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Questões por Habilidade 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Habilidade 1 - Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 

ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes 
contextos. 

 

Questão 1: Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse 

dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas 
oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos 

problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até 
que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação 

usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo 

intervalo de temperaturas.  
YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature. Cambridge:  

 

 
Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração 

da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a 
contagem do tempo, é necessário que o(a)  

 
(A) comprimento da haste seja mantido constante.  

(B) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.  
(C) material da haste possua alta condutividade térmica.  

(D) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.  

(E) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha 
constante. 

 

 

Questão 2: Considerando a equação de onda estacionária y = 
2Acos(2πx/λ).cos(ωt) onde λ é o comprimento de onda, a posição x de dois 

nós consecutivos poderia ser dado por: 
 

a) λ / 3 e λ / 5. 
 

b) λ / 4 e 3λ / 4. 
 

c) 5 λ / 3 e 7λ / 3. 
 

d) 2λ / 3 e 2λ / 5. 
 

e) 6λ / 3 e 7λ / 3. 
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Questão 3: Uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de 
uma caixa escura, com um minúsculo orifício (O, na figura) em um dos 

lados, e uma folha de papel fotográfico no lado interno oposto ao orifício. A 
imagem de um objeto é formada, segundo o diagrama abaixo. 
 

 
 

O fenômeno ilustrado ocorre porque: 
 

a) a luz apresenta ângulos de incidência e de reflexão iguais.  
 

b) a direção da luz é variada quando passa através de uma pequena 
abertura. 
 

c) a luz produz uma imagem virtual. 
 

d) a luz viaja em linha reta. 
 

e) a luz contorna obstáculos. 
 

 

Questão 4: Um violão possui seis cordas de mesmo comprimento L, porém, 
de massas diferentes. A velocidade de propagação de uma onda transversal 

em uma corda é dada por         , onde T é a tensão na corda e  , sua 

densidade linear de massa. A corda vibra no modo fundamental, no qual o 

comprimento L corresponde a meio comprimento de onda λ. A freqüência de 
vibração de uma corda do violão aumentará se: 
 

a)   aumentar. 
 

b) v diminuir. 
 

c) L diminuir. 
 

d) λ aumentar. 
 

e) T diminuir. 

 

 

Habilidade 2 -  Associar a solução de problemas de comunicação, 

transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
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Questão 01: Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem 

com ameaças de doenças. O motivo, apontado por especialistas, é a 
poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A 

diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de 
saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa 

qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. 
 
 

O Liberal. 08/07/08. Disponível em: http://ww ww.oliberal.com.br. Acesso em 10 mar. 
2016. 

 

 

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os 

problemas de saúde causados por microrganismos a essas populações 
ribeirinhas é a: 
 

a) filtração. 
 

b) cloração. 
 

c) coagulação. 
 

d) fluoretação. 
 

e) decantação. 

 

Questão 02: As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz 

solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e 
outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha do melhor 

reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos: (i) o quanto 
escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; 

e (iii) o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A 
transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio 

e a quantidade de luz que incide sobre ele.  
Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes 

fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes 
químicos diferentes. No quadro, são apresentados os resultados.  
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Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente 

fotocromática para se utilizar em óculos?  
 

(A) 1  
(B) 2  

(C) 3  
(D) 4  

(E) 5 

 

Questão 03: Suponha que você seja um consultor e foi contratado para 
assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país 

com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos 
constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de  

combustíveis fósseis.  

 
De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor 

impacto e risco ambientais é a baseada na energia. 
 

(A) Dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior 
disponibilidade. 

(B) Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à 
sua implantação. 

(C) Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com 
menor extensão territorial. 

(D) Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos 
naturais disponíveis 

(E) Eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito 
estufa nem resíduos de operação. 

 

 
Questão 04: Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura 

hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de 
máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir 
os pneus dos tratores por pneus mais 

 
(A) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(C) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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Habilidade 3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações 

 baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes 
culturas. 

 
 

Questão 01: A característica que permite identificar um planeta no céu é o 
seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um 

planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às 
estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de 

Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra. 
 

 
Projecto Física. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980 (adaptado). (Foto: Reprodução/Enem) 

 

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura? 
 

(A) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela 
ultrapasse Marte. 

(B) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada 
por meio da atração gravitacional. 

(C) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais 

acentuada que a dos demais planetas. 
(D) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta 

apresente uma órbita irregular em torno do Sol. 
(E) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz 

com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. 
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Habilidade 4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, 

considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, 
 recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. 

 
Questão 01: Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira 

determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor 
tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido aquoso gerado em um 

processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1,0 X 10-10 
mol/L. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes 

substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3 COOH, Na2 
SO4, CH3OH, K2CO3 e NH4Cl.  

 
Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual 

substância poderia ser empregada no ajuste do pH?  

 
A) CH3COOH  

B) Na2SO4  
C) CH3OH  

D) K2CO3  
E) NH4Cl 

 

Questão 02: Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores 

da cidade de Amargosa, no Recôncavo da Bahia, o Ibama tem atuado no 
sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que 

dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de 
mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores 

procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece a farinha. 
 

Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha em 

Amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é 
a 

 
(A) construção, nas pequenas propriedades, de grandes fornos elétricos para 

torrar a mandioca. 

(B) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem utilizadas na 

produção de lenha. 

(C) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata Atlântica apenas 

pelos pequenos produtores. 

(D) construção de biodigestores, para a produção de gás combustível a partir 

de resíduos orgânicos da região. 
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(E) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor 

intensidade de fiscalização do Ibama. 

 

 

Habilidade 5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso 

cotidiano. 

 
Questão 01: Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada 

incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende 
quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o 
fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao 

atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a 
brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. 
 

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase 

instantaneamente está relacionado à rapidez com que: 
 

a) o fluido elétrico se desloca no circuito. 
 

b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito. 
 

c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. 
 

d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. 
 

e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. 

 

 
Questão 02: Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados 

para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um 
material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se 

fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que 
aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de 

fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 
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Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de potência que opera 

com 36 V. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para 
cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-

los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a 
fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado 

para proteção do novo circuito é o: 
 

a) azul. 

b) preto. 

c) laranja. 

d) amarelo. 

e) vermelho. 

 

 

Questão 03: Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 
três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (G) de tensão constante. 

Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. 

 
Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais 

quando a chave estiver na posição  
 

(A) B, pois a corrente será maior nesse caso.  
(B) B, pois a potência total será maior nesse caso.  

(C) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.  
(D) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.  

(E) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. 
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Questão 04: Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados 

para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um 
material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se 

fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que 
aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de 

fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 
 

FUSÍVEL CORRENTE ELÉTRICA (A) 

AZUL 1,5 

AMARELO 2,5 

LARANJA 5,0 

PRETO 7,5 

VERMELHO 10,0 

 

Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de potência que opera 
com 36 V. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para 

cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-
los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a 

fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado 
para proteção desse novo circuito é o 

 
(A) azul. 

(B) preto. 

(C) laranja. 

(D) amarelo. 

(E) vermelho. 

 

 

Habilidade 6 – Relacionar informações para compreender manuais de 
instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso 

comum. 

 

Questão 01: Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica 
residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. 

Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma lâmpada 
(L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à 

geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de 

um voltímetro (V) e dois amperímetros (A). 
 

 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

 
 

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está 
representado em: 

 
(A) 

 
 
 

(B) 

 
 

 
(C) 

 
 

(D) 
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(E)  

 
 
 

Questão 02: É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes 
iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição 

de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos 
claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar 

as cores, deve-se usar deve-se usar filtro adequado para diminuir a 
intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na 

escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores-luz 
primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = 

vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul.  
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado). 

 

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia 
apresente as cores naturais dos objetos? 

 
(A) Ciano.  

(B) Verde.  
(C) Amarelo.  

(D) Magenta.  

(E) Vermelho.  
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Questão 03: 

 
 

 
Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 V da torneira 

suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 
127 V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima 

potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? 
 

(A) 1.830 W. 

(B) 2.800 W. 

(C) 3.200 W. 

(D) 4.030 W. 

(E) 5.500 W. 

 
 

Questão 04: Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro 
utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento 

pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de 
segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. 

 

 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta 

opção? 
 

(A) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos 

periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. 

(B) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior 

raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. 

(C) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver 

maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. 

(D) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em 

pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. 

(E) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em 

pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. 

 

 

Habilidade 7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para 

a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa  do 
consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 

 

Questão 01: Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 

apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente 
indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores 

da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado 

óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 
800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel 

S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 
enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores 

de enxofre ainda menores 
 

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro 
Disponível em: www.cnt.org.br.Acesso em: 09 mar. 2016 (adaptado). 

 

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 
permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de: 

 
 

a) 86,2%. 

b) 96,2%. 

c) 97,2%. 

d) 99,6%. 

e) 99,9%. 
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Questão 02:  os   timos anos, o vo ume de petr  eo exportado pe o  rasi  
tem mostrado expressiva tende  ncia de crescimento, ultrapassando as 

importac   es em 2008.  ntretanto, apesar de as importac   es terem se 

mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados 
com as exportac   es ainda são inferiores  que es despendidos com as 
importac   es, uma ve  que o prec  o médio por metro c bico do petr  eo 

importado é superior ao do petr  eo naciona .  os primeiros cinco meses de 
2009, foram gastos 2,84 bi h es de d  ares com importac   es e gerada uma 
receita de 2,24 bi h es de d  ares com as exportac   es.   prec o médio por 

metro c bico em maio de 2009 foi de 340 d  ares para o petr  eo importado 

e de 230 d  ares para o petr  eo exportado.   quadro a seguir mostra os 
dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros cinco meses de 2009. 
 

 

Comércio exterior de petróleo 
(milhões de metros cúbicos) 

 

Ano Importação Exportação 

2001 24,19 6,43 

2002 22,06 13,63 

2003 19,96 14,03 

2004 26,91 13,39 

2005 21,97 15,93 

2006 20,91 21,36 

2007 25,38 24,45 

2008 23,53 25,14 

2009* 9,00 11,00 
 

*Valores apurados de Janeiro a Maio de 2009. 
 

 
Tabela com dados sobre exportação de petróleo (Foto: Reprodução ENEM) 

 
Considere que as importac   es e exportac   es de petr  eo de junho a 

dezembro de 2009 sejam iguais a 7 das 5 importac   es e exportac   es, 

respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo 
que os prec  os para importac  ão e exportac  ão não sofram a terac   es, qua  

seria o valor mais aproximado da diferenc  a entre os recursos despendidos 

com as importac   es e os recursos gerados com as exportac  es em 2009  
 

a) 600 milhões de dólares.  
 

b) 840 milhões de dólares. 
 

c) 1,34 bilhão de dólares. 
 

d) 1,44 bilhão de dólares. 
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e) 2,00 bilhões de dólares. 

Habilidade 8 – Identificar etapas em processos de obtenção, 
transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos 

ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos 
neles envolvidos 

 
Questão 01: Uma das maneiras de recuperar um soluto não volátil de uma 

solução aquosa, consiste no aquecimento da solução com o objetivo de 
evaporar mais rapidamente a água nela contida. Numa indústria um 

recipiente contém 500  itros de uma so ução aquosa de  aCℓ de 
concentração 25,0g/L.  
 

O volume dessa solução, expresso em litros, que deve sofrer aquecimento 
para propiciar a obtenção de 500g de  aCℓ(s), é: 
 

a) 50,0.  
 

b) 25,0. 
 

c) 20,0. 
 

d) 200. 
 

e) 500. 

 

Questão 02: Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais 

de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, 
adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, 

Reutilização e Reciclagem. 
Um exemplo de reciclagem é a utilização de 

 
(A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

(B) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 
(C) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 

(D) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 
(E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 

 

Questão 03: Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de 

adquirir para sua casa, observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha 

com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca).  
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Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por 
dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com 

vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto seis 
metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro 

do reservatório.  
 

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, 
igual a  

 
(A) 69 120.  

(B) 17 280.  
(C) 11 520.  

(D) 8 640.  

(E) 2 880. 
 

 

Questão 04: A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de 

reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos 
metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma 

recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor 
comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável 

economicamente. 
Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se 

eletrolisado uma solução de sulfato de cobre (II) (CuSO4) durante 3h, 
empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10A. A massa 

de cobre puro recuperada é de aproximadamente 
 
Dados:  

Constante de Faraday 

 F = 96500C/mol;  

Massa molar em g/mol: Cu = 63,5 
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(A) 0,02 g. 

(B) 0,04 g. 

(C) 2,40 g. 

(D) 35,5 g. 

(E) E 71,0 g. 

 

 

Habilidade 9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou 
do  fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que 

podem causar alterações nesses processos. 

 
 

Questão 01: O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos 
compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e 

diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses 
reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos 

não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande 
relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis 

fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis 
fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca: 
 

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 
 

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. 
 

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. 
 

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. 
 

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 

 

 

Questão 02: Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores 
da cidade de Amargosa, no Recôncavo da Bahia, o Ibama tem atuado no 

sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que 
dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de 

mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores 
procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece a farinha. 

Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha em 

Amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é 
a 
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(A) construção, nas pequenas propriedades, de grandes fornos elétricos para 

torrar a mandioca. 
(B) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem utilizadas na 

produção de lenha. 
(C) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata Atlântica apenas 

pelos pequenos produtores. 
(D) construção de biodigestores, para a produção de gás combustível a partir 

de resíduos orgânicos da região. 
(E) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor 

intensidade de fiscalização do Ibama. 
 

 

Questão 03: A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na 

agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de 

compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo 
a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, 

representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua 
quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação 

de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. 
 

 

 
 

 
O processo citado está representado na etapa  

 
(A) I.  

(B) II.  
(C) C III.  

(D) IV.  
(E) V 
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Habilidade 10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, 

transporte e (ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em 
 sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

 
Questão 01: Substâncias tóxicas presentes no lixo podem permanecer por 

muito tempo no solo. Uma   análise do solo de um conjunto habitacional de 
São Paulo, feita recentemente, constatou a presença de mais de 40 

substâncias tóxicas contaminantes. Dentre tais substâncias destacam-se o 
trimetilbenzeno, o clorobenzeno, o decano e uma substância de fórmula 

molecular C6H6 que já foi utilizada na produção de álcool anidro nas 
destilarias de álcool e seu uso já está proibido há algum tempo. Sobre tal 

substância, é incorreto afirmar que: 
 

a) possui uma estrutura cíclica em ligações duplas. 
 

b) é um composto saturado.  
 

c) possui elétrons pi em ligações duplas alternadas que giram ao redor do 

núcleo. 
 

d) reage com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico em uma reação 

de nitração. 
 

e) é insolúvel em água. 

 

 

Questão 02: Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura 

hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de 

máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. 
Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir 

os pneus dos tratores por pneus mais 
 

(A) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
(B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(C) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 
(D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
 

 
Questão 03: O rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor 

que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e 
propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz, 

ainda, a inscrição “ ão contém CFC”. As reaç es a seguir, que ocorrem na 
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estratosfera, justificam a não utilização de CFC (clorofluorcarbono ou Freon) 

nesse desodorante: 
 

 
 

A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio (O3) baseia-se 

na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos 

prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta 
pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da 

fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. 
A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste 

aerossol é 
 

(A) Substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases 
propelentes em aerossóis. 

(B) Servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o 
Freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. 

(C) Reagir com o ar, pois se decompõem espontaneamente em dióxido de 
carbono (CO2) e água (H2O), que não atacam o ozônio. 

(D) Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos 
gasosos reagem com a radiação UV, liberando hidrogênio (H2), que reage 

com o oxigênio do ar (O2), formando água (H2O). 

(E) Destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono (C), 
que reage com o oxigênio do ar (O2), formando dióxido de carbono 

(CO2), que é inofensivo para a camada de ozônio. 

 

 

Questão 04: A economia moderna depende da disponibilidade de muita 

energia em diferentes formas, para funcionar e crescer. No Brasil, o 
consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de quatro vezes no 

período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e 
renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a 

possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos 
fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados 

ao ambiente e às populações locais.  
RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 

2007 (adaptado). 
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Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica 

em região que abrange diversas quedas d’água em rios cercados por mata, 
alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina 

termelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina 
hidrelétrica nessa região, inclui-se 

 
(A) a poluição da água por metais da usina 

(B) a destruição do habitat de animais terrestres. 

(C) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. 

(D) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas. 

(E) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição de resíduos no 

trecho de rio anterior à represa. 

 

 

Habilidade 11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da 

biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvido 
sem produtos biotecnológicos. 

 

Questão 01: Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a 

produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, 
por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que 

são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para 

promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. 
 

O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da 
 

(A) liberação de gás carbônico. 

(B) formação de ácido lático. 

(C) formação de água. 

(D) produção de ATP. 

(E) liberação de calor. 

 

 

Habilidade 12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de 
atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. 

 

Questão 01: A pa avra “biotecno ogia” surgiu no sécu o XX, quando o 

cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação 
da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a 
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substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir 

insulina humana porque receberam: 
 

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana. 
 

b) a proteína sintetizada por células humanas. 
 

c) um RNA recombinante de insulina humana. 
 

d) o RNA mensageiro de insulina humana. 
 

e) um cromossomo da espécie humana. 

 

 

Questão 02: Os platelmintos são animais que apresentam o corpo achatado 

e sua espessura, quase desprezível, proporciona uma grande superfície em 
relação ao volume, o que lhes traz vantagens. A forma achatada desses 

animais relaciona-se diretamente com a ausência dos sistemas: 
 

a) secretor e nervoso. 
 

b) digestivo e secretor. 
 

c) excretor e circulatório. 
 

d) digestivo e excretor. 
 

e) respiratório e circulatório. 

 

 

Questão 03: 
 

Os platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um 

sistema excretor. Este é bastante primitivo, formado por células-flama. A 
principal função dessas células é: 
 

a) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sangue e 
lançá-los para o intestino. 
 

b) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do sistema 

circulatório e lançá-los para o exterior. 
 

c) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do tecido epitelial 
e lançá-los para o intestino. 
 

d) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do ectoderma e 
lançá-los para os túbulos de Malpighi. 
 

e) remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados do mesoderma e 

lançá-los para o exterior. 
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Habilidade 13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, 

prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. 

 

Questão 01: O formato das células de organismos pluricelulares é 
extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das 

hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda 
algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a 

diferenciação dessas células ocorre por: 
 

a) produzirem mutações específicas. 
 

b) possuírem DNA mitocondrial diferentes. 
 

c) apresentarem conjunto de genes distintos. 
 

d) expressarem porções distintas do genoma. 
 

e) terem um número distinto de cromossomos. 
 

 
Questão 02: A cariotipagem é um método que analisa células de um 

indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste 
na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e 

permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma 
alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo 

masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo 
verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, +18. A alteração 

cromossômica da criança pode ser classificada como: 
 

 

a) estrutural, do tipo deleção. 
 

b) numérica, do tipo euploidia. 
 

c) numérica, do tipo poliploidia. 
 

d) estrutural, do tipo duplicação. 
 

e) numérica, do tipo aneuploidia. 

 
 

Questão 03: A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de 

maior segurança, sendo constituída basicamente de dois hormônios 
sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino, 

o estrogênio (E) e a progesterona (P). Em um experimento médico, foi 
analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um 

comprimido desse medicamento por dia durante seis meses. Qual gráfico 
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representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período 

do experimento? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Questão 04: A pílula do dia seguinte é composta de hormônios, os mesmos 

da pílula anticoncepcional comum, só que em doses mais elevadas.  Essa 
medicação surgiu como método emergencial para evitar a gravidez quando 

outros  métodos  anticoncepcionais  falharam  ou  não  estavam  disponíveis  
ou  quando  a mulher  foi  vítima  de  estupro. Esta pílula deve ser tomada o 
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mais rápido possível e seu mecanismo de ação depende do período do ciclo 

em que a mulher toma o produto. Acerca do assunto, analise as afirmativas 
a seguir: 

 
 

I. Esta pílula pode conter somente estrógeno, estrógeno e progesterona ou 
somente progesterona.  

II. A pílula pode impedir a fecundação ou a implantação do ovo.  
III. Depois de 72 horas da relação sexual, a eficácia da pílula diminui e ela 

pode não ser um método confiável. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente I é verdadeira. 
 

b) Somente II é verdadeira. 
 

c) Somente III é verdadeira. 
 

d) Somente I e II são verdadeiras. 
 

e) I, II e III são verdadeiras. 
 

 
 

Habilidade 14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos 
organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o 

ambiente, sexualidade, entre outros. 

 

Questão 01: O sistema genital feminino é composto por diversos órgãos 
que permitem a fecundação e a gestação de um bebê. Observe a figura a 

seguir e marque a alternativa que apresenta, respectivamente, os números 

que indicam os locais onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do 
feto. 
 

 
  

             

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Imagem: reprodução internet 
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Observe atentamente as partes do sistema genital feminino indicadas pelos 

números. 
 

a) 1 e 2. 
 

b) 2 e 3. 
 

c) 3 e 4. 
 

d) 1 e 4. 
 

e) 1 e 3. 

 

 

Questão 02: Sabemos que os espermatozoides não são eliminados sozinhos 

no momento da ejaculação. Junto a eles são liberados líquidos nutritivos 
produzidos pelas: 
 

a) glândulas bulbouretrais, testículo e bexiga. 
 

b) glândulas seminais, testículo e glândulas bulbouretrais. 
 

c) glândulas seminais, túbulos seminíferos e próstata. 
  

d) glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. 
 

e) glândulas bulbouretrais, próstata e testículo. 

 
 

 
Questão 03: 
 

Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres 

e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do 
microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno 

biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente 
em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. 

Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos 

tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico 
médico revelou uma correlação extremamente curiosa: apenas as mulheres 

que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. 
Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre 

células do feto e maternas durante a gravidez.  
 

MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. 
Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 8 mar. 2016 (adaptado). 

 

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao 

desenvolvimento do corpo humano, é o de que: 
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a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio 
ambiente. 

b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes. 
c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. 

d) as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. 
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto 

 

 

Questão 04: Leia o texto a seguir: 
 

Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas 

pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas infecções 
continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário 

de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria 
milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e 

também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral 
e de acompanhamento médico. 
 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e esperanças. 

Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). 
 

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria: 
 

a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral. 
 

b) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a 
síntese de enzimas protetoras. 
 

c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este 

entre nas células do organismo humano. 
 

d) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais 

transmissores do vírus para os seres humanos. 
 

e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas 
de saliva. 

 

 

Habilidade 15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar 
fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos 

 sistemas biológicos. 

 

Questão 01: Os métodos contraceptivos possuem como função principal 

impedir uma gravidez indesejada. Existem diversos tipos de métodos e cada 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

um possui um mecanismo de ação diferente, permitindo a classificação em 

métodos comportamentais, de barreira, hormonais e cirúrgicos. 
 

A respeito da pílula anticoncepcional, marque a alternativa correta: 

a) A pílula anticoncepcional é um dos melhores métodos para a prevenção 

da gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, atingindo eficácia de 
quase 99%. 

b) A pílula anticoncepcional pode ter sua eficácia reduzida caso a mulher não 
a utilize de acordo com as recomendações médicas e diariamente. 

c) Toda pílula anticoncepcional possui a mesma dosagem hormonal, 

possibilitando que a usuária troque sua pílula sem precisar de retornar ao 
médico. 

d) A pílula anticoncepcional é um método seguro, barato e que pode ser 
usado por qualquer mulher, uma vez que não possui contraindicação. 

e) A pílula anticoncepcional é um método de barreira que impede que o 
espermatozoide encontre o óvulo e, desse modo, ocorra a fecundação. 

 

 

Questão 02: A clamídia é uma doença causada por bactéria e normalmente 
se apresenta assintomática, entretanto pode desencadear alguns problemas 

de saúde graves. A respeito dos sintomas e consequências dessa infecção 
em mulheres, marque a alternativa correta: 
 

a) A clamídia pode causar dores no pé da barriga, impedimento da gravidez 
ou gravidez tubária. 

b) A clamídia pode causar lesões dolorosas na vagina. 

c) A clamídia pode causar pequenas verrugas na região genital. 

d) A clamídia pode causar dores pélvicas e verrugas na região genital. 

e) A clamídia pode causar baixa na imunidade, permitindo assim a 

contaminação por outras doenças. 

 

 

Questão 03: Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em 

que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não 
sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease 

gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão 
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no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de 

ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em 
soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em 

algum deles.  
 

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do 
pesquisador está correta é aquele que contém  

 
(A) cubo de batata em solução com pH = 9.  

(B) pedaço de carne em solução com pH = 5.  
(C) clara de ovo cozida em solução com pH = 9.  

(D) porção de macarrão em solução com pH = 5.  
(E) bolinha de manteiga em solução com pH = 9.  

 

 

Questão 04: Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação 

da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está 
esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas 

bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e duas para a suposta mãe), 
comparadas a do bebê. 

 

 
 
Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? 
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(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

(E) 5. 

Habilidade 16 – Compreender o papel da evolução na produção de 
padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres 

vivos. 

 

Questão 01: Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente 

simples e de hábito predador. O cnidócito é a principal estrutura que reúne 
os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na defesa. Marque a 

alternativa que define este tipo de célula. 
 

a) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas 
presentes na água.  
 

b) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas. 
 

c) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento. 
 

d) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento 
protáctil. 
 

e) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a 
sua captura. 

 

 

Questão 02:  O Filo Nematoda, anteriormente chamado de Filo 
Aschelminthes, inclui animais que apresentam um corpo cilíndrico, alongado 

e com as extremidades afiladas.  
 

Marque a alternativa que indica corretamente duas outras características dos 
nematódeos. 
 

a) Triblásticos e deuterostômios. 

b) Protostômios e celomados. 

c) Triblásticos e pseudocelomados. 

d) Celomados e triblásticos. 

e) Pseudocelomados e deuterostômios. 
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Questão 03:  
 

Popularmente os nematódeos são conhecidos como parasitas que causam 

doenças. Entretanto, nesse filo são encontradas espécies de vida livre. 
Marque a alternativa que indica corretamente somente nematódeos 

parasitas: 
 

a) Ascaris lumbricoides e Enterobius vermicularis. 
 

b) Wuchereria bancrofti e Taenia saginata. 
 

c) Ancylostoma duodenale e Trypanosoma cruzi. 
 

d) Ancylostoma duodenale e Schistosoma mansoni. 
 

e) Enterobius vermicularis e Plasmodium vivax. 

 

 

Questão 04: Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o 

termo “evo ução” pode adquirir significados diferentes no senso comum. A 
ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é 

amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para 

esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de 
que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por  

 
(A) modificação de características 

(B) incremento no tamanho corporal.  
(C) complexificação de seus sistemas  

(D) melhoria de processos e estruturas.  
(E) especialização para uma determinada finalidade.  

 

 

Habilidade 17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas 

ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 
matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

Questão 01: Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é 
necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do 

metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 
estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço 

e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até 
parar. 
 

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo 

horizontal) que representa o movimento desse trem? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
Questão 02: Nos diferentes espaços abaixo, expostos ao ar, verifica-se 

que: 
 

I. sobre uma lâmina metálica, forma-se uma película escura; 

II. bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho; 

III. o leite azeda; 
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IV. um espelho fica embaçado se respirarmos encostados a ele; 

V. uma banana apodrece. 
 

Podemos dizer que são observados fenômenos: 

a) físicos somente. 

b) físicos em I, II e V e químicos em III e IV. 

c) físicos em II e IV e químicos em I, III e V. 

d) físicos em III e V e químicos em I, II e IV. 

e) somente químicos. 

 

Questão 03: Para praticar seus conhecimentos de Eletricidade, um 
estudante dispõe de duas esferas metálicas A e B. A esfera B possui volume 

8 vezes maior que o de A e ambas estão inicialmente neutras. Numa 
primeira etapa, eletriza-se a esfera A com 4,0 μC e a   com 5,0 μC.  uma 

segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio 
eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas serão, 

respectivamente: 
 

a) QA = 1,0 μC e QB = 8,0 μC. 
 

b) QA = 8,0 μC e QB = 1,0 μC. 
 

c) QA = 4,5 μC e QB = 4,5 μC. 
  

d) QA = 6,0 μC e QB = 3,0 μC. 
 

e) QA = 3,0 μC e QB = 6,0 μC. 
 

 
Questão 04: A tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, 

refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1ª 

Experiência 

12g 32g Xg 

2ª 

Experiência 

36g Yg 132g 

 
 

a) X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da 1ª 
experiência. 
 

b) X = Y. 
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c) Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono que reage na 2ª 

experiência. 
 

d) 32/Y = X/132. 
 

e) Y = 168. 

 

 

Habilidade 18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de 
produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se 

destinam. 

 

Questão 01: A zidovudina ou AZT (azidotimidina) é um fármaco utilizado 
para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência 

humana do tipo HIV-I, o agente causador da AIDS. Abaixo é mostrada a 
fórmula estrutural do AZT: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fórmula Estrutural do AZT 
 

Quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, apresenta uma 

molécula do AZT? 
 

a) 2 saturados e 8 insaturados. 
 

b) 6 saturados e 4 insaturados. 
 

c) 5 saturados e 5 insaturados. 
 

d) 4 saturados e 6 insaturados. 
 

e) 8 saturados e 2 insaturados. 
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Questão 02: Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um 

comprimido contendo 45mg de ácido acetilsalicílico (C9H8O4). Considerando 

a massa molar do C9H8O4 = 180g/mo  e o   mero de Avogadro 6,0 ∙ 1023, é 

correto afirmar que o número de moléculas da substância ingerida é: 

 

a) 1,5 ∙ 1020. 
 

b) 2,4 ∙ 1023. 
 

c) 3,4 ∙ 1023. 
 

d) 4,5 ∙ 1020. 
 

e) 6,0 ∙ 1023. 
 

 

Questão 03: 
 

COMO PREPARAR O BANHO DO BEBÊ 
 

               [...] 
 Não encher muito a banheira. Isso dificulta o banho e aumenta o risco 

de acidentes. O ideal é que a água cubra até o umbigo do bebê. 
 Usar água morna (temperatura ideal de 37 a 38 ºC). Colocar primeiro 

a água fria e depois a morna, testando a temperatura com a região 
anterior do antebraço (parte interna do braço). 

[...] 
 

Como preparar o banho do bebê. Pediatria em foco. Disponível 
em:<http://www.pediatriaemfoco.com.br/posts.php?cod=139&cat=3>. 

Acesso em: 22 de maio de 2016. 
 

 

Para preparar um banho ideal para seu bebê, uma mãe colocou 2 L de água 
a 20 ºC em uma banheira. Supondo que a densidade da água não se altere, 

qual deve ser a quantidade de água a 50 ºC que ela deve adicionar para 
conseguir preparar um banho na temperatura ideal para seu filho? 
 

a) 0,4 L. 
 

b) 1,2 L. 
 

c) 1,9 L. 
 

d) 2,8 L. 
 

e) 3,9 L. 
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Questão 04: A soja é um alimento calórico-proteico, por possuir em sua 

composição proteínas, lipídios (óleo), carboidratos (açúcares e fibras) e 
minerais. Portanto, é alimento para populações que apresentam quadros de 

subnutrição e desnutrição, como também para indivíduos preocupados com 
a manutenção da saúde e a qualidade de vida. As proteínas da soja possuem 

alto valor biológico, assemelhando-se, portanto, às proteínas animais. A soja 
é o único vegetal que contém proteína completa, equivalente à do ovo, 

podendo ser consumida como fonte única de proteínas, tanto a curto como a 
longo prazo. 

     [...] 
     A soja não possui amido em sua composição e os principais açúcares que 

ela contém são frutose, glicose e sacarose, além de possuir um teor 

considerável de fibras solúveis, que auxiliam no controle do diabetes, 
principalmente do Tipo II. 

     [...] 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fv0xofuo02wx5e

o0c9slraa4ux9qv.html>.Acesso em: 22 de maio de 2016. 
 

Considerando as propriedades nutricionais da soja, pode-se inferir que: 
 

a) a ausência de amido é compensada pela grande quantidade de glicogênio, 

substância de reserva nas leguminosas.  
 

b) contém todos os aminoácidos essenciais, podendo, por essa razão, servir 
como fonte única de proteínas. 
 

c) é um alimento rico em colesterol, sendo indicada a pessoas com 
hipoglicemia. 
 

d) em decorrência da grande quantidade de fibras solúveis, não deve ser 

consumida por pessoas com prisão de ventre. 
 

e) em razão da baixa diversidade de substâncias orgânicas, não é 

recomendada a pessoas com subnutrição e desnutrição. 
 

 

Habilidade 19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 

ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas 
de  

ordem social, econômica ou ambiental. 

 

Questão 01: Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da 
gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia 

utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não 
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adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos 

raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o o feixe 
de luz, proveniente do ar com ângulo fixo e maior que zero, qualquer 

modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no 
combustível.  

 
Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o 

comportamento do raio refretado? 
 

(A) Mudou de sentido.  
(B) Sofreu reflexão total.  

(C) Atingiu o valor do ângulo limite.  
(D) Direcionou-se para a superfície de separação.  

(E) Aproximou-se da normal à superfície de separação. 

 
 

Questão 02: Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo 
de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a 

falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias 
doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto 

atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. 
Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de 

águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os 
seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da 

localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de 
 

(A) difteria. 

(B) botulismo. 

(C) tuberculose. 

(D) leptospirose. 

(E) meningite meningocócica. 

 

 
Questão 03: Cerca de 1  do  ixo urbano é constitu do por res duos s  idos 

contendo e ementos t xicos.  ntre esses e ementos estão metais pesados 

como o cádmio, o chumbo e o merc rio, componentes de pi has e baterias, 
que são perigosos   sa de humana e ao meio ambiente. Quando 

descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários 
ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o 

solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem 
bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma 
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acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação 

vigente (Resolução CONAMA no 257/1999) regulamenta o destino de pilhas 
e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes 

e/ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada 
tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda persiste. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br. Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado). 

 
Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o 

problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria 
 

(A) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como 

fonte de energia. 

(B) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar 

ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes. 

(C) devo ver pi has e baterias, ap s o esgotamento da energia arma enada, 

  rede de assistência técnica especia i ada para repasse a fabricantes 

e/ou importadores. 

(D) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil 

habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para 

posterior repasse a fabricantes e/ou importadores. 

(E) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses 

metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, 

e que não sejam bioacumulativas. 

 

 

Habilidade 20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de 

partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. 

 

Questão 01:  Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme 
o esquema abaixo. A resultante delas é uma força, de intensidade, em N, 

igual a: 
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a) 110.  
 

b) 70. 
 

c) 60. 
 

d) 50. 
 

e) 30. 

 
 

 
Questão 02: Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se 

realizar a seguinte experiência: 
 

I - Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, 

segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja 
situado na extremidade inferior; 
 

II - A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, 

próximos do zero da régua, sem tocá-la. 
 

III - Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-

la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e 
observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que 

ela percorre durante a queda. 
 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram 
segurar a régua e os respectivos tempos de reação. 

 
 

Distância 

percorrida pela 
régua durante a 

queda (metro) 

 

Tempo de 
reação 

(segundo) 

0,30 0,24 

0,15 0,17 

0,10 0,14 
 

 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo 
de reação porque a: 
 

a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. 
 

b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. 
 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento 
acelerado. 
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d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento 

acelerado. 
 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de 
tempo. 

 
 

Questão 03: Um objeto vertical de 1,8m de altura é colocado a 2,0m de 
distância de um espelho plano vertical de 1,2m de altura, obtendo-se uma 

imagem de altura H. Se o objeto afastar-se do espelho, para uma nova 

distância igual a 6,0m do espelho, a imagem terá a altura H’. Para essa 
situação é correto afirmar que: 
 

a) H = H’ = 1,2m. 
 

b) H = H’ = 1,8m. 
 

c) H = 1,8m e H’ = 0,6m. 
 

d) H = 1,2m e H’ = 0,4m. 
 

e) não haverá formação de imagem do objeto com o espelho citado. 
 

 

Questão 04: 
Os dois espelhos planos perpendiculares E e F da figura abaixo conjugam do 

objeto A três imagens B, C e D. 
 

 
 

 

 
Se os espelhos E e F se transladam com velocidade de módulo 3,0 cm/s e 4 

cm/s, respectivamente, a imagem D se movimenta com velocidade de 

módulo igual a: 
 

a) 30 cm/s. 
 

b) 20 cm/s. 
 

c) 5,0 cm/s. 
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d) 7,0 cm/s. 
 

e) 10 cm/s. 
 

 
 

Habilidade 21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar 

processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica 
e (ou) do eletromagnetismo. 

Questão 01: Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma 
encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o 

trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto 
apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas 

permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 
de 80km/h e a distância a ser percorrida é de 80km. No segundo trecho, 

cujo comprimento vale 
60km, a velocidade máxima permitida é 120km/h. Supondo que as 

condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande 
continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo 

necessário, em horas, para a realização da entrega? 
 
 

a) 0,7. 
 

b) 1,4. 
 

c) 1,5. 
 

d) 2,0 
 

e) 3,0  

 
 

Questão 02: O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de 
Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena (cidade situada a 

100 Km de Juiz de Fora e a 180 Km de Belo Horizonte). A velocidade 

máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km/h e de 
Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km/h. Determine qual o tempo mínimo, 

em horas, de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando-se os 
limites de velocidades: 
 

a) 4,25h. 
 

b) 3,25h. 
 

c) 2,25h. 
 

d) 3,50h. 
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e) 4,50h. 
 

 
 

Questão 03: Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, 
faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 

Km/h. Esse trem gasta 15s para atravessar completamente a ponte sobre o 
rio Tietê. O comprimento da ponte é: 
 

a) 100m. 
 

b) 88,5m. 
 

c) 80m. 
 

d) 75,5m. 
 

e) 70m. 

 
 

Questão 04: Um trem de 200 m de comprimento, com velocidade escalar 
constante de 60 km/h, gasta 36 s para atravessar completamente uma 

ponte. A extensão da ponte, em metros, é de: 
 

a) 200. 
 

b) 400. 
 

c) 500. 
 

d) 600. 
 

e) 800. 

 

Habilidade 22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre 
a  radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais 

ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou 

ambientais. 

 

Questão 01: Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma 
pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um 

termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida 
acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a 

lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as 
temperaturas das garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) 

após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 
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Fig. 1 - Esquema que representa duas garrafas sendo aquecidas por uma lâmpada incandescente 

 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da 
branca, durante todo experimento, foi: 
 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento. 
 

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 
 

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento. 
 

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 
 

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

 

Questão 02: Alguns sistemas de segurança incluem detectores de 
movimento.  Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na 

presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, 
gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de 

controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida 
por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor.                         

 

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência: 
 

a) da luz visível. 
 

b) do ultravioleta. 
 

c) do infravermelho. 
 

d) das micro-ondas. 
 

e) das ondas longas de rádio. 

 
 

 

Questão 03: Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, 
realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo 

da posição em que enxerga o peixe. 
 

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz: 
 

a) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da 
água. 

b) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar 

para a água. 

c) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. 

d) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água. 

e) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para 

o ar. 
 

Questão 04: 
 

Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa 
menos luz por intervalo de tempo, e próximo da situação de completo 

fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento 

como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas 
particularidades, também pode se comportar dessa forma. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no 

texto? 
 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

a) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus 

colegas. 
 

b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu 
próprio grito. 
 

c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma 

locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. 
 

d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som 

mais agudo do que quando aquela se afasta. 
 

e) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com 
que uma taça de cristal se despedace. 

Habilidade 23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação 

de  energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, 
ambientais, sociais e/ou econômicas. 

 

Questão 01:  

 

 
A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas 
e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado 

 
(A) pela circulação do magma no subsolo. 

(B) pelas erupções constantes dos vulcões. 
(C) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta. 
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(D) pela queima do carvão e combustível fósseis. 

(E) pelos detritos e cinzas vulcânicas. 

 

Questão 02: No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, 
muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis vão crescer em 

importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e 
etenol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis 

há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação cada vez 
maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em 

veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são 
mostradas no quadro seguinte. 

 

 
 

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0. 

 
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os 

alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais 

vantajoso utilizar 
(A) metanol, pois sua combustão completa fornece, aproximadamente, 22,7 

kJ de energia por litro de combustível queimado. 
(B) etanol, pois sua combustão completa fornece, aproximadamente, 29,7 kJ 

de energia por litro de combustível queimado. 
(C) metanol, pois sua combustão completa fornece, aproximadamente, 17,9 

MJ de energia por litro de combustível queimado. 
(D) etanol, pois sua combustão completa fornece, aproximadamente, 23,5 

MJ de energia por litro de combustível queimado. 
(E) etanol, pois sua combustão completa fornece, aproximadamente, 33,7 

MJ de energia por litro de combustível queimado. 

 

Questão 03: Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre 
eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é 

comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o 

carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. 
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O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também 

é verificado em 
 

(A) um dínamo. 

(B) um freio de automóvel. 

(C) um motor a combustão. 

(D) uma usina hidroelétrica. 

(E) uma atiradeira (estilingue). 

 

 

Habilidade 24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. 

 
 

Questão 01: Em qual das sequências abaixo estão representados um 
elemento, uma substância simples e uma substância composta, 

respectivamente: 
 

a) H2, Cℓ2,  2. 
 

b) H2, Ne, H2O. 
 

c) H2, HI, He. 
 

d) H2O, O2, H2. 
 

e) Cℓ,  2, HI. 

 

Questão 02: O elemento fósforo é um dos que possuem a capacidade de 
formar alótropos, ou seja, substâncias simples com propriedades diferentes 

formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Entre as formas 
alotrópicas que se destacam no caso do Fósforo, estão o fósforo branco e o 

vermelho. O fósforo branco, em especial, apresenta grande instabilidade ao 
entrar em contato com o oxigênio, sofrendo combustão. Por essa razão, ele 

deve ser armazenado em um recipiente com água. Sobre o fósforo branco, 
assinale a alternativa que apresenta sua fórmula química correta. 
 

a) P4. 
 

b) P5. 
 

c) P3. 
 

d) P2. 
 

e) P7. 
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Questão 03: O aspartame é um adoçante dietético cuja fórmula molecular é 

C14H18O5N2. Um refrigerante do tipo “ ero aç car”, no qua  a concentração 
de aspartame é 12mg 

/100mL de solução, tem concentração aproximada desse composto, em 
mol/L, de: 
 

a) 2,0.10-2. 
 

b) 3,5.10-3. 
 

c) 4,1.10-4. 
 

d) 2,6.10-5. 
 

e) 1,2.10-5. 

 

Questão 04: O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir 

propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada 
substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja 

cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. 
 

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é: 
 

a) CH3–(CH)2–CH(OH)–CO–NH–CH3. 

b) CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 

c) CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH2. 

d) CH3–CH2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 

e) C6H5–CH2–CO–NH–CH3. 

 

Habilidade 25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando 

etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou 
 ambientais de sua obtenção ou produção. 

 
Questão 01: Alguns estudantes de Química, avaliando seus conhecimentos 

relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes 

afirmativas: 
 

I. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e 
números de massa diferentes. 
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II. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de 

prótons com o de nêutrons. 
III. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número 

de prótons com o de elétrons. 
IV. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes 

e mesmo número de massa. 
V. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos 

diferentes, número de massas diferentes e mesmo número de nêutrons. 
 

Esses estudantes concluem, corretamente, que as afirmativas verdadeiras 

são as indicadas por: 
 

a) I, III e V. 
 

b) I, IV e V. 
 

c) II e III. 
 

d) II, III e V. 
 

e) II e V. 

 

Questão 02: Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, 

barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza 

um plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju (LCC). A 
composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas 

moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o 
petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao 

LCC nanopartículas magnéticas. 

KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-
de-caju.Disponível em: www.faperj.br. Acesso em: 7 mar. 2016 (adaptado). 

 

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, 

respectivamente: 

  a) flotação e decantação. 

  b) decomposição e centrifugação. 

  c) floculação e separação magnética. 

  d) destilação fracionada e peneiração. 

  e) dissolução fracionada e magnetização. 

 

Questão 03: Água mineral engarrafada, propanona (C3H6O) e gás oxigênio 

são classificados, respectivamente, como: 
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a) Substância pura composta, substância pura simples e mistura 

homogênea. 
 

b) Substância pura composta, mistura homogênea e substância pura 
simples. 
 

c) Mistura heterogênea, substância pura simples e substância pura simples. 
 

d) Mistura homogênea, substância pura composta e substância pura 
composta. 
 

e) Mistura homogênea, substância pura composta e substância pura simples. 

 

Questão 04: Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos 

pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, 

entre os quais se destacam: 
 

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada 
em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser 

esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada 
por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais 

metálicos. 
2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram 

vapor e energia para toda a usina. 
3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e 

sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. 
 

Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas 

de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da 
cana-de-açúcar? 
 

a) Separação mecânica, extração, decantação. 
 

b) Separação magnética, combustão, filtração. 
 

c) Separação magnética, extração, filtração. 
 

d) Imantação, combustão, peneiração. 
 

e) Imantação, destilação, filtração. 

 

Habilidade 26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas 

na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, 
identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses 

processos. 
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Questão 01: A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) 

e oxigênio (O2), que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o 
gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o 

óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os 
gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, 

conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse 
fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A 

partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços 
na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que 

resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, 
outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de 

CO2 na atmosfera: o desmatamento. 

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e 

comunidades. A. G. Moreira & S. Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os 
ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000  

 

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa 
é: 
 

a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção 

primária pela industrialização refrigerada.  

b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do 

efeito estufa devido à produção de CH4. 

c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação 

em absorver o CO2 da atmosfera. 

d) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de 

absorver grande quantidade de calor. 

e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a 
capacidade delas de reter calor. 

 

Questão 02: O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do 

tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas 
também tem criado uma séria preocupação: o prejuízo ao meio ambiente. 

Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica 
deverá ganhar espaço: as células a combustível hidrogênio/oxigênio. 

VILLULLAS, H.M.; TICIANELLI, E.A; GONZÁLEZ, E.R. Química Nova Na Escola. No 15, maio 2002. 

(Foto: Reprodução/Enem) 

 

Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da 
célula a combustível hidrogênio/oxigênio diferencia-se dos processos 

convencionais porque 
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(A) transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao 
meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. 

(B) converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em 
energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos 

ao meio ambiente. 
(C) transforma energia química em enegia elétrica, porém emite gases 

poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir dos 
combustíveis fósseis. 

(D) converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em 
energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem 

alterar a qualidade do meio ambiente. 
(E) converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas 

no sistema em energia química, sem que ocorra a produção de gases 

poluentes nocivos ao meio ambiente. 

 

Questão 03: Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, 
são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, 

acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal 
como preconizado pela teoria da geração espontânea.  

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a 
partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente 

que 
 

(A) seres vivos podem ser criados em laboratório. 
(B) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos. 

(C) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. 
(D) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados. 

(E) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos 

cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. 
 

 
Questão 04: Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também 

apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente 
indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores 

da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado 
óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 

800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel 
S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de 

enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores 
de enxofre ainda menores.  
Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br. Acesso em: 20 

dez. 2012 (adaptado).  
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A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 

permitiu uma redução percentual de emissão de SO3 de  
 

(A) 86,2%.  
(B) 96,2%.  

(C) 97,2%.  
(D) 99,6%.  

(E) 99,9%. 
 

 

Habilidade 27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente 
aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. 

 

Questão 01: A utilização de processos de biorremediação de resíduos 

gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado 
crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de 

resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 
30 mg/kg para solo agrícola e 0,14mg/L para água subterrânea. A 

quantidade desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-
se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no 

quadro.  
 

 
 

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)  
 

(A) solo I.  
(B) solo II.  

(C) água I.  
(D) água II.  

(E) água III. 

 
 

Questão 02: No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta 
contra o aquecimento global leva o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a 

menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida 
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todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima 

de gás de cozinha. 
Um hambúrguer ecológico? É pra já! Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev . 

2012 (adaptado). 

 

Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha 

composto exclusivamente por butano (C4H10), a mínima quantidade desse 
gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária, 

apenas com esse gesto, é de 
Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 

 

(A) 0,25 kg. 

(B) 0,33 kg. 

(C) 1,0 kg. 

(D) 1,3 kg. 

(E) 3,0 kg. 

 

Habilidade 28 – Associar características adaptativas dos organismos com 

seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes 
 ambientes, em especial em ambientes brasileiros. 

 

Questão 01: Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. 

Nessa situação, apresentam algumas características corporais como, por 
exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no 

subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. 
Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações 

mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamark. Ao 

adotar esse ponto de vista, ele diria que 
 

(A) as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. 
(B) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, 

segundo a lei do uso e desuso. 
(C) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas 

transmitida apenas à primeira geração de descendentes. 
(D) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa 

característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitidas 
aos descendentes. 

(E) as características citadas no texto foram adquiridas por meio de 
mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem 

mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. 
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Questão 02: Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos 

diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se 
desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A 

forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide 
ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos 

vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas 
agrícolas.  

 

 
SANTO, M. M. E.; FARIA, M. L. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. Ciência Hoje, v. 49, n. 291, 

abr. 2012 (adaptado).  
 

A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?  

 
(A) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.  

(B) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da 
lagarta.  

(C) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na 
fase adulta.  

(D) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível 

energético na cadeia. 
(E) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta 

e a leva à morte.  
 

Questão 03: O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a 
noite, aliado a condições precárias de higiene representam fatores de risco 

para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que 
causa ulceração inflamatória na córnea. Para interromper o processo da 

doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de 
risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam 

mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico para anaeróbico. 
Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de 
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mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e 

à invasão bacteriana.  
 

CRESTA, F. Lente de contato e infecção ocular. Revista Sinopse de Oftalmologia. São Paulo: Moreira 
Jr., v.04, n.04, 2002 (adaptado). 

 
A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão 

relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais 
como: 

 
(A) A grande capacidade de adaptação, considerando as constantes 

mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico 

como a melhor opção desses micro-organismos para a obtenção de 

energia. 

(B) A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do 

aparecimento de formas resistentes e o processo anaeróbico da 

fermentação como a principal via de obtenção de energia.  

(C) A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de 

tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma de 

esses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. 

(D) O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos 

milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de 

obtenção de matéria-prima e energia desses micro-organismos. 

(E) O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes 

geneticamente idênticos entre si e a diversidade metabólica, 

considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de 

energia. 

 

 

Habilidade 29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres 
vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de 

alimentos, matérias primas ou produtos industriais. 

 

Questão 01: Tanto o indivíduo homozigoto para genes dominantes quanto o 

heterozigoto exibem a mesma característica fenotípica, sendo, portanto, 
fenotipicamente indistinguíveis. Para determinar seus genótipos, utiliza-se: 
 

a) Cruzamento com indivíduos homozigotos dominantes. 
 

b) Estudo do cariótipo. 
 

c) Exame de sangue 
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d) “Crossing-  ver”. 
 

e) Cruzamento teste. 

 

Questão 02:  O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do 

milho original, com a transferência, para este, de um gene de interesse 
retirado de outro organismo de espécie diferente. 

A característica de interesse será manifestada em decorrência 
 

(A) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

(B) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 
(C) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

(D) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 
(E) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA 

recombinante. 

 

Questão 03: Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-
nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma 

vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas 
características peculiares.  

 
O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de  

 
(A) multiplicação lenta.  

(B) comunicação entre células.  

(C) adesão a diferentes tecidos.  
(D) diferenciação em células especializadas.  

(E) reconhecimento de células semelhantes. 

 

Questão 04: Não é de hoje que o homem cria, artificialmente, variedades 
de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos 

cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, em geral, 
apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies 

parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. 
Terra da Gente, ano 4, n. 47, mar. 2008 (adaptado). 

 

Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se 
reproduzir e 

 
(A) originar uma nova espécie poliploide 

(B) substituir geneticamente a espécie natural 
(C) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático. 
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(D) impedir a interação biológica entre as espécies parentais. 

(E) produzir descendentes com o código genético modificado. 

 

 

Habilidade 30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, 

identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde 
individual, coletiva ou do ambiente. 

 

Questão 1: A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a 

processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que 
ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras 

peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde 
relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações. 

 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um 
médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento 

 
(A) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja 

picado por uma cobra e vacina contra a leptospirose. 

(B) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado 

por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp. 

(C) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por 

uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. 

(D) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para 

veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose. 

(E) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e vacina contra a 

febre amarela caso entre em contato com o vírus causador da doença. 

 

Questão 2: A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam 

os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada 
dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, 

agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes 
corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que 

vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. 
Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que 

corroem o esmalte do dente formando uma cavidade, que é a cárie. Vale 
lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de 

carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos 

intracelulares de reserva. 
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Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br. Acesso em: 11 ago. 2010 (adaptado). 

 

cárie 1. destruição de um osso por corrosão progressiva. 
*cárie dentária: efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. 

 
HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. EditoraObjetiva, 2001 (adaptado). 

 

A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de 

cáries, e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a 
cárie dental resulta, principalmente, de 

 
(A) falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira. 

(B) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na dieta alimentar diária do 

indivíduo. 

(C) redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela 

má alimentação. 

(D) uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se 

tóxico à formação dos dentes. 

(E) consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, 

que contribuem para a proliferação de bactérias. 
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