de um circuito elétrico. De acordo com as 
informações e faixas indicadas na tabela, assinale a 
alternativa que contém um efeito fisiológico comum 
associado à intensidade de corrente elétrica no 
resistor, nessa situação. 

 

Intensidade da 
corrente 

elétrica (A) 

Efeito fisiológico mais 
comum 

0,001 a 0,01 Pequenos 
formigamentos 

0,01 a 0,1 Contrações musculares, 
dor, dificuldade 

respiratória, parada 
cardíaca 

0,1 a 0,2 Fibrilação ventricular 

0,2 a 1,0 Parada cardíaca e 
parada 

cardiorrespiratória 

1,0 a 10,0 Queimaduras graves, 
parada cardíaca e, 

possivelmente, morte 

Fonte: brasilescola.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm 
 

A) Pequenos formigamentos 
B) Contrações musculares 
C) Fibrilação ventricular 
D) Parada cardiorrespiratória 
E) Morte 

24. Um enfermeiro precisa preparar certo volume de uma 
substância líquida a uma temperatura de 40,0oC. Para 
isso, ele dispõe de dois recipientes contendo essa 
substância. A substância líquida no recipiente 1 está a 
uma temperatura de 10,0oC. No recipiente 2, a 
substância líquida se encontra a 60,0oC. O enfermeiro 
deve, então, misturar quantidades apropriadas de 
líquido dos recipientes a fim de obter a temperatura 
desejada. Considere que o calor específico e a 
densidade dessa substância não variam nessa faixa 
de temperaturas e despreze as perdas de calor para o 
ambiente. Sejam V1 e V2 os volumes da substância 
líquida retirados dos recipientes 1 e 2, 
respectivamente, e contidos na mistura final à 
temperatura desejada. A razão V1/V2 vale: 

A) 2/3 
B) 1/2 
C) 3/4 
D) 1/4 
E) 1/6 

25. Uma casca esférica de raio interno r = a e raio externo 
r = 3a é feita de material condutor (região cinzenta da 
figura a seguir). A casca esférica contém uma carga 
igual a 3Q. Uma carga pontual Q está fixa no centro. 
Denotando a constante elétrica no vácuo por k, pode-
se afirmar que o módulo E do campo elétrico dentro da 
casca de material condutor, a uma distância r = 2a do 
centro é: 

 Casca esférica de  
material condutor 

r = 3a 

r = a 

Carga 
pontual Q 

 
A) E = 0 
B) E = kQ/a2 
C) E = 4kQ/a2 
D) E = kQ/(2a2) 
E) E = kQ/(4a2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. O campo magnético do planeta Terra em certo ponto 

da sua superfície tem módulo igual a 4,0  10−5 T. 
Considere um fio retilíneo, muito longo, no vácuo, 
percorrido por uma corrente elétrica constante de     

6,0  10−2 A. A que distância do fio o campo magnético 
gerado por essa corrente possui módulo igual a        

4,0  10−5 T? Dado: permeabilidade magnética no 

vácuo: 0 = 4  10−7 Tm/A. 

A) 2,0  10−6 m 

B) 3,0  10−4 m  

C) 4,0  10−4 m  

D) 3,0  10−6 m  

E) 2,0  10−3 m  
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27. O ouro contido em uma rocha pode ser dissolvido 
mergulhando-se a rocha em uma solução aquosa de 
cianeto de sódio em presença de oxigênio, como 
mostra a equação química: 

4 Au(s) + 8 NaCN(aq) + O2(g) + 2 H2O(l) → 4 NaAu(CN)2(aq) +   
4 NaOH(aq) 

 Com relação à reação acima, é correto afirmar que: 

A) o número de oxidação do ouro varia de zero para 
+2; assim, o ouro sofre oxidação e, portanto, é o 
agente redutor. 

B) a reação acima envolve um processo redox, mas 
não há variação no número de oxidação do sódio. 

C) o número de oxidação do oxigênio varia de zero 
para -1; assim, o oxigênio sofre redução e, 
portanto, é o agente oxidante. 

D) o número de oxidação do sódio varia de +1 para -
1, sendo o agente redutor. 

E) o número de oxidação do carbono presente no 
íon cianeto do NaCN varia de -1 para -2, no 
carbono presente no NaAu(CN)2, sofrendo 
redução. 

28. Um balão meteorológico é um simples balão de 
borracha, inflado com gás hélio e fabricado para 
resistir a baixas temperaturas. Um balão meteorológico 
flexível está ao nível do mar com um volume igual a 40 

L, onde a temperatura é 27C e a pressão barométrica 
é 760 torr. Esse balão sobe para uma altitude de 2,0 
km, onde a pressão é 610 torr e a temperatura cai para 

17C. Determine a variação em volume (aproximada) 
do balão quando ele se eleva para uma altitude de 2,0 
km. 

A) 5 L 
B) 6 L 
C) 7 L 
D) 8 L 
E) 9 L 

 
 
 
 
 
 
 

29. Numa usina de processamento de cana-de-açúcar, um 
químico precisa avaliar o teor de sacarose em um 
carregamento de cana que acaba de chegar. Por isso, 
solicita 3,0 L de caldo de cana e após análise verifica 
que essa solução contém uma concentração de 
sacarose igual a 0,4 mol.L–1. Calcule a massa de 
sacarose (C12H22O11) presente nos 3,0 L de caldo de 
cana. 

Dados: Massas molares em gmol−1:  
H = 1; C = 12; O = 16. 

A) 410 g 
B) 526 g 
C) 683 g 
D) 702 g 
E) 855 g 

 
 
 
 
 
 

30. O estireno é um hidrocarboneto aromático não 
saturado, que sofre polimerização à temperatura 
ambiente na presença do oxigênio. O estireno é usado 
na produção do plástico poliestireno, um importante 
material sintético, muito utilizado comercialmente. 

Sabendo que a massa molar do estireno é 104 gmol−1 
e sua fórmula empírica é CH, calcule sua fórmula 

molecular. Dados: Massas molares em gmol−1:  H = 1; 
C = 12. 

A) C4H10 
B) C5H30 
C) C6H6 
D) C7H7 
E) C8H8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Além de seu valor intrínseco em jóias e moedas, o 
ouro também é importante na área médica. Graças a 
sua resistência à ação de alguns ácidos e de outras 
substâncias que se encontram na saliva, o ouro é o 
metal ideal para obturações dentárias. Mesmo assim, 
os alquimistas descobriram que o ouro se dissolve em 
uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico 
concentrados, na proporção de 3:1. Essa mistura é 
conhecida como água régia. A reação entre o ouro e a 
água régia pode ser representada pela equação iônica 
líquida: 

x Au(s) + y NO3
−

(aq)  +  w H+
(aq) +  z Cl−(aq) →  a [AuCl4]−(aq)  

+ b H2O(l) + c NO(g) 

 Após balancear a equação acima com os menores 
números possíveis, a soma dos coeficientes 
estequiométricos (x+y+w+z+a+b+c) será: 

A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
E) 17 
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32. O tecnécio-99 é um isótopo muito utilizado na 
marcação de radiofármacos. O tempo de meia-vida 
desse isótopo é igual a 6 horas. Considere que um 
comprimido contendo 40,0 mg de um radiofármaco, 
que tem 8% em massa de Tc-99, foi administrado a um 
paciente. Passadas 24 horas da administração do 
medicamento, quanto desse radioisótopo ainda estará 
presente em miligramas? 

A) 37,5 
B) 2,50 
C) 3,00 
D) 0,40 
E) 0,20 

 
 
 
 
 
 
 
 

33. Quando lavamos uma roupa de algodão, é normal que 
o tecido fique bastante amassado. Isso ocorre devido à 
composição química das fibras de algodão, que são 
formadas majoritariamente por celulose. A celulose é 
um polímero de caráter linear, onde as unidades de 
celulose encontram-se unidas uma após a outra e as 
cadeias lineares do polímero interagem entre si 
através de ligações químicas. O “amassado” das 
roupas é explicado através da interação entre as 
cadeias, que sofrem modificação durante o uso por 
conta do tipo de ligação química entre as cadeias. A 
estrutura das cadeias de celulose está representada 
abaixo. 

 

 Com base nas ligações químicas que compõem a 
celulose, é correto afirmar que: 

A) as ligações marcadas como (1) que ocorrem nas 
moléculas de celulose entre os átomos de 
carbono e oxigênio são definidas como iônicas. 

B) as linhas tracejadas (2) representam interações 
do tipo ligação de hidrogênio. 

C) ocorrem ligações metálicas entre as cadeias de 
celulose. 

D) as interações marcadas como (1) que ocorrem 
nas moléculas de celulose entre os átomos de 
carbono e oxigênio são definidas como dipolo-
dipolo. 

E) as linhas tracejadas (2) representam interações 
do tipo dipolo induzido. 

34. Em um experimento, foi montada uma pilha com 
eletrodos de prata e chumbo imersos em soluções de 
Ag+ 1,0 mol.L-1 e Pb2+ 1,0 mol.L-1, respectivamente, 
interligadas por uma membrana condutora. As reações 
de oxirredução estão representadas abaixo: 

Ag+
(aq) + e-   Ag0

(s) E0 = +0,80 V 

Pb2+
(aq) + 2 e-   Pb0

(s) E0 = -0,13 V 

 Qual será o potencial padrão (E°) atingido pela pilha?  

A) 0,93 V 
B) -0,67 V 
C) 1,06 V 
D) 0,67 V 
E) -0,93 V 

 
 
 
 
 
 
 

35. A glutationa é um tripeptídeo constituído por três 
aminoácidos e sua estrutura está ilustrada abaixo: 

 

 Sobre a estrutura da glutationa, é correto afirmar que: 

A) a glutationa possui dois carbonos assimétricos de 
hibridização sp3. 

B) a molécula possui duas funções álcool e uma tiol. 
C) a fórmula molecular da glutationa é C10H16N3O5S. 
D) a molécula possui duas funções ácido carboxílico 

e três amidas. 
E) a molécula possui três carbonos secundários. 

36. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais 
substâncias. Em 120 g de uma solução aquosa 
saturada de um sal MX, existem 40 g de soluto 
dissolvido. Qual é a solubilidade do sal MX, em 
gramas de soluto por 100 g de água, na temperatura 
da experiência?  

 Considere que a densidade da solução e da água são 
iguais a 1,0 g.cm-3. 

A) 33  
B) 50 
C) 40 
D) 20 
E) 100 
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37. O aumento do nível de glutamato no hipotálamo, em 
um experimento com camundongos, foi relacionado 
com sintomas cardiorrespiratórios como taquipneia, 
taquicardia, hipertensão e evasão na interação social, 
sendo esses sintomas são comuns em pacientes com 
transtorno do pânico. A estrutura do glutamato 
monossódico está descrita abaixo: 

 

 De acordo com a estrutura do glutamato monossódico, 
é correto afirmar que: 

A) o glutamato monossódico é um óxido. 
B) o grupo funcional (1) é denominado aldeído. 
C) o grupo funcional (2) está ligado a um carbono 

terciário. 
D) a molécula possui um total de seis carbonos. 
E) o grupo funcional (2) é uma amina. 

38. Atualmente, são reportados casos de grandes 
incêndios florestais em todo o mundo. Além dos danos 
a todo o conjunto de seres vivos que vivem nos locais 
afetados, ocorre também a liberação de compostos 
tóxicos, como o 1,2-Benzantraceno, que é um 
hidrocarboneto aromático policíclico classificado como 
um composto cancerígeno. A estrutura do 1,2-
Benzantraceno está representada abaixo: 

 

 A massa molar do 1,2-Benzatraceno, em gramas por 
mol, é igual a: 

 Dados: Massas molares em gmol−1: H = 1; C = 12. 

A) 216 
B) 228 
C) 240 
D) 254 
E) 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. O ciclismo é adotado como um dos principais meios de 
locomoção em muitos locais do mundo. As bicicletas 
são produzidas por uma grande gama de materiais, 
entre os quais se destacam as ligas de titânio, que 
podem incluir alumínio, ferro e vanádio em sua 
composição. Apesar de o custo ser mais elevado que 
ligas de alumínio, a liga de titânio apresenta maior 
resistência e durabilidade. Com relação aos elementos 
titânio, ferro e vanádio presentes na liga, de acordo 
com suas distribuições eletrônicas, a soma do número 
de elétrons presentes nos subníveis 3d desses metais 
é igual a: 

 Dados: Números atômicos: Ti = 22; V = 23; Fe = 26. 

A) 9 
B) 10 
C) 11 
D) 12 
E) 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. O sulfeto de hidrogênio, H2S, pode ser produzido pela 
degradação bacteriana de matéria orgânica em 
condições anaeróbicas. No corpo humano o H2S 
também é produzido pelas bactérias que se encontram 
na boca e no trato gastrintestinal. Considere uma 
mistura de gás hidrogênio, enxofre e sulfeto de 

hidrogênio em um recipiente de 1L a 50C. Sabendo 
que, quando o sistema atinge o equilíbrio: 

H2(g) + S(s)   H2S(g) 

 as quantidades de gás hidrogênio e sulfeto de 
hidrogênio são 0,50 g e 0,57 g, respectivamente, 
determine a constante de equilíbrio Kc para a reação 
em estudo. 

Dados: Massas molares em gmol−1: H = 1; S = 32. 
 

A) 5,9 . 10−5 
B) 2,8 . 10−4 
C) 4,5 . 10−3 
D) 6,8 . 10−2 
E) 8,6 . 10−1 
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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO 1 

 
Imagem disponível em: http://www.sanoldog.com.br/pet-

terapia-os-animais-que-curam. Acesso em 28/09/22. 

TEXTO 2 
 
A Terapia Assistida por Animais (TAA) ou “Pet Terapia” é um tipo de 
conduta complementar que consiste em promover intervenções e 
interações cognitivas, comportamentais, físicas, sensoriais, sociais e 
psíquicas com o auxílio de animais, como: cachorros e cavalos. 
 
No Brasil a técnica já é reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. A Dra. Jéssica  Ribeiro Bacha, fisioterapeuta, relata ter 
experiências positivas com a associação da TAA juntamente com 
condutas convencionais, porém destaca que é importantíssimo 
conhecer bem o paciente antes de propor a intervenção, pois 
indivíduos com receios de animais podem não se beneficiarem. 

 
Adaptado: http://www.vigilantesdamemoria.com.br/blog/voce-sabe-o-que-e-

pet-terapia Acesso em 28/09/22.  

TEXTO 3 
 
Você sabia que os animais podem auxiliar na qualidade de vida de 
pacientes em tratamento oncológico? É isso mesmo. Diversos 
estudos científicos já trazem a presença de animais em hospitais 
de câncer como um fator que auxilia a cura e o bem-estar do 
paciente.  
 
Dentre eles se pode citar a maior interação com os profissionais 
envolvidos no tratamento, alívio da dor e desconforto, redução da 
ansiedade e de sintomas depressivos, diminuição da sensação de 
solidão ocasionada pelo tratamento, entre outros.   
 
“O cão não cura, mas faz com que o paciente libere o hormônio da 
alegria, que é a endorfina“, explicou Luci Lafusa, uma das criadoras 
do projeto. Além da Amicão, a ONG Patas Therapeutas também se 
dedica a unir animais e pacientes em tratamento contra o câncer.   

Adaptado: https://www.unimedvtrp.com.br/animais-de-estimacao-podem-
ajudar-no-tratamento-de-doencas/. Acesso em 28/09/22. 

TEXTO 4 
  

Duas causas. Uma solução: 

Um acordo mútuo de  

bem-estar selado por patas. 

• Melhora o comportamento social; 

• Diminuição da solidão; 

• Ajuda o tratamento da depressão; 

• Diminuição da dor; 

• Reduz a ansiedade. 
Adaptado: 

https://www.tootsale.com/?category_id=6902460 – 
acessado em 30/09/2022  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Com base nas informações dos textos motivadores, escreva um artigo de divulgação científica no qual você aborde, 
prioritariamente, o seguinte tema:  
 

A CONTRIBUIÇÃO DE ANIMAIS EM TRATAMENTOS DE SAÚDE 
 
 
Um texto de divulgação científica - que objetiva aproximar a sociedade da ciência, traduzindo, de forma acessível, os 
fatos e progressos  científicos para um público heterogêneo - se caracteriza por ter: 
 

• linguagem adequada ao público leitor, sem os jargões da ciência; 

• precisão científica; 

• informações e conceitos bem estruturados, para a construção adequada do conhecimento;  

• metáforas e analogias que facilitem a compreensão dos leitores por meio de exemplos e situações similares; e, 

• quando necessário, trechos explicativos que acrescentem ao texto informações esclarecedoras ou que aprofundem os 
tópicos. 

Adaptado: https://www.relea.ufscar.br/index.php/relea/article/view/534/498. Acesso em 28/09/22 
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I N S T R U Ç Õ E S   P A R A   A   R E D A Ç Ã O  

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
2. Dê um título a seu artigo com o objetivo de chamar a atenção do público-leitor. 
3. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta ou azul, na folha própria, com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas. 
4. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 
copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. 
5. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
 5.1. fugir  ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 
 5.2. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto; 
 5.3. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. 
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