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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45

QUESTÃO 1
Letra A.

No Egito Antigo, acreditava-se na vida após a morte, por isso 
a necessidade de se representar nos túmulos o estilo de vida 
que a pessoa teve ao longo de sua existência. Grande parte 
das pinturas era feita nas paredes das pirâmides retratando 
a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte 
e outros temas da vida religiosa.

QUESTÃO 2
Letra C.

O Programa Universidade para Todos (Prouni), criado pela lei 
11.096/2005 do Ministério da Educação, atende hoje quase 
um milhão de estudantes, sendo um dos emblemas das 
“políticas afirmativas” do governo Luis Inácio Lula da Silva. 
Tal programa visa favorecer, primordialmente, estudantes 
que tenham cursado todo ensino médio em escola da rede 
pública, municipal, estadual ou federal ou em instituições 
privadas, neste caso na condição de bolsista integral.

QUESTÃO 3
Letra B.

O conceito de cidadania, em Atenas, era excludente: apenas 
homens, maiores de 21 anos e atenienses natos tinham 
direito à participação política.

QUESTÃO 4
Letra D.

Hobbes foi um filósofo contratualista que acreditava que 
o homem no Estado de Natureza vive em meio a uma 
guerra de todos contra todos. Para conservar a própria 
vida, o homem prefere aceitar entrar em uma sociedade 
por meio do contrato para viver em paz. Na música de Pitty, 
essas características existem já na sociedade constituída, 
contrariando a tese de Hobbes.

QUESTÃO 5
Letra C.

Como mostrado na alternativa correta, a produção moderna, 
por ser massiva e agregada à agroindústria, possibilita 
a criação de diversos produtos, afetando diretamente o 
sistema de consumo da população. Além disso, a agricultura 
moderna tem um grande peso quanto à produção direcionada 
ao mercado externo, seja como matéria-prima, seja como 
industrializado.

QUESTÃO 6
Letra E .

A violência, em todas as suas manifestações, tem sido um 
dos maiores problemas da sociedade brasileira. Dentre os 
fatores que a explicam podemos definir historicamente as 
ações repressivas dos governos militares que visavam a 
neutralizar aqueles que eram considerados uma ameaça 
à estabilidade política. Os abusos cometidos pelos grupos 
políticos armados que buscavam, através da violência, por 
fim às injustiças sociais e a limitação do direito à vida ou 
à liberdade de movimento dos cidadãos pela existência de 
gangues delinqüentes agressivas, são outros ingrediente 
que colaboram decisivamente para essa situação.

QUESTÃO 7
Letra E.

A questão, que trata dos aspectos físicos do Brasil, faz a relação 
entre estrutura de relevo e recursos minerais. Vale lembrar que 
em bacias sedimentares, pode-se explorar hidrocarbonetos, 
enquanto em escudos cristalinos, minerais metálicos. 
Dentre as reservas de hidrocarbonetos, destacam-se  
no Brasil a de petróleo e de gás natural, principalmente nas 
regiões marítimas. 

QUESTÃO 8
Letra D.

Em áreas de mares de morros, o solo é profundo e bastante 
lixiviado. Desta forma a sua fertilidade está condicionada a 
ciclagem orgânica oriunda da decomposição da serrapilheira. 
O desmatamento cessa a ciclagem, o solo torna-se infértil e 
associado à ausência de praticas conservacionista, como a 
adubação, o plantio direto, o uso de terraceamentos, dentre 
outras, potencializaram o seu esgotamento.

QUESTÃO 9
Letra B.

A sociedade europeia durante a Idade Média, no contexto 
feudal, era estamental, dividindo-se em três ordens ou 
estamentos. Na base da pirâmide social, havia o servo, que 
não possuía terra e, por isso, mantinha a sociedade através 
de pesados impostos. O servo, através do seu trabalho, 
fornecia a base material da sociedade. No meio da pirâmide, 
estava a nobreza, dona de terras e títulos. Os nobres, os 
senhores feudais, faziam a defesa da sociedade. No topo da 
pirâmide, havia o clero, a Igreja, o maior senhor feudal, que 
possuía muito poder e interpretava o mundo amparado nas 
ideias cristãs.
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QUESTÃO 10
Letra D.

Os indígenas são vistos ainda hoje pela sociedade brasileira 
da mesma forma preconceituosa quando da chegada do 
invasor europeu.

Nos dias atuais, o preconceito parte muito mais daqueles que 
convivem diretamente com os índios, ou seja, as populações 
rurais. Ele tem um forte viés ideológico, econômico e político 
uma vez que fortes interesses comerciais existem em 
relação às terras dos índios e aos seus recursos ambientais, 
tais como madeira e minérios.

QUESTÃO 11
Letra A.

Greve Geral de 1917 é o nome pela qual ficou conhecida a 
paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil, em 
julho de 1917, resultante da constituição de organizações 
operárias de inspiração anarquista aliada à imprensa 
libertária. Esta mobilização operária foi uma das mais 
abrangentes e longas da história do Brasil. Faz parte de um 
processo de politização dos trabalhadores brasileiros que 
ocorreu em parte graças a ideias e princípios organizacionais 
aportados no país junto com trabalhadores europeus 
italianos e espanhóis que imigraram para o Brasil.

QUESTÃO 12
Letra D.

A Índia, cujas religiões principais são o hinduísmo e o 
islamismo, possui – ao contrário da China – restrições 
quanto à política de planejamento familiar. Tal fato acaba 
permitindo uma elevada e descontrolada taxa de natalidade 
e consequentemente a ampliação da superpopulação. 

QUESTÃO 13
Letra A.

A questão envolvendo a geração e a distribuição de energia 
no Brasil é um tanto problemática, já que tem como base a 
utilização de termoenergia do petróleo e energia hidrelétrica, 
sendo o Brasil uma dos maiores produtores mundiais do 
setor. Porém, a falta de investimentos logísticos e em 
energias alternativas prejudica a segurança na distribuição e 
captação de energia no país.

QUESTÃO 14
Letra D.

O anamorfismo tem normalmente uma função mais vinculada 
a dados estatísticos e é uma ferramenta importante para 
produzir elementos comparativos.

QUESTÃO 15
Letra A.

Brasília é um exemplo da aplicação do urbanismo moderno. 
Inaugurada em 1960, foi construída num tempo recorde de 
cinco anos. Os responsáveis pelo originalíssimo traçado da 
cidade foram o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar 
Niemeyer. Somam-se a isso as obras de artistas como 
Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti, Athos Bulcão e Burle Marx, 
entre outros, que igualmente contribuíram para a beleza da 
capital.

QUESTÃO 16
Letra D.

A partir desse relato sobre os índios Tupinambás, é possível 
perceber como o colonizador português não compreendia a 
cultura indígena. No trecho, os índios são retratados como 
um povo sem crenças religiosas, lei e governo.

QUESTÃO 17
Letra A.

Ao contrário das outras nações europeias, Portugal 
conseguiu estabelecer a formação de seu Estado Nacional 
no século XIV, com a deflagração da chamada Revolução 
de Avis. Além de ter alcançado precocemente a estabilidade 
política, os portugueses foram auxiliados pela intensa troca 
de informações que acontecia entre os navegadores daquela 
época. Sobre tal aspecto, destacamos o importante papel 
desenvolvido pela chamada Escola de Sagres.

QUESTÃO 18
Letra B.

O conhecimento empírico apreende a relação causal dos 
fenômenos naturais, sendo que é por meio da pressuposição 
da causalidade que nasce a maneira habitual de se conceber 
a constância e a regularidade do dinamismo próprio da 
natureza. Logo, o conhecimento empírico é formado pela 
constatação da relação de causalidade existente entre os 
fenômenos da natureza, o que permite dizer que sem a 
causalidade não haveria como processar o conhecimento 
empírico.

QUESTÃO 19
Letra C.

Para que a questão tenha um entendimento mais amplo, é 
necessário que o aluno perceba a formação de outros sistemas 
produtivos com base em Taylor (como o Fordismo), mas que 
corrigem ou eliminam falhas do pensamento taylorista.
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QUESTÃO 20
Letra A.

Como o suporte à produção familiar no Brasil é crescente, 
porém ainda pequeno se comparado proporcionalmente 
aos grandes produtores, o agricultor não resiste a uma 
mesma e contínua produção pouco lucrativa. Reduzindo-se 
a produção, o preço aumentou.

QUESTÃO 21
Letra B.

Nas últimas décadas, os movimentos de extrema direita têm 
aderido às políticas ultranacionalistas e xenofóbicas. No caso da 
Espanha, a situação envolve a emancipação e representa um 
movimento patriotista em relação ao País Basco.

QUESTÃO 22
Letra C.

Tanto o patrimônio como a memória são realidades 
presentes. Vieram do passado, permanecem no presente, 
mas não são o passado nem o presente. Podemos dizer 
que são marcas do passado no presente; estabelecem 
uma ponte entre a fluidez do presente e a inacessibilidade 
do passado. O patrimônio não são apenas monumentos ou 
obras artísticas, mas qualquer produção humana no campo 
da cultura social, inclusive as manifestações não materiais.

QUESTÃO 23
Letra E.

A revolta da vacina se encontra inserida no contexto das 
reformas urbanas empreendidas pelo prefeito Pereira 
Passos. A população pobre, expulsa dos cortiços na política 
do Bota Abaixo, revoltou-se contra a imposição do governo 
em relação à vacinação contra a varíola.

QUESTÃO 24
Letra E.

O movimento tenentista foi um movimento militar que ganhou 
força na década de 20 da República Oligárquica. Em seus 
episódios mais marcantes, podemos destacar a Revolta dos 
18 do Forte e a Coluna Prestes. Nesta última surgiu o ideal 
do soldado-cidadão, que pregava ideais políticos e sociais 
pelo interior do país. Defendiam a moralização das eleições 
e o ensino publico.

QUESTÃO 25
Letra A.

O apartheid era uma forma de dominação em que uma minoria 
exerce o poder excluindo grande parcela da sociedade. 

Nesse sistema adotado na África do Sul, negavam-se direitos 
políticos e sociais a uma parcela majoritária da população 
negra sob a alegação de sua incapacidade política, sua falta 
de cultura, civilidade, inferioridade racial, etc. A população 
não branca era excluída do governo nacional e não podia 
votar, exceto em eleições para instituições segregadas 
sem qualquer poder. Aos negros eram proibidos diversos 
empregos, sendo-lhes também vetado empregar brancos.

QUESTÃO 26
Letra B.

Após o acordo de Bretton Woods e a formação do Acordo 
Geral de Tarifas e Comercio (GATT), diversas formas 
de monopólio passaram a ser coibidas e criminalizadas, 
fazendo com que o poder privado buscasse outros arranjos 
visando ao lucro. As joint ventures são exemplos disso.

QUESTÃO 27
Letra C.

A questão faz referência à análise dos conceitos geográficos 
e tem com um de seus principais focos a linha do tempo entre 
a era dos dinossauros e a história da espécie humana, cujo 
ponto divisor é o nascimento de Cristo. Assim, é possível 
classificar a era dos dinossauros a partir das eras geológicas 
e do tempo geológico, enquanto no caso da história humana, 
pelo tempo histórico.

QUESTÃO 28
Letra E.

Como mostra a questão, o horário de verão, que corresponde 
ao adiantamento em uma hora no relógio, tem diversos fins, 
como por exemplo a economia de energia. No entanto, a 
questão pede a relação entre a localização dos continentes 
ou regiões continentais e suas características, marcada 
corretamente na opção E.

QUESTÃO 29
Letra C.

O bloqueio continental foi a proibição imposta por Napoleão I 
aos países dominados por ele de comercializarem com a Grã 
– Bretanha. O que motivou Napoleão a tomar a tal atitude foi 
o desejo de debilitar a Inglaterra economicamente. 

QUESTÃO 30
Letra B.

No projeto de governo de Getúlio Vargas durante o Estado 
Novo, o trabalhismo ganha importância, já que para ele o 
trabalho era um forte instrumento de integração das massas 
trabalhadoras na política. A concretização do Estado Novo 
dependia da formação de um homem novo, lutador e 
trabalhador.
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QUESTÃO 31
Letra D.

As décadas de 50 e 60 nos EUA foram marcadas pela luta dos 
negros contra a discriminação racial. Embora a Constituição 
americana garantisse direitos fundamentais a todos os 
cidadãos desde 1787, os negros tinham prerrogativas legais 
negadas por legislações estaduais, com base no princípio 
dos direitos dos estados. Na década de 1960, Malcolm X, 
com um discurso mais virulento, e Martin Luther King, Jr., um 
pacifista, reclamaram o fim da discriminação institucional.

QUESTÃO 32
Letra A.

Os primeiros filósofos tinham como intuito buscar um 
elemento de onde tudo se originasse e para onde tudo 
retornasse. Um elemento primordial ou arché. O primeiro 
filósofo de que se tem notícias, Tales de Mileto, por exemplo, 
acreditava que a água era esse elemento. Da Vinci, apesar 
de não dar o sentido de arché à água, apresenta esse 
elemento como essencial à vida, o qual garante a fluidez 
da vida.

QUESTÃO 33
Letra A.

Durante a era Vargas, existia uma necessidade de promover 
o ufanismo e assim ampliar o poder de influência sobre 
a população brasileira. Parte desta estratégia envolvia 
finalmente reduzir o abismo legal entre a população branca 
e a negra no país.

QUESTÃO 34
Letra C.

A questão faz referência à questão dos hidrocarbonetos no 
mundo. A Rússia, que mesmo após a derrocada na Guerra 
Fria e os problemas demográficos internos, ainda possui 
grande poder de influência na zona do CEI. Assim, com a 
Ucrânia sendo um dos principais territórios sob influência 
russa e um dos principais fornecedores de gás para a UE, 
passou a ser alvo de conquista geopolítica e geoenergética, 
para a Rússia que já possui grande influência e para a UE, 
que busca ampliar suas ações no país. 

QUESTÃO 35
Letra E.

Durante a Guerra Fria, os blocos capitalista e socialista não 
só utilizaram as corridas armamentista e aeroespacial para 
competir entre si, mas também recursos de mídia incluindo 
os voltados ao público infantojuvenil, como foi o caso do 
personagem Iron Man.

QUESTÃO 36
Letra D.

O contato entre os europeus e os grupos indígenas que 
viviam na América aconteceu de forma bastante violenta. 
Além da violência física da conquista, ocorreu também a 
violência cultural, já que os espanhóis impuseram a fé cristã, 
a língua.

QUESTÃO 37
Letra E.

A escravidão era vista como algo natural e permitido tanto 
por Deus quanto pelo imperador. A Igreja Católica defendia a 
escravidão negra, e o que os estrangeiros estranhavam era 
algo bem comum na realidade brasileira do Império.

QUESTÃO 38
Letra B.

A questão trata da política externa do Segundo Governo Vargas, 
que se mostrou distinta do governo Dutra e baseou-se em 
dois pontos: transferir os benefícios das relações econômicas 
internacionais ao desenvolvimento da economia brasileira e 
manter o alinhamento político e militar em relação aos princípios 
de solidariedade no mundo ocidental. No entanto, a Guerra 
Fria – e especificamente a Guerra da Coreia iniciada em 1950 
– fizeram o Governo de Washington priorizar outras áreas de 
influência, afastando-se da América Latina. Nesse sentido, 
o país usou certa pressão diplomática para que se fizessem 
novos investimentos na América Latina alegando, a questão 
da “ameaça comunista”. Para o Brasil, captar tais recursos era 
determinante para o programa de industrialização.

QUESTÃO 39
Letra A.

O terceiro setor, representado pelo MSF, tem como principal 
função, suprir a falta de investimento em setores sociais 
e econômicos, como é o caso da saúde, é mais frágil nas 
regiões mais pobres do planeta.

QUESTÃO 40
Letra B.

O Desenvolvimento Sustentável corresponde ao conjunto 
de investimentos econômicos com vistas à redução dos 
impactos ambientais e à ampliação da recuperação 
ambiental. A Faber Castell, no exemplo, torna-se uma 
referência para tal desenvolvimento.
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QUESTÃO 41
Letra D.

Nos últimos anos, tem se investido cada vez mais na 
ampliação da malha de transportes nacional, com vistas a 
uma conexão interregional. No entanto, o Brasil ainda possui 
uma intermodalidade frágil e a opção rodoviária precária. Em 
regiões de maior distância, o meio ferroviário papresenta 
melhor relação custo-benefício a longo prazo.

QUESTÃO 42
Letra A.

O AI-5, Ato Institucional número 5, criado no dia 13 de dezembro 
de 1968 no governo de Costa e Silva, pode ser considerado 
um golpe dentro do golpe. Caracteriza o auge da ditadura 
militar com este ato, o congresso foi fechado por tempo 
indeterminado, e mandatos de políticos cassados, lideranças 
políticas e estudantis exiladas, e abolido o Estado de Direito.

QUESTÃO 43
Letra A.

Sabemos que é possível analisar as zonas climáticas 
por meio dos paralelos. No entanto, graças a diversos 
outros fatores climáticos, as zonas climáticas não são 
necessariamente regulares, como comprova a figura.

QUESTÃO 44
Letra B.

A propaganda buscava atingir uma classe média que 
aumentava o seu poder de compra em meio à oferta de 
créditos e à urbanização. Assim, a compra do segundo 
automóvel se tornava algo coerente com o ritmo da vida das 
famílias nas grandes cidades.

QUESTÃO 45
Letra B.

O processo de segregação forçada é um dos principais 
fenômenos que marcam a formação e ampliação das favelas 
e consequentemente da exclusão socioespacial. Como 
consequência da precária estruturação e instrução escolar 
e da falta de oportunidades de uma vida digna, alguns 
habitantes passam a se envolver com as drogas ilícitas, 
tornando-se traficantes ou usuários.

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 46
Letra B.

A ondas eletromagnéticas (luz) passam do ar para a água 
(refração) e se espalham. O cloro na água impede a 
proliferação das algas que deixaram a água esverdeada.

QUESTÃO 47
Letra C.

Como citado no texto, uma energia mínima é necessária 
para a ativação dos cones, as células responsáveis pela 
percepção das cores. 

QUESTÃO 48
Letra B.

O metano tem geometria tetraédrica e é uma molécula apolar. 
O CO2 é uma molécula linear e também apolar. Diminuindo-se 
as suas concentrações, o efeito estufa seria atenuado.

QUESTÃO 49
Letra C.

As células expostas à radiação ionizante podem sofrer 
transformações, e qualquer dose dela absorvida, inclusive 
das doses provenientes de radiação natural, pode induzir 
câncer ou matar células. A radiação ionizante tem energia 
suficiente para arrancar elétrons dos orbitais dos átomos.

QUESTÃO 50
Letra B.

Os números de 1 a 5 representam os caracteres: 

1. notocorda
2. esqueleto ósseo (vértebras)
3. tetrápodas
4. ovo amniótico
5. fenestra pré-orbital
6. pelos/ glândula mamária

QUESTÃO 51
Letra A.

As arteríolas têm por função conduzir o oxigênio para 
células da superfície interna do intestino delgado. Este gás 
será utilizado para produção de ATP no transporte ativo de 
nutrientes na rede de capilares sanguíneos. Os nutrientes 
absorvidos (glicose e aminoácidos) serão transportados 
para o corpo através de vênulas.
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QUESTÃO 52
Letra D.

O concreto possui baixo calor específico comparado 
com o solo da zona rural. Dessa forma, o solo se aquece 
rapidamente, assim como o ar circundante.

QUESTÃO 53
Letra B.

As ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho são 
emitidas pelos corpos a temperatura ambiente e captadas 
pela câmera. Esse tipo de onda é utilizado nos aparelhos 
de controle remoto, que emitem ondas invisíveis que são 
captadas por um sensor infravermelho no aparelho receptor, 
com uma televisão, por exemplo.

QUESTÃO 54
Letra B.

O zinco sofre oxidação, passa de nox zero para nox 2+.  
Por esse motivo, ele é o anodo (onde ocorre a oxidação).

QUESTÃO 55
Letra A.
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L g
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×

QUESTÃO 56
Letra E.

Sucessão primária ocorre quando organismos pioneiros 
colonizam uma área onde não havia vida, tais como rochas 
vulcânicas recém-formadas, dunas.

QUESTÃO 57
Letra E.

A malária é transmitida de forma similar à dengue. O vetor é um 
mosquito que deposita seus ovos em águas paradas. Portanto, 
deve-se usar inseticidas e eliminar os focos de Anopheles. 
Ainda não desenvolveram uma vacina para o patógeno.

QUESTÃO 58
Letra A.

O gás em alta pressão e temperatura entra no condensador. 
A troca de calor entre o gás quente e o ambiente mantém 
elevada a temperatura da parte externa da geladeira.

QUESTÃO 59
Letra E.

25.000 N ------- 1,70

x ------------------ 1,00

x = 14.705 N ≈ 15.000 N

P = mg

15.000 = 100 · gKRYPTON → gKRYPTON = 150 m/s2

A aceleração da gravidade em Krypton é 15 vezes maior que 
na Terra (10 m/s2).

QUESTÃO 60
Letra A.

Álcool possui a hidroxila ligada a carbono saturado.

QUESTÃO 61
Letra C.

Mistura homogênea de liquido mais sólido é separada por 
destilação simples.

QUESTÃO 62
Letra C.

Organismo Geneticamente modificado (OGM) apresenta 
alteração em trecho(s) do genoma realizada através da 
tecnologia do DNA recombinante, de modo a favorecer 
características desejadas, no caso, cada vaca produz o 
dobro dee carne que o normal.

Só podemos classificar como transgênico, se for inserida 
uma sequência de DNA de um ser vivo no DNA de outro.

QUESTÃO 63
Letra C.

Tipo O é doador universal e não possui qualquer tipo de 
aglutinogênio. Dessa forma, pode entrar em contato com 
qualquer sangue que não sofrerá aglutinação e rejeição.

QUESTÃO 64
Letra B.

A velocidade média é a razão entre a distância percorrida 
e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. 
A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do 
som, portanto o intervalo de tempo entre o aparecimento 
do relâmpago e a sua queda é desprezível. Assim, como o 
som percorre uma distância de 340 metros a cada segundo, 
contando o tempo em segundos entre o aparecimento do 
relâmpago e o estrondo, basta multiplicar esse valor por 300 
metros, e o valor encontrado é a distância aproximada da 
queda do raio, em metros.
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QUESTÃO 65
Letra E.
A altura é uma qualidade sonora relacionada a sua frequência, 
enquanto a intensidade relacona-se com o volume do som.

QUESTÃO 66
Letra E.
Heteroátomo são elementos diferentes de carbono e 
hidrogênio entre carbonos e todas as estruturas apresentam 
ao menos um heteroátomo.
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QUESTÃO 67
Letra C.
Em reações exotérmicas, ou seja, ocorridas com liberação 
do calor, quando a temperatura é elevada o sistema tende 
a se deslocar para o lado endotérmico, que nesse caso é 
em direção aos reagentes. Por esse motivo, a concentração, 

do denominador na formula Kc =
[ ]

[ ][ ]
NH

H N
3

2 2

2

3 ×
 irá aumentar 

diminuindo o valor do Kc.

QUESTÃO 68
Letra A.
As bactérias do gênero Rhizobium vivem em mutualismo com 
as raízes de leguminosas. Elas se beneficiam mutuamente, 
como descrito no texto.

QUESTÃO 69
Letra B.
As radiações podem causar mutações gênicas e/ou 
cromossômicas que comprometem as gerações futuras. 

QUESTÃO 70
Letra C.

v s
t

s s= → = → =
∆
∆

∆
∆300 000

2 56 2
384 000.

, /
. km

QUESTÃO 71
Letra D.

A Primeira Lei de Newton diz que um corpo permanece em 
repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, ao menos 
que uma força resultante não nula atue sobre ele. Quando 
um automóvel é freado bruscamente, a pessoa mantém a 
velocidade anterior e isso pode causar sérios danos a ela e 
até o seu óbito. O cinto de segurança ajuda a pessoa a frear 
com mais suavidade.

QUESTÃO 72
Letra A.

Volume total = 60 gotas × 0,05 
mL
gota

 = 3 mL 

Como a densidade da água é 1 g/mL, 3 mL tem massa igual 
a 3 g.

18 gramas de H2O ------  6 × 1023 moléculas

3 gramas de H2O   ------  x

x = =
3 6 10

18
1 10

23
23g oléculas

g
moléculasm× × ×

QUESTÃO 73
Letra D.

A massa molar do fenol é 94 g/mol e cada molécula de fenol 
tem 6 átomos de hidrogênio.

n = 
705
94

7 5g
g/mol

mol= ,  de molécula de fenol 

7,5 mol × 6 × 1 g/mol = 45 gramas

QUESTÃO 74
Letra B.

O nicho ecológico é multidimensional. Nele podemos incluir 
diversos parâmetros, como hábito alimentar. Se a espécie 
que controla a praga não for muito estudada, haverá o 
risco de que ela própria vire outra praga, afetando assim a 
diversidade local.
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QUESTÃO 75
Letra C.
A ingestão de gorduras em dose certa é fundamental ao 
corpo. As vitaminas lipossolúveis como A, D, E, K só serão 
odissolvidas na presença de lipídios.

QUESTÃO 76
Letra B.
Envolver o circuito eletrônico da guitarra com papel-alumínio 
cria uma blindagem eletrostática.

QUESTÃO 77
Letra D.

Os nebulizadores lançam pequenas gotas de água no 
ambiente e aumentam a umidade relativa do ar, facilitando 
a transferência dos elétrons acumulados nas peças das 
máquinas para o ar, neutralizando-as.

QUESTÃO 78
Letra B.

A reciclagem é um processo em que determinados tipos 
de materiais, cotidianamente reconhecidos como lixo, 
são reutilizados como matéria-prima para a fabricação de 
novos produtos. E os materiais citados no texto, ao serem 
reciclados, além de economizar matéria-prima também 
diminuiriam o volume de lixo nos aterros e lixões.

QUESTÃO 79
Letra D.

CV C V

V

V

1 1 2 2=

= ≅

12 mol
L
× = 0,5 mol

L
× 500 mL

250 mL
12

20,8 mL

1

1

QUESTÃO 80
Letra D.

Contradiz o texto porque não se sabe se a esclerose múltipla 
apresenta um componente genético.

QUESTÃO 81
Letra D.

A ascaridíase é uma das verminoses mais difundidas 
no mundo. A doença é adquirida pela ingestão dos ovos 
embrionados do Ascaris lumbricoides, em alimentos mal 
lavados e água não tratada, principalmente em regiões 
subdesenvolvidas que não dispõem de condições mínimas 
de saneamento.

QUESTÃO 82
Letra A.

O plástico é um meio translúcido e os meios translúcidos 
provocam desvios aleatórios nos raios de luz.

QUESTÃO 83
Letra D.

A matéria escura exerce força gravitacional nos objetos ao 
redor.

QUESTÃO 84
Letra E.

O éster formado deriva do etanol e do ácido butanoico, como 
ilustra a reação a seguir:

O O

OOH OH H2O+ +

QUESTÃO 85
Letra B.

Quanto menor a concentração de ions H+, maior é o pH. 
Como a concentração de ions H+ da água sanitária é 10–12,5 
seu pH será – log 10–12,5. Logo pH = 12,5.

QUESTÃO 86
Letra A.

O código genético é universal. Em todos os organismos da 
Terra, ele funciona da mesma maneira.

QUESTÃO 87
Letra D.

O hormônio LH estimula a liberação do ovócito na tuba 
uterina. Esse evento ocorre no meio do ciclo ovariano.

QUESTÃO 88
Letra A.

P U
R

R R
R
RV N

N

V

=

= → =

2

2 2220 110 1
4
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QUESTÃO 89
Letra A.

V

V

= ( )
=

− −

−

375 4 10 2 10

1 2 10

3 2 3

5

× × × ×

×
×

, mol
L s

QUESTÃO 90
Letra A.

O plástico provavelmente está sendo consumido por 
organismos marinhos ou partindo-se em pequenos pedaços, 
o que inviabiliza a sua coleta pelas redes.


