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01. Letra C.
A qualidade na resolução espacial e a continuidade dos dados 
representados fazem desta técnica um excelente custo-benefício. Os 
mapeamentos tradicionais, além de demandar tempo, são altamente 
dispendiosos.

02. Letra A.
O artigo publicado pelo Governo Federal avalia de forma positiva o teste, 
já que o equipamento teria funcionado como o previsto. Já o artigo da 
ESPN lança luz sobre os impactos sociais da reforma que, segundo o 
autor, vão gerar uma elitização do acesso ao Maracanã.

03. Letra B.
O sistema de votação do FMI e do Banco Mundial tem como marca o 
maior peso decisório dos EUA e de seus aliados, o que incomoda os 
países dos BRICS que consideram que essa situação já não representa 
a realidade geopolítica atual.

04. Letra C.
O baixo índice de confiança nas instituições faz com que as expectativas 
em relação a estas sejam sempre muito baixas. Dessa forma, o 
comportamento que é esperado pela população é sempre o errado. No 
caso do mensalão, por exemplo, antes do julgamento o sentimento geral 
era o de que não haveria condenados, que tudo “acabaria em pizza”. 
Nesse contexto, quem age de forma correta, cumprindo com seu dever, 
passa a ser visto como exceção, por isso tratado como herói.

05. Letra A.
A arte ou pintura rupestre são termos usados para definir as mais 
antigas representações artísticas conhecidas, pelo homem. Gravadas 
em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos, ou também 
em superfícies rochosas ao ar livre, mas em lugares protegidos, 
normalmente datando de épocas pré-históricas. No Brasil encontramos 
um sítio arqueológico bastante interessante no Parque Nacional da 
Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato no Estado do Piauí. Nele 
podemos ver como os povos que habitavam o Brasil, na pré-história, 
praticavam a caça, a pesca e outras atividades na sua vida cotidiana.

06. Letra E.
Ocuppy Wall Street, de 17 de setembro de 2011, começou no distrito 
financeiro de Manhattan e se espalhou para mais de 100 cidades nos 
Estados Unidos e ações em mais de 1.500 cidades no mundo. O 
movimento tem como bandeira a luta contra o poder corrosivo dos grandes 
bancos e corporações multinacionais sobre o processo democrático e 
o papel de Wall Street na criação de um colapso econômico que tem 
causado a maior recessão em gerações. O movimento é inspirado por 
revoltas populares no Egito e na Tunísia (Primavera Árabe), e também 
objetiva lutar contra a desigualdade social, já que o 1% mais rico de 
pessoas está escrevendo as regras de uma economia global injusta e 
repleta de incertezas.

07. Letra E.
A opção C está errada, pois não se trata de um movimento emigratório, 
mas sim imigratório. A opção E é adequada, pois a crise econômica 
da Europa, com destaque para os países meridionais como Espanha e 
Grécia, está estimulando ainda mais os movimentos sociais de repulsão 
aos imigrantes ilegais. 

08. Letra E.
A delimitação por árvores frutíferas intercepta a ação do vento, reduzindo 
a remoção de sedimentos. Além disso, as leiras com fixação de matéria 
orgânica disponibilizam água e nutrientes para a planta.

09. Letra D.
China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França são membros 
permanentes do Conselho de Segurança e podem vetar qualquer 
decisão. Como todos eles são países localizados no hemisfério norte, 
uma projeção azimutal centralizada no Polo Norte representa bem essa 
realidade desigual.

10. Letra B.
O aluno deve buscar nos eventos de maio de 1968 o caminho para 
responder à questão a partir da ótica de uma dos seus mais influentes 
participantes. A Sociedade do Espetáculo foi publicado pela primeira 
vez em novembro de 1967, em Paris, por Buhet-Chastel. Nesse livro, 
Guy Debord, apresenta uma crítica ao que acredita ser um modelo 
vigente de sociedade ancorada em uma representação que atende aos 
valores do modo de produção capitalista, falseando a realidade. Essa 
“colonização da vida cotidiana” (nas palavras de Debord) materializava- 
-se em manifestações culturais, como a cultura pop, produtora de traços 
de alienação nas relações humanas.

11. Letra D.
A verdadeira democracia é a que está na cabeça das pessoas porque 
nenhuma forma colocada em prática até os nossos dias corresponde 
ao que entendemos por democracia. As leis, as sentenças judiciais, 
os sistemas políticos e eleitorais sempre estão limitados por fatores de 
ordem econômica ou sociais. Atingir igualmente a todos os seguimentos 
sociais de maneira uniforme ainda está mais no campo das ideias do 
que no plano prático. 

12. Letra B.
Na essência do imperialismo, existe uma preocupação de justificar a 
superioridade do homem branco, principal instrumento para explorar a 
força de trabalho nativa. Considerar o nativo preguiçoso e ignorante faz 
parte da forma indireta de dominação de tal forma a facilitar a dominação 
direta. Dessa maneira, qualquer comentário que reforce essa ideia pode 
ser considerado preconceituoso. 

13. Letra A.
Verifica-se, no Brasil, que a manutenção das desigualdades sociais por 
parte das elites, ao mesmo tempo em que conserva privilégios, assegura 
uma latente instabilidade social. O medo se manifesta tanto em um plano 
empírico quanto simbólico. Ainda que as elites tenham as instituições de 
poder sob controle, o medo permanece.

14. Letra A.
A livre circulação entre as fronteiras políticas ainda é um atributo 
dos estados, mesmo que eles não obtenham sempre sucesso para 
cumprir este objetivo. Diversas atitudes estatais, como a produção de 
papel-moeda e o estabelecimento das taxas de juros, contribuem na 
articulação do seu potencial econômico dentro do mundo globalizado.
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15. Letra C.
Podemos dizer que a Espanha é um país formado por vários nações, 
como os bascos e catalães. Apesar do nome País Basco, não se trata, 
pelo menos por enquanto, de um verdadeiro país, sendo uma parte da 
Espanha.

16. Letra E.
O Renascimento se opõe ao teocentrismo medieval ao valorizar o papel 
do ser humano na Terra e caracterizá-lo como o ser mais perfeito criado 
por Deus e, por isso, mais próximo dele, como demonstra o quadro.

17. Letra B.
O decreto no 20.493, de 24 de janeiro de 1946, assinado pelo então 
presidente José Linhares, aprova o Regulamento do Serviço de Censura 
de Diversões Públicas do Departamento Federal de Segurança Pública. O 
objetivo da lei era manter o caráter centralizador e invasivo da legislação, 
dando ares de liberdade, em uma lei que, claramente, mantinha um 
conteúdo regulador e autoritário.

18. Letra B.
O samba-enredo da G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense trata das 
mudanças sociais e políticas ocorridas no Brasil em fins do século XIX. 
A composição festeja com clareza as rupturas trazidas pela proclamação 
da república (1889) e pela abolição da escravidão (1888), à época do 
centenário de ambas.

19. Letra C.
A margem do rio está completamente tomada pela presença da mata 
ciliar, diferente das demais imagens.

20. Letra A.
As modernas tecnologias contribuem para os deslocamentos tanto no 
que se refere aos transportes, com a maior rapidez para a migração, 
como nas comunicações, que facilitam o acesso às informações sobre 
as diversas áreas do planeta.

21. Letra E.
A eficiência dos sistemas de transporte nas principais cidades do 
planeta está associada a redes intermodais que integram bicicletas, 
trens, bondes e ônibus. O sucesso da utilização das bicicletas depende 
do aumento da segurança para os ciclistas e do estabelecimento de 
padrões mais racionais de integração modal do transporte. 

22. Letra B.
O acesso à cidadania e à justiça no Brasil é complicado para os 
segmentos menos favorecidos da sociedade. A utilização de recursos 
a práticas extralegais para solucionar conflitos interpessoais são muito 
antigos no cenário brasileiro. A busca de uma relação pessoal com 
qualquer pessoa capaz de burlar os meios legais, a fim de reparar os 
danos causados por terceiros, existe desde os primórdios da República. 
No imaginário de grande parte da população desassistida pelo Estado, a 
justiça é lenta demais, fazendo-se necessário buscar sua realização por 
meios alheios ao aparato judicial.

23. Letra A.
O mecanismo descrito no texto e na opção correta fora comum a muitas 
populações fronteiriças da Europa que, em lugar de poderem agir sobre 
sua história, frequentemente se submeteram a ela. Dessa forma, parece 
justificável que tais grupos submetidos a essas condições busquem 
o resgate de uma memória que durante tempos fora considerada 
subalterna ou esquecida. 

24. Letra D.
No contexto da Velha Ordem Mundial Rússia e Coreia do Norte estavam  
do lado socialista; por mais que houvesse discordâncias entre as duas 
nações, dificilmente a Rússia se colocaria abertamente contra as 
atitudes beligerantes da porção setentrional da Península Coreana.

25. Letra C.
O setor terciário é marcado por ampla heterogeneidade, com 
coexistência de atividades de alta qualificação e subemprego. Se houver 
aumento da renda nacional, a tendência é de demanda por atividades 
mais sofisticadas que, por sua vez, exigirão maior qualificação da mão 
de obra.

26. Letra A.
O poder judiciário continua sendo visto como reserva democrática e 
sentenças recentes como as do mensalão revelam um alcance mais 
universal do ponto de vista social. A imprensa continua fazendo seu 
papel de informar e investigar. Quanto à polícia, devemos reconhecer o 
seu papel de guarnecer a segurança, e não o de sentenciar os cidadãos 
ou as instituições.

27. Letra C.
O processo de desconcentração das atividades econômicas no Brasil 
ainda é muito forte, o potencial de expansão dos mercados e do 
crescimento das atividades produtivas nas cidades interioranas é muito 
grande.

28. Letra A.
O conceito de unidade de proteção integral pretende restringir a ação 
humana nas áreas preservadas de forma que não ocorram alterações no 
equilíbrio natural e consequentemente na paisagem. Porém, o sucesso 
na criação destas unidades pode ser bem difícil. 

29. Letra A.
O concílio Vaticano II, convocado entre 1962 e 1965, pregava o 
Aggiornamento, isto é, a aproximação com outras religiões e a 
atualização da Cúria Romana, tirando a igreja do imobilismo para 
associá-la à vanguarda de transformações características daquela 
década.

30. Letra A.
O processo de revalorização do Centro, tendo como um dos seus pilares 
o retorno da função de moradia que, com a ampliação dos preços tende 
a gerar deslocamento de antigos moradores de renda mais baixa.
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31. Letra D.
A criação de formas de participação popular através dos referendos e 
do poder de interferência na gestão pública dado às comunidades é uma 
forma de ampliação da democracia e, por isso, de inclusão social.

32. Letra C.
A inovação tecnológica é tão rápida na economia globalizada, que os 
produtos obsoletos nos países centrais, em um curto espaço de tempo 
tornam-se obsoletos nos países periféricos. Em países emergentes 
como a Índia e o Brasil, as classes sociais mais ricas utilizam produtos 
tecnológicos contemporâneos aos produtos utilizados pelos países 
centrais ou desenvolvidos.

33. Letra D.
O setor secundário consegue realizar uma maior produção com menos 
trabalhadores, devido aos avanços tecnológicos. Além disso, no caso 
dos países centrais, a saída das unidades de montagem para países de 
menores custos contribui para a redução da participação do setor.

34. Letra C.
As músicas não se distanciam apenas no tempo, também na abordagem 
do país elas diferem de forma contundente. Na primeira música, de 1941, 
a exaltação nacionalista e ufanista eram características do momento 
histórico, embora o autor da letra, o jornalista David Nasser, fosse 
um crítico do governo Vargas. A segunda canção foi feita na segunda 
metade da década de 1980, quando o Brasil vivia a redemocratização e 
havia no país um forte sentimento de crítica social.

35. Letra E.
A soja constitui , atualmente, o principal cultivo brasileiro, ocupando cerca 
de 1/3 da área plantada no país e determinou grande desmatamento, 
principalmente no bioma cerrado.

36. Letra D.
Nelson Mandela (1918) se notabilizou por sua luta contra o regime de 
segregação racial instituído pelo governo da África do Sul, apartheid, 
com base em políticas institucionalizadas de discriminação diferencial e 
exclusão dos negros em todos os setores da vida social e política entre 
1948 e 1996.

37. Letra B.
A arenização é um processo natural que ocorre no sudoeste do Rio 
Grande do Sul que pouco tem de influência antrópica.

38. Letra C.
Uma das marcas do paradigma produtivo pós-fordista é a 
descentralização com segmentação da produção que passa a ser 
feita em diferentes etapas, em lugares diferentes e, muitas vezes, por 
empresas distintas.

39. Letra E.
George R. R. Martin procurou ler muitos livros sobre as Cruzadas e 
sobre guerras como a dos Cem Anos e a das Duas Rosas para criar 
uma fantasia épica reconstruindo, assim, uma memória medieval.

40. Letra D.
Observe que o comando da questão requer ao mesmo tempo uma 
solução para as implicações sociais e ambientais. Sendo assim, o 
investimento em transportes coletivos reduziria os impactos ambientais, 
porque diminuiria o número de veículos em circulação e, ao mesmo 
tempo, teria um importante impacto social, beneficiando a maior parte 
da população que não tem recursos para dispor de transporte individual.

41. Letra A.
Foucault constrói uma nova hipótese sobre a sexualidade humana. As 
sexualidades são socialmente construídas. Assim como a hipótese 
repressiva, é uma explicação que funciona. Cada um que aceite a 
verdade que lhe convém.

42. Letra B.
Eventos catastróficos e que causam grandes alterações na dinâmica 
da Terra são reconhecidos como de alta magnitude, com alto gasto 
energético e baixa recorrência.

43. Letra C.
O jongo, ou caxambu, é um ritmo característico de comunidades 
negras das zonas rurais e da periferia de cidades do Sudeste do Brasil. 
Atualmente faz parte de um amplo grupo de danças afro-brasileiras e, 
na primeira década do século XXI, foi reconhecido como patrimônio da 
cultura nacional de natureza imaterial, assim como também ocorreu 
com as Matrizes do Samba no Rio de Janeiro.

44. Letra E.
Les Misérables, obra-prima de Victor Hugo, narra a saga de um homem, 
Jean Valjean, ao longo das primeiras décadas do século XIX, fase em 
que a Restauração na Europa trouxe de volta os reis absolutistas, dentre 
os quais os Bourbons, na França, uma nação dividida e à beira de uma 
nova insurreição popular contra os desmandos reais e o calamitoso 
estado de miséria em que se encontrava a maior parte da população 
francesa.

45. Letra D.
Desde fins do século XVIII, o Feminismo se coloca como ideologia 
em busca da emancipação e da conquista de direitos por parte das 
mulheres. Atualmente, movimentos feministas, como o Femen, têm se 
utilizado dos corpos das ativistas, para protestar contra o turismo sexual, 
a exploração e a violência contra as mulheres ao redor do mundo, mas, 
sobretudo nos países do Leste Europeu. As ações em favor do sufrágio 
e da igualdade nos sistemas educacional e trabalhista são bandeiras 
reconhecidamente feministas, mas não tratadas através da exposição 
corporal. Algumas organizações feministas também estão engajadas na 
luta contra a exploração capitalista, mas não se utilizam da exposição 
corporal para protestar.
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46. Letra C.
A refração é o fenômeno que explica a mudança na velocidade de 
propagação de uma onda ao mudar de meio.

47. Letra C.
As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, que não 
apresentam especialização de estrutura ou função. No entanto, se 
colocadas em um determinado tecido, elas podem se diferenciar em 
células sadias deste tecido, recuperando não só a estrutura, mas também 
suas funções. As lesões do tecido cardíaco pela doença de Chagas, a 
princípio irreversíveis, podem ser reparadas com esse processo, que 
origina novas fibras musculares.

48. Letra C.
Como a pedra está em equilíbrio, a resultante das forças deve ser nula. 
A força de contato deve ser contrária e de mesmo módulo que o peso.

49. Letra C.
Os hidrofluorcarbonetos não estão relacionados ao câncer de pele e a 
problemas respiratórios, e sim os clorofluorcarbonetos; estes, por sua 
vez, contribuem para a destruição da camada de ozônio, e não são 
produzidos pelas termelétricas. As queimadas não liberam metano, e 
este gás não tem relação com as inversões térmicas. O gás carbônico 
não está relacionado ao câncer de pele. Uma ação plausível e efetiva 
para minimizar um dos impactos causados pelos gases estufa seria 
fiscalizar as indústrias quanto à emissão dos óxidos de nitrogênio, pois 
estes gases reagem com a água na atmosfera, originando ácidos que 
descem à superfície com as chuvas. 

50. Letra C.
510 kg —— 100%
      x    —— 80%
x = 408 kg
2 A2O3(s) → 4 A(s)  +  3 O2(g) 
204 kg  —— 108 kg
408 kg  ——  x
x = 216 kg.

51. Letra E.
A potência dissipada é inversamente proporcional ao valor da resistência 

elétrica, como mostra a relação P
U
R

=
2

.

Como todas as lâmpadas irão funcionar sob uma DDP de 127 V, a menor 
potência dissipada será a da lâmpada com maior valor de resistência 
elétrica.

52. Letra C.
A unidade kWh é uma unidade de medida da energia elétrica.

53. Letra D.
SO2(g) + 1/2 O2(g) → SO3(g) 

SO3(g) + H2O() → H2SO4(aq) 

SO2(g) + 1/2 O2(g) H2O() → H2SO4(aq) 

           64 g ——— 1 mol
3,2 . 1012 g ———     x

x = 5,0 . 1010 mol.

54. Letra E.
Como a velocidade praticamente não aumenta na fase 3, a energia 
cinética não aumenta mais.

55. Letra B.
As superfícies brancas, ao contrário das escuras, refletem praticamente 
toda a luz recebida. Desta forma, o telhado branco irá refletir os raios, e 
o calor deles, de volta ao espaço, evitando que este calor aqueça mais 
a Terra.

56. Letra C.
A absorção do carbono da atmosfera (CO2) é feita principalmente 
pelos seres clorofilados que, no processo de fotossíntese, sintetizam a 
molécula da glicose (C6H12O6). Os combustíveis fósseis contribuem para 
um aumento na concentração de carbono na atmosfera. O processo, de 
bilhões de anos, retirou a maioria do CO2 da atmosfera primitiva da Terra, 
armazenando-o nas rochas.

57. Letra A.
A chuva ácida é uma solução diluída de ácido sulfúrico produzida pelo 
contato da água da chuva com gases poluentes produzidos pela queima 
do S (SO2 e SO3). O carbonato de cálcio reage com o ácido sulfúrico 
formando sulfato de cálcio, o gesso.

58. Letra E.
Os processos de decomposição aumentam o conteúdo de nutrientes e a 
produtividade biológica. A excessiva matéria orgânica lançada em lagos e 
rios provoca a proliferação de seres aeróbicos, como algas e bactérias, 
que consomem rapidamente o O2 dissolvido na água. As algas dificultam 
a passagem de luz para a fotossíntese, prejudicando as algas do fundo. A 
diminuição de O2 resulta na mortandade de peixes e outros organismos.

59. Letra E.
As leveduras são fungos microscópicos anaeróbios facultativos, 
que realizam a fermentação alcoólica em ausência de oxigênio, e a 
respiração aeróbica em presença de oxigênio. Para o produtor de 
cerveja, é importante que não se permita a circulação de ar atmosférico, 
rico em oxigênio, no interior dos tanques de fermentação, pois, neste 
caso, as leveduras interromperiam a fermentação alcoólica e passariam 
a respirar aerobicamente, o que é mais vantajoso para elas, do ponto de 
vista energético, mas desvantajoso para a produção de cerveja.

60. Letra D.
O principal problema com relação aos transgênicos é o seu grau de 
confiabilidade. Não se sabe ao certo o quanto de prejuízo eles podem 
causar ao seres humanos. Por isso, cada vez mais pesquisas devem ser 
feitas no sentido de esclarecer esse ponto. Considerar todo transgênico 
como perigoso é tão errado como considerá-lo isento de risco. As 
pesquisas devem continuar, e não ser impedidas, e a divulgação dos 
possíveis riscos devem ser as mais amplas e transparentes. O incentivo 
a mais ações de apoio e financiamento à pesquisa, de forma geral e sem 
critério, não é uma postura que possa resolver a questão da segurança 
dos transgênicos.

61. Letra C.
O valor de um recurso está relacionado a dois fatores: sua aplicabilidade 
e sua oferta. No caso, ambos os metais têm grande aplicação, mas o 
cobre é muito mais comum na crosta terrestre.

GABARITO
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62. Letra E.
Nos eucariontes existe uma membrana nuclear separando o material 
nuclear do material citoplasmático, o que não ocorre nos procariontes.

63. Letra E.
O esquema representa o cariograma mitótico dos 22 pares de homólogos 
do Coffea arabica sendo sua célula somática diploide 2n = 22. As 
células germinativas são haploides e apresentam 11 cromossomos.

64. Letra B.
Na colônia inicial, as bactérias não metabolizavam a lactose, e assim 
não conseguiriam viver em um meio de cultura somente com lactose. 
Entretanto, com o passar do tempo, surgiu por mutação um gene capaz 
de determinar a digestão da lactose, e assim os indivíduos portadores 
desses genes não apenas sobreviveram em meios com lactose, como 
também puderam transmitir essa característica aos seus descendentes.

65. Letra A.
Os bichos de goiaba na goiaba, o crocodilo e a ave, e as abelhas 
produzindo mel são, respectivamente, associações denominadas 
parasitismo, protocooperação e sociedade.

66. Letra E.
A dengue é uma doença que pode causar hemorragias em diversos 
órgãos e levar o paciente à morte. É causada por vírus transmitido pela 
picada do mesmo mosquito que transmite a febre amarela urbana, o 
Aedes aegypti. A prevenção individual da doença pode ser feita com o 
uso de janelas teladas e repelentes.

67. Letra D.
As arqueobactérias são constituídas por um grupo bem heterogêneo, 
procariontes (não possuem membrana nuclear), filogeneticamente 
distantes das bactérias. São bactérias produtoras de gás metano – 
metanogênicas.

68. Letra D.
A tabela mostra que, nos últimos quatro anos, a taxa de crescimento se 
mantém constante com 10 kg/ano.

69. Letra C.
A corrente é máxima quando o gráfico toca o eixo horizontal, i.e., quando 
a diferença de potencial é nula.

70. Letra D.
∆E = + 0,40 – (– 2,31) = 2,71 V.

71. Letra E.
População ⇒ 40 milhões.
Consumo diário de água ⇒ 40 x106 x 250 = 1010 litros = 107 m3 (por dia).
Vazão diária do Rio Amazonas ⇒ 2,0 x 1010 m3.

Percentual a ser desviado ⇒ %
,

, %=
×

× =
10

2 0 10
100 0 05

7

10 .

72. Letra D.
Cálculo da carga envolvida na eletrólise:
Q = i . t
Q = 50 . 86.400 
Q = 4.320.000 C
A3+ + 3e– → A 
3 mol de e– —— 1mol de A 
3 . 96500 C —— 27 g
4.320.000 C —— x
x = 402,9 g ≅ 403 g.

73. Letra A.
Ao frear, a força resultante sobre o carro é a força de atrito entre o asfalto 
e o pneu, então:
FR = Fat
m ∙ a = μ ∙ N ; m ∙ a = μ ∙ m ∙ g ; a = μ ∙ g

Usando a equação de Torricelli:
V0 = 72 km/h = 20 m/s

Pneu novo:
a = 0,8 ∙ 10 = 8 m/s2

V2 = V0
2 – 2 ∙ a ∙ ΔS ; 02 = 202 – 2 ∙ 8 ∙ ΔS

ΔS = 400 / 16 = 25 m

Pneu velho:
a = 0,5 ∙ 10 = 5 m/s2

V2 = V0
2 – 2 ∙ a ∙ ΔS ; 02 = 202 – 2 ∙ 5 ∙ ΔS

ΔS = 400 / 10 = 40 m

Diferença entre as distâncias : 40 – 25 = 15 m

74. Letra A.
Como o trem se desloca em uma trajetória retilínea, com velocidade 
constante, e, portanto, está em movimento retilíneo e uniforme, a 
trajetória vista por alguém dentro do trem e em repouso em relação a ele 
é uma linha reta vertical.

75. Letra D.

76. Letra E.
O elemento químico que possui um próton (Z = 1) é o hidrogênio. Existem 
três isótopos do hidrogênio: 1H

1 (prótio); 1H
2 (deutério) e 1H

3 (trítio).

77. QUESTÃO ANULADA.

78. Letra E.
P = F . V
P = p . senθ . V
P = mg . senθ . V
P = 1000 . 10 . 0,2 . 15
P = 30.000 W
Transformando a potência em Watts para cv:
P = 30.000 ÷ 750 = 40 cv
72 cv → 100%
40 cv → x
x = 55,55%
Aproximadamente 56%.
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79. Letra E.
Como as gorduras têm caráter ácido, a melhor substância para removê- 
-las deve ter caráter básico. Das substâncias apresentadas, a mais 
adequada é o hidróxido de potássio.

80. Letra D.
C H O CO H kcal

CO O CO k

s g g g

g g g

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

,

,

+ → + −

+ → +

2 2

1
2 2 2

314

67 6 ccal

H O H O kcalg g g2
1
2 2 2 57 8( ) ( ) ( )

,
_________________________

+ → +
____

( ) ( ) ( )C O CO kcals g g+ → +2 2 94

81. Letra D.
Meia-vida é o tempo necessário para que a metade dos átomos da 
amostra se desintegre.

82. Letra E.
Cada canadense           ——  14 t de CO2 
população do Canadá   ——  33 x 106 habitantes.

1 CC – 1 t de CO2 – 11 euros.

Redução à metade – 7 t de CO2 – 7CC. 

33 x 106 hab. X 7 CC = 231 x 106 € → 2,541 x 109 €.

83. Letra C.
Como a existência de ventos é abundante durante a maior parte do ano, 
uma solução seria a instalação de aerogeradores para o aproveitamento 
da energia eólica.

84. Letra E.
A amostra de carvão pesando 2 kg possui 72% de carbono, o que 
corresponde a 1.440 g. A proporção entre o carbono e o oxigênio pode 
ser descrita por:
12 g de C  ———— 22,4 L de O2 
1.440 g de C ——— x x = 2.688 L
Como este volume corresponde a 20% do ar, conclui-se que o volume
total é 5 vezes maior (100%), ou seja, 13.440 L

85. Letra C.
1 mol SO3 —— 6 . 1023 moléculas
       x        —— 1,5 x 1023 moléculas
x = 0,25 mol de SO3 

1 mol NO —— 30 g
     y         —— 52,5 g
y = 1,75 mol de NO
ntotal = 0,25 + 1,75 = 2
PV = nRT
P = 2 . 0,082.400/41
P = 1,6 atm.

86. Letra A.
22 kg de CO2 – 1 árvore . 22 x 103 g
Cada brasileiro 1,7 toneladas de CO2 → 1,7 x 106 g

Então: 
170 10
22 10

7 72 10 78
4

3

x
x

x= →,  árvores.

87. Letra D.
As caudas dos Na’vi e dos macacos terrestres são certamente 
estruturas análogas, pois suas origens são bem diferentes (são também 
de biosferas diferentes), mas se adaptaram a ambientes semelhantes, 
com grande quantidade de árvores, sendo utilizadas para as mesmas 
funções, relativas à locomoção desses animais.

88. Letra B.
O manguezal é um bioma que apresenta uma flora com pequena 
biodiversidade, fato que acaba por também afetar a sua fauna. Esta 
restrição na sua vegetação é um reflexo das condições do seu solo, que 
é muito úmido, com baixa oxigenação e alta salinidade. São encontrados 
nas regiões mais quentes, principalmente na faixa entre os dois trópicos.

89. Letra C.
A resposta imunológica do indivíduo A é claramente mais intensa que a 
do indivíduo B: isso nos leva a concluir que o indivíduo A provavelmente 
já entrara em contato com o vírus, e o indivíduo B não. Assim, o 
indivíduo A manifestou resposta secundária, e o indivíduo B, resposta 
primária, pois A já possuía células de memória, e B não. O experimento 
apenas mostra que o indivíduo é mais apto a produzir anticorpos contra 
o vírus X que o indivíduo B, sem, no entanto, permitir conclusões sobre 
o estado geral de saúde de ambos.

90. Letra C.
A introdução de espécies exóticas é um problema grave ecológico, 
econômico e de saúde pública. Quando uma espécie é introduzida 
em um outro ecossistema, ela pode não sofrer a mesma resistência 
ambiental que as espécies nativas: o ambiente pode ter excesso de 
espaço ou de alimento disponível, o clima pode ser favorável ou pode 
não haver predadores que controlem a sua densidade populacional. Se 
isto acontece, a proliferação da espécie se torna exagerada, podendo 
impactar outras espécies de forma violenta, ou mesmo se tornar uma 
praga.


