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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45

QUESTÃO 1
Letra C. 

Enormes contingentes de negros foram trazidos da África 
para o Brasil, entre os séculos XV e XIX. Essa foi uma das 
maiores migrações da História. No Brasil, foram utilizados 
nos mais variados tipos de trabalho pesado, constituindo 
família e utilizando todo tipo de mecanismo para sobreviver. 
Foram catequizados, mas conseguiram preservar parte de 
sua identidade cultural.

QUESTÃO 2
Letra A.

É possível perceber na charge que os portugueses 
mantiveram uma postura bastante formal no primeiro contato 
com os nativos. O estranhamento foi comum em ambos os 
lados, mas os nativos se mostraram mais receptivos no 
contato com os portugueses.

QUESTÃO 3
Letra C.

A maioria dos sul-americanos em geral não trabalham nos 
EUA na área de tecnologia da informação, mas sim no setor 
de serviço em geral, pois normalmente os imigrantes sul-
-americanos acabam ocupando os empregos subalternos 
que pagam um ótimo salário sob a ótica dos imigrantes.

QUESTÃO 4
Letra D.

As razões para os investimentos em terras agricultáveis 
por meio especificamente da China seria a garantia de 
segurança alimentar para as populações e ainda o aumento 
de custo dos alimentos no mercado internacional nas últimas 
décadas. As compras de terras vêm sendo praticadas 
também pelo Reino Unido e pela Arábia Saudita com os 
mesmo propósitos que a China. 

QUESTÃO 5
Letra E. 

Para facilitar a catequese dos nativos durante o processo 
de colonização da América Ibérica, os missionários católicos 
desenvolveram métodos que buscavam, através da arte, 
como a pintura e a escultura, associar concepções do 
mundo cristão a elementos da cultura indígena.

QUESTÃO 6
Letra C.

É possível perceber, a partir da análise das imagens, que os 
povos antigos tinham como principal atividade econômica a 
agricultura e a criação de animais. A agricultura era facilitada 
pela presença dos rios que durante o seu período de cheias 
fertilizava o solo, permtindo a prática agrícola. 

QUESTÃO 7
Letra B.

A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas, 
gerando inúmeros problemas sociais e econômicos. 
Essa elevada concentração foi sendo formulada 
com o desenvolvimento econômico colonial, modelo 
agroexportador, e se manteve mais ainda após iniciar a 
modernização agrícola que acabou transformando o Brasil 
em um verdadeiro celeiro agrícola exportador de diversos 
produtos agropecuários.

QUESTÃO 8
Letra E.

Utilizando-se critérios comuns para todo o país, adotou-se 
uma abordagem que privilegiou elementos de integração, 
medidos pelos movimentos pendulares para trabalho e 
estudo e/ou pela contiguidade da mancha urbanizada. 
Portanto, arranjos são agrupamentos de dois ou mais 
municípios com forte integração populacional, devido aos 
movimentos pendulares para trabalho ou estudo.

QUESTÃO 9

Letra A.

A violência contra a mulher denuncia as contradições da 
sociedade atual em seus diversos níveis de relações, ao 
mesmo tempo em que aponta para a incompatibilidade das 
formas de organização do poder patriarcal e de dominação 
masculina, que é, muitas vezes, autoritária. Isto não deveria 
mais ocorrer em uma sociedade plural e complexa, já que as 
transformações sociais não param.  

QUESTÃO 10
Letra C.

Tão logo os portugueses chegaram ao Brasil, concluíram 
que aqui não havia metais preciosos. Sem atender à lógica 
mercantilista da época, o Brasil não foi imediatamente 
colonizado. Nos trinta primeiros anos, a Coroa portuguesa 
limitou-se à extração do pau-brasil. Madeira já conhecida 
pelos europeus e de bom valor comercial, era explorado 
pelos nativos através do escambo. Sua exploração foi tão 
intensa que levou ao seu esgotamento.
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QUESTÃO 11
Letra D.

A vinda da Família Real para o Brasil foi o primeiro passo do 
processo de Independência da Colônia, uma vez que elevou 
o status do Brasil, invertendo a posição de Portugal e Brasil 
no pacto colonial, e deu aos colonos uma autonomia de 
ação inédita. A abertura dos portos pôs fim ao pacto colonial, 
eliminando a principal característica da relação colônia-
metrópole.

QUESTÃO 12
Letra D.

Mesmo estando cercada por Quênia, Sudão, Sudão do 
Sul e Somália, a Etiópia vem sendo poupada de ataques 
terroristas, o que acabou atraindo alguns investidores nos 
últimos anos.  

QUESTÃO 13
Letra D.

As placas tectônicas referentes ao tremor no Nepal estão 
de acordo com a convergência, ou seja, com o encontro de 
duas placas: a placa Euroasiática, localizada ao Norte e a 
Placa Indoaustraliana, localizada ao sul do país. Assim, esse 
país está em situação de instabilidade geológica.

QUESTÃO 14
Letra E.

A monarquia absolutista é uma forma de governo na qual 
o rei centraliza todos os poderes. Surgiu na Europa, após 
a formação dos Estados Nacionais e é fruto da aliança 
rei-burguesia e rei-nobreza. Sua expressão mais perfeita 
ocorreu no reinado de Luis XIV, o rei Sol.

QUESTÃO 15
Letra C.

Os espanhóis dominaram a civilização asteca no século XVI, 
em um processo caracterizado pelo uso de muita violência. 
A superioridade bélica, o uso de cavalos e as doenças foram 
fatores preponderantes para o sucesso espanhol.

QUESTÃO 16
Letra D.

Entende-se por xenofobia, em termos sociopolíticos, a 
repulsa ou aversão a povos estrangeiros em um dado 
local ou território. O crescimento da xenofobia na Europa 
é revelador das relações entre a intolerância cultural e o 
crescimento migratório no continente. A ideia de que os 
imigrantes “roubam” os empregos dos europeus, pois muitos 
consideram que aqueles realizam os mesmos serviços 
da população local, porém com salários mais baixos e 
condições de trabalho mais degradantes acabam aumento 
o processo da xenofobia.

QUESTÃO 17
Letra E.

Os manguezais são formados por uma série de fisionomias 
vegetais resistentes ao fluxo das mares – e, portanto, ao sal 
–, desde árvores e outras espécies arbustivas, passando por 
bancos de lama e de sal, salinas e pântanos salinos. Entre 
essas fisionomias estão os apicuns, também chamados de 
“salgados”. Cientificamente são definidos como um ecótono, 
uma zona de transição, de solo geralmente arenoso, sem 
cobertura vegetal ou abrigando uma vegetação herbácea.

QUESTÃO 18

Letra C.

Para Locke o conhecimento somente pode ser adquirido 
pelos sentidos, isto é, pela experiência sensorial. Para Locke 
o conhecimento não é inato uma vez que é a razão que os 
descobre. Para Locke somente pela experiência é que a 
mente capta as informações e a razão para transformá-la 
em conhecimento.

QUESTÃO 19
Letra E.

Na época que antecedeu o golpe militar, houve certa 
valorização do salário mínimo e as discrepâncias entre ricos 
e pobres eram menores. O milagre econômico, da época 
do general Médici, foi caracterizado pela concentração de 
riqueza e pelo arrocho salarial.  

QUESTÃO 20
Letra A.

A Constituição brasileira de 1824 restringia a participação da 
população ao voto: renda mínima (critério censitário), voto 
masculino, eleição indireta e voto separado em dois graus 
(eleitor de província sendo eleito para eleger deputados e 
senadores).  

QUESTÃO 21
Letra C.

Diferentemente do século XIX, quando o fluxo migratório 
era de pessoas saindo do Velho Mundo (Europa) para o 
Novo Mundo (Continente Americano), o padrão migratório 
do século XX e início do século XXI é de grupos saindo de 
países do sul para residirem em países do norte do planeta. 
Isso é devido à concentração de países subdesenvolvidos 
no hemisfério sul de onde saem pessoas que migram para o 
hemisfério norte (onde se concentram países desenvolvidos, 
com melhores salários e oportunidade de empregos), 
buscando melhores condições de vida.

Atualmente na África e Ásia os conflitos, as perseguições 
religiosas e busca por uma melhor condição de vida, mesmo 
em países como Grécia e Itália que estão saindo de uma 
crise econômica, são locais procurados pelos imigrantes. 
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QUESTÃO 22
Letra A.

Com base nas diferenças nos padrões de uso dos recursos 
hídricos mostrados nos dois gráficos, conclui-se que 
consumo urbano e captação estão diretamente ligados, 
pois o aumento do consumo no Brasil gerou um aumento 
da captação, o que não ocorreu na OCDE. Isso de deve 
ao desperdício elevado e ao não reaproveitamento dos 
recursos hídricos no Brasil.

QUESTÃO 23
Letra C. 

A crise econômica desencadeada a partir de 1929, com 
a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, reflete a 
crise mais geral do capitalismo liberal e da democracia 
liberal. No período entreguerras (1919-1939), a economia 
procurou encontrar caminhos para sua recuperação, a 
partir do liberalismo de Estado, ao mesmo tempo em que se 
consolidava o capitalismo monopolista.  

QUESTÃO 24
Letra D.

Em 22 de junho de 1941, através da  Operação Barbarossa, 
com o emprego de uma poderosa máquina de guerra,  a 
Alemanha nazista invade a União Soviética, rompendo o 
Pacto de Não Agressão estabelecido em 1939 entre Stalin 
e Hitler. Em 3 de julho, Stalin transmitiu um comunicado 
de terra arrasada: cidades, casas e plantações deveriam 
ser destruídos ou queimados, para privar os invasores de 
seus recursos. O povo soviético deveria abandonar toda e 
qualquer complacência com os alemães. Após desgastantes 
batalhas, em particular a de Stalingrado, a União Soviética 
impõe a primeira grande derrota aos alemães na Segunda 
Guerra Mundial.  

QUESTÃO 25
Letra B.

O porto de Itaqui e o de Tubarão caracterizam-se, sobretudo, 
pela exportação de minério de ferro, extraído em Carajás, no 
estado do Pará (exportado através do porto de Itaqui), e no 
Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais (exportado 
através do porto de Tubarão). O Brasil é o segundo maior 
produtor do mundo.

QUESTÃO 26
Letra E.

Para os Estados Unidos da América, essa não é uma 
oportunidade apenas de ampliação de comércio, mas 
também uma maneira de reduzir a influência da China 
principalmente na Ásia. 

QUESTÃO 27
Letra E.

Primeiro, distingamos entre os tipos de juízos que Kant 
considera sermos capazes de fazer. Eles são três: 1) 
juízos analíticos (ou aqueles juízos nos quais já no sujeito 
encontramos o predicado, ou seja, juízos tautológicos e, 
por conseguinte, dos quais não se obtém nenhum tipo de 
conhecimento); 2) juízos sintéticos a posteriori (ou aqueles 
juízos nos quais a experiência sensível está presente e se 
faz parte decisiva do julgamento, ou seja, juízos particulares 
e contingentes); e 3) juízos sintéticos a priori (ou aqueles 
juízos nos quais o predicado não está contido no sujeito e a 
experiência não constitui alguma parte decisiva do conteúdo, 
ou seja, juízos nos quais se obtém conhecimento sobre 
algo, porém sem que a experiência seja relevante para a 
conclusão obtida, o que faz desse tipo de juízo universal e 
necessário).

Segundo, lembremos que Kant afirmava que a matemática 
e a física realizam justamente o último tipo de juízo 
mencionado. Ele, então, se perguntava se a metafísica 
também não era capaz de realizar esse tipo de juízo. Para 
solucionar esta questão: “é possível uma metafísica baseada 
em juízos sintéticos a priori?”, o filósofo irá modificar o 
ponto de vista da investigação inspirando-se em Copérnico, 
isto é, considerando o objeto não através daquilo que a 
experiência sensível expõe, porém a partir da possibilidade 
de a faculdade mesma de conhecer constituir a priori o 
objeto – o astrônomo fez algo similar quando, em vez de 
calcular o movimento dos corpos celestes através dos dados 
da experiência sensível, calculou esses movimentos através 
da suposição de que o próprio observador (o homem sobre 
a Terra) se movia. Esse a priori que Kant formula se encontra 
nas formas da sensibilidade, nas categorias do entendimento 
e no esquematismo, isto é, na sua filosofia transcendental, 
ou na sua filosofia sobre as condições de possibilidade do 
próprio conhecimento.

QUESTÃO 28
Letra B.

A arte clássica grega foi caracterizada pelo equilíbrio e 
harmonia na representação da figura humana, bem como na 
própria construção das pólis.

QUESTÃO 29
Letra D.

A Lei Áurea, apesar de simbolicamente ser extremamente 
importante, foi, na verdade, muito simplória: contendo 
apenas dois parágrafos, somente aboliu a escravidão. Nada 
determinou a inclusão dos recém-libertos na cidadania do 
Império.
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QUESTÃO 30
Letra A.

Uma ferrovia que começa no Rio de Janeiro, banhada pelo 
Oceano Atlântico, atravessando a Floresta Amazônica e a 
Cordilheira dos Andes e terminando na costa peruana em 
pleno Oceano Pacífico, é um ambicioso plano que a China 
quer realizar, o que irá aumentar a sua presença econômica 
no continente e facilitará o acesso a matérias-primas, além 
de gerar também interesse para o Brasil e Peru os mais 
envolvidos nesse projeto.

QUESTÃO 31
Letra C.

O clima brasileiro é influenciado diretamente pela dinâmica 
das massas de ar. As massas de ar que influenciam o clima 
brasileiro são: mPa, mEc, mTa, mEa e mTc; as quais, ao se 
deslocarem pelo espaço geográfico, vão perdendo as suas 
características.

QUESTÃO 32
Letra C.

O iluminismo foi um movimento intelectual, surgido no século 
XVIII, que criticava a sociedade do Antigo Regime. Foi a 
base ideológica das mais importantes revoluções ocorridas 
na Europa nesse período.

QUESTÃO 33
Letra A.

A Rússia no século XX era uma país atrasado e marcado pela 
desigualdade social. As ideias socialistas ganharam força 
nesse contexto, sendo divulgadas pelo Partido Bolchevique. 
Os mencheviques eram mais conservadores, defendendo 
uma revolução de caráter burguês, que se materializara na 
primeira fase da revolução em fevereiro. Os sovietes tiveram 
importante papel na revolução de outubro de 1917.

QUESTÃO 34
Letra E.

As similaridades geológicas e os diferenciais relacionados 
ao uso dos recursos hídricos seriam: são constituídos 
de várias rochas predominantemente arenosas, porosas 
(grande capacidade de armazenamento hídrico), que 
foram sedimentadas; as águas do Guarani atualmente são 
mais utilizadas do que as águas do Alter do Chão devido 
à localização do Guarani próximo do Centro-Sul brasileiro, 
principal área geoeconômica.  

QUESTÃO 35
Letra A.

Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha 
sido motivado pela pecuária – cerca de 35% do rebanho 
nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de 
hectares de pastos são pouco produtivos. O desmatamento  
na Amazônia causa repulsão das populações tradicionais, 
alterações nos regimes pluviométricos regionais, perda 
da biodiversidade, assoreamento dos rios, aumento da 
lixiviação dos solos, entre outros problemas de ordem social 
e ambiental. 

QUESTÃO 36
Letra D.

Isostasia, ou movimento isostático, é o termo utilizado em 
Geologia  para se referir ao estado de equilíbrio gravitacional 
e as suas alterações, entre a litosfera e a astenosfera da 
Terra. Esse processo resulta da flutuação das placas 
tectônicas sobre o material mais denso da astenosfera, cujo 
equilíbrio depende das suas densidades relativas e do peso 
da placa. Tal equilíbrio implica um aumento do peso da placa 
(por espessamento ou por deposição de sedimentos, água 
ou gelo sobre a sua superfície) e leva ao seu afundamento, 
ocorrendo, inversamente, uma subida (em geral chamada 
re-emergência ou rebound), quando o peso diminui.

QUESTÃO 37
Letra D.

A ação policial tem como principal intenção manter a ordem 
social. No entanto, as ações violentas cometidas pelos 
policiais acabam não criando essa ordem, mas contribuindo 
para um mal-estar e indignação coletiva com relação à 
instituição. Para Durkheim tal fato faz criar um momento de 
anomia social, enquanto que para Weber apesar de o Estado 
permitir à instituição o uso da força, quando essa impede 
ou suspende os direitos democraticamente instituídos, 
esse uso se torna ilegítimo, criando atos de violência como 
apresentados na reportagem.

QUESTÃO 38
Letra: E

A relação entre nobres denominada Relação de Suserania 
e Vassalagem no Feudalismo era baseada no princípio de 
lealdade entre o suserano e o seu vassalo. Esse princípio 
era firmado na cerimônia de entrega da terra, chamada de 
homenagem lígia, na qual o vassalo afirmava ser fiel a seu 
suserano em qualquer situação.  
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QUESTÃO 39
Letra D. 

Foi um período compreendido entre agosto de 1792 
(queda dos girondinos) e 27 de julho de 1794 (prisão 
de Robespierre, ex-líder dos Jacobinos). Durante esse 
período, as garantias civis foram suspensas e o governo 
revolucionário, controlado pela facção da Montanha 
dentro do partido jacobino, perseguiu e assassinou seus 
adversários. O Terror durou aproximadamente um ano, e o 
que inicialmente era uma perseguição velada aos girondinos 
tornou-se uma perseguição geral a todos os “inimigos” da 
Revolução, inclusive alguns elementos jacobinos ou que 
sempre a haviam apoiado, como Danton. O Comitê de 
Salvação Pública era o órgão que conduzia a política do 
terror; sua figura de maior destaque foi Robespierre.

QUESTÃO 40
Letra B.

Os povos tradicionais da floresta são os que estão mais 
vulneráveis com a construção de hidrelétricas na bacia 
amazônica, a concentração de fazendeiros dentro de 
reservas e o avanço da fronteira agropecuária para a região 
Norte. Nos últimos anos os conflitos estão aumentando 
em números e em grau de violência no campo brasileiro e 
em regiões de conservação ambiental, onde se encontram 
algumas aldeias indígenas.  

QUESTÃO 41
Letra E.

A Ação Integralista Brasileira (AIB), que combatia, ao mesmo 
tempo, o comunismo e o liberalismo econômico, tinha como 
fundador e presidente o jornalista Plínio Salgado. A Intentona 
Comunista, ou Golpe Vermelho, foi uma tentativa fracassada 
de golpe contra o governo de Vargas, promovido pelo PCB 
em nome da Aliança Nacional Libertadora (ANL).

QUESTÃO 42
Letra E. 

A Inquisição foi criada durante a Idade Média com o objetivo 
de combater movimentos heréticos. Era uma forma da Igreja 
Católica manter o controle sobre seus fiéis e impedir que 
ideias contrárias a ela se disseminassem. As cerimônias 
públicas da Inquisição tinham como finalidade reafirmar o 
poder da Igreja Católica por intimidação.

QUESTÃO 43
Letra D.

Rochas sedimentares – são formadas por resíduos de outras 
rochas já existentes e materiais orgânicos que carregados 
pela água ou vento, acumulam-se e originam as rochas 
sedimentares.

Rochas magmáticas ou ígneas – são o resultado do magma 
resfriado, expelido para atmosfera por vulcões. O magma é 
um material pastoso que originou as primeiras rochas em 
solo terrestre. Essas se dividem em dois tipos: magmáticas 
extrusivas e magmáticas intrusivas.

As rochas ígneas vulcânicas, também conhecidas como 
efusivas, formam-se quando a migração do magma alcança 
a superfície da Terra, por processos associados ao tipo de 
vulcanismo atuante.

Rochas metamórficas – como o próprio nome sugere, as 
rochas metamórficas sofreram alterações em sua estrutura 
devido a fatores como alta pressão e temperatura, ou 
podem ser rochas magmáticas, sedimentares e até mesmo 
magmáticas deformadas. Quartzo e mármore são exemplos 
de rochas magmáticas.

QUESTÃO 44
Letra C.

Um traço marcante nos dias atuais na agricultura nordestina 
característico do período colonial, é a produção da 
monocultura canavieira na região da Zona da Mata em solos 
de massapê, com elevada concentração fundiária.

QUESTÃO 45

Letra A.

A lógica é o ramo da filosofia que trata das leis gerais que 
regem o pensamento, no intuito de se alcançar a verdade 
através da análise da correlação entre as informações 
obtidas pelo intelecto. Assim, a lógica se divide basicamente 
em três tipos de raciocínio: dedutivo, indutivo e analogia. 
Estes raciocínios são estruturados por meio de proposições 
ou premissas (frases que relacionam conceitos afirmando-
-os ou negando-os) que geram inferências. As inferências 
representam o resultado de uma operação que afirma a 
verdade de uma proposição em decorrência de outras 
proposições verdadeiras. Na inferência da dedução, a 
verdade da conclusão obtida está contida dentro das 
proposições, sem que o conteúdo descrito na conclusão vá 
além das informações descritas. Na inferência da analogia, 
as proposições são dispostas por meio da comparação com 
outras proposições, mas não há uma garantia de verificação, 
portanto sua conclusão não pode ser validada. Na inferência 
da indução, a conclusão vai além do conteúdo descritos, 
nas proposições. Isto quer dizer que a conclusão extrapola 
o número de casos descritos nas proposições, criando uma 
generalização. No caso do enunciado, sua conclusão foi 
obtida por meio da dedução.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 46
Letra C.

A segunda lei da termodinâmica afirma que é impossível 
construir uma máquina térmica que converte integralmente 
calor em trabalho.

QUESTÃO 47
Letra B.

O aumento de concentração da sacarose no floema gera 
um meio hipertônico, o que causa uma pressão osmótica, 
fazendo com que água do xilema passe por osmose para os 
tubos crivados do floema.

QUESTÃO 48
Letra D.

O pâncreas irá produzir amilase pancreática, insulina ou 
glucagon, elimina-se as afirmativas B e C. 

A insulina e o glucagon são proteínas, produzidas no RER 
e armazenadas no Golgi, uma vez que são de secreção 
endócrina. Quando a taxa de açúcar está desregulada esses 
hormônios entram em atividades.

QUESTÃO 49
Letra E.

A apoptose, ou morte celular programada, ocorre nos pontos 
de checagem do ciclo celular. Se alguma célula defeituosa 
for gerada, ela deve ser elminada da “linha de produção”. 
Caso essa seleção não seja feita de forma correta, as células 
que sofrem mutação podem gerar um câncer.

QUESTÃO 50
Letra E.

O tempo gasto nos 10 metros finais, com a velocidade média 

de 36 km/h (10 m/s), foi de v s
t t
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O tempo gasto se mantivesse a velocidade máxima de 12,0 
m/s
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O recorde mundial seria de 9,58 – 0,17 = 9,41 s.

QUESTÃO 51
Letra D. 

Como o potencial de redução do Cu2+
(aq) é maior que 

o do Ni2+
(aq) e do que o do Fe2+

(aq), ocorreria reação 
química em ambos os tanques e a solução seria 
contaminada.

QUESTÃO 52
Letra C.

v = =90 25km .
h

m
s

O tempo de reação do motorista sóbrio é 

v s
t t

t= → = → =
∆
∆ ∆

∆25 25 1s.

O deslocamento durante o tempo de reação para o motorista 
embriagado vale

119,4 – 69,4 = 50 m.

Portanto, a distância percorrida durante o tempo de reação 
vale 

v s
t t

t= → = → =
∆
∆ ∆

∆25 50 2 s.

A diferença é de 2 – 1 = 1 s.

QUESTÃO 53
Letra B.

Consumo total: 385 kWh

R$220,00 – R$25,00 = R$195,00

R$195,00 / R$0,65 = 300 kWh

Ele deve economizar R$ 385 – 300 = 85 kWh.

10 minutos × 5 = 50 minutos = (5/6) hora / dia  × 30 dias 
= 25 horas.

P = 4.400 – 1.000 = 3.400 W = 3,4 kW

E = 3,4 × 25 = 85 kWh
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QUESTÃO 54
Letra B. 

HO

OCH3

O

O

H2N H

N **

Essa molécula possui dois carbonos assimétricos. Logo a 
quantidade de isômeros opticamente ativos é 22 = 4.

QUESTÃO 55
Letra C.

A bala de menta possui uma superfície porosa e quando entra 
em contato com o refrigerante ocorre um deslocamento de 
equilíbrio acelerando a saída do gás carbônico juntamente 
com o líquido (refrigerante).

QUESTÃO 56
Letra D.

O Efeito Doppler é a mudança na percepção da frequência 
da onda original para um observador em movimento relativo 
de acordo com a fonte.

QUESTÃO 57
Letra C.

De acordo com o texto, 80% das usinas da Costa Rica são 
usinas hidrelétricas; portanto, utilizam a água como fonte 
renovável.

QUESTÃO 58
Letra D.

De acordo com o enunciado do texto, deseja-se aumentar 
o pH de uma solução ácida. Para isso, deve-se introduzir 
no sistema um sal que sofra reação de hidrólise com água, 
produzindo íons OH–. Observe as equações abaixo:

Na2CO3(aq)  →  2 Na+
(aq) CO3

–2
(aq)

CO3
–2

(aq) + H2O    HCO3
–1

(aq) + OH–1
(aq)

Na equação da reação do íon carbonato com água, há a 
produção de íons OH– contribuindo para uma diminuição da 
acidez do solo.

QUESTÃO 59
Letra E.

A pressão dentro do avião era maior que a pressão externa 
(atmosférica) e a força resultante apareceu da maior para 
a menor pressão, ou seja, de dentro para fora do avião, 
arrastando a aeromoça.

QUESTÃO 60
Letra D.

O suspeito 3 é o criminoso, porque tem as duas bandas 
iguais às da amostra que a vítima não tem. Como explicado 
no enunciado da questão, na amostra existe DNA do suspeito 
e da vítima, misturados. O suspeito 3 é o criminoso porque 2 
bandas são idênticas ao DNA dele e 2 bandas são idênticas 
ao DNA da vítima.

QUESTÃO 61
Letra B.

Por mais que a inversão térmica seja um processo natural, 
ela é um problema nas grandes cidades. Devido a retenção 
dos gases poluentes que eventualmente podem ocasionar 
problemas de saúde.

QUESTÃO 62
Letra C.

A cadeia carbônica longa é o componente hidrofóbico, e a 
ponta COONa é a parte hidrofílica. Por esse motivo, o sal 
orgânico CH3(CH2)16COONa seria o composto que melhor 
se adequaria para ser o tensoativo.

QUESTÃO 63
Letra A.

As pirâmides invertidas podem ser de número ou biomassa, 
nunca de energia, pois a energia sempre é perdida à medida 
que os níveis tróficos vão aumentando. A pirâmide A é 
numérica, e a base estreita representa poucos produtores 
(árvores), muitos pulgões como parasitas e ainda mais 
protozoários mutualisticos nos pulgões.

QUESTÃO 64
Letra A.

De acordo com o texto, “Parte expressiva desse importante 
avanço deve-se a medidas de saúde bucal adotada em 
escala populacional, em especial aquelas com base no 
uso seguro de fluoretos. O Brasil dispõe do segundo maior 
sistema de fluoretação de águas de abastecimento público 
de todo o mundo.”
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QUESTÃO 65
Letra C.

O nome ciêntífico do mosquito é Aedes aegyoti, com a nova 
medida de criação de mosquitos trangênicos, já que ao 
cruzar, não irá gerar adultos féteis, diminuindo o tamanho 
da população.

É importante lembrar que em águas sujas não há criadouro 
de mosquito. As fêmeas escolhem água parada e limpa para 
depositar os ovos.

QUESTÃO 66
Letra B.

Houve uma substituição de base nitrogenada, no DNA, 
a 2a base que era T foi substituída por A, sendo assim, as 
três primeiras alternativas começam corretas. Mas como 
um novo aminoácido foi gerado, a proteína produzida será 
totalmente diferente, tanto que a hemácia perde seu formato 
característico.

QUESTÃO 67
Letra C.

O enfraquecimento do campo magnético diminui a proteção 
que o campo magnético terrestre oferece contra a radiação 
solar. Essa radiação interage com as ondas eletromagnéticas 
das telecomunicações.

QUESTÃO 68
Letra C.

Pela lei da ação e reação, a força aplicada no objeto no 
mesmo sentido do movimento é devolvida ao astronauta 
no sentido contrário, e dependendo da velocidade inicial de 
afastamento, ele pode retornar à nave.

QUESTÃO 69
Letra C.

Quanto mais cópias diferentes de seus genes indica o 
evento de crossing-over, que ocorre na meiose a fim de gerar 
gametas com cargas genpeticas diferentes. A capacidade de 
errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA indica 
o evento de mutação, que ocorre aleatoriamente e produz 
novas características fenotípicas. Assim, quanto maior é a 
diversidade, mais chance ter haver um ser melhor adaptado 
ao meio.

QUESTÃO 70
Letra E. 

Os álcoois são caracterizados por apresentar o grupo 
funcional hidroxila ligada em carbono saturado.

QUESTÃO 71
Letra C.

Na região 3 a pressão é menor que 760 mmHg, e a 
temperatura está entre 0°C e 100°C. Logo, nessa região a 
água estaria no estado gasoso.

QUESTÃO 72
Letra C.

Equação: 92U238 + 0n1 → 92U239

92U239 → 2α4 + 90Z235 

QUESTÃO 73
Letra C.

A imagem real é formada pelo cruzamento dos raios 
luminosos de modo que pode ser projetada.   

QUESTÃO 74
Letra A.

Em provas de explosão e rapidez, como os 100 m rasos, os 
músculos precisam de um aporte de energia instantâneo, 
portanto realizam a fermentação. Mesmo que esse processo 
gere menos ATP (energia), é o que basta para a musculatura 
naqueles aproximados 10 seg. de prova.

QUESTÃO 75
Letra B.

Ácido abscísico (ABA) – induzir o fechamento dos estômatos 
e a auxina estimular o crescimento do caule. As outras 
funções são realizadas por outros hormônios vegetais ou 
não se referem, na ordem, ao etileno e a auxina. O etileno 
induz o amadurecimento do fruto.

QUESTÃO 76
Letra A.

A densidade da água é menor em 0ºC se comparada com a 
águas nas outras temperaturas (1º, 2ºC e 3ºC), e isso impede 
que haja as correntes de convecção e o lago congele por 
completo.

QUESTÃO 77
Letra B.

É o fenômeno do dioptro plano, devido ao desvio que a luz 
sofre quando atravessa a fronteira da água para o ar.
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QUESTÃO 78
Letra D.

As cargas se acumulam em regiões pontuadas, aumentando 
o campo elétrico na região em torno da vareta de metal.

QUESTÃO 79
Letra E.

Não só a respiração aeróbica realizada, como também a 
fermentação alcoólica realizada por fungos e bactérias, 
liberando CO2 para atmosfera.

Respiração Celular:

C6H12O6 2 C3H4O3 2 C3H4O 2 C2H6O

CO2

→ → →→

Fermentação:

C6H12O6 2 C3H4O3 2 C3H4O 2 C2H6O

CO2

→ → →→

QUESTÃO 80
Letra C. 

Como pode ser observado na estrutura, temos 11 carbonos, 
8 hidrogênios e 2 oxigênios.

CH

C

C

O

C
C

C

C

C

C

C

H

CH3

H

O

H

H

QUESTÃO 81
Letra C. 

As enzimas são catalisadores biológicos, e como todo 
catalisador, sua função é diminuir a energia de ativação 
de uma reação acelerando, nesse caso, a hidrólise das 
proteínas pela protease e a hidrólise dos óleos e gorduras 
pela lipase.

QUESTÃO 82
Letra D.

P E

P E

. . .

. . .

etanol kJ
g

kJ/g

butano kJ

= ≅

=

1 368
46

29 74

2 860
58 gg

kJ/g≅ 49 31

QUESTÃO 83
 Letra E.

Uma rede bifásica é formada por duas fases de 110 V e um 
neutro. É possível montar duas redes com uma diferença de 
potencial de 110 V e uma de 220 V. A rede monofásica de 
110 V é formada por uma fase de 110 V e um neutro, o que 
permite apenas uma diferença de potencial de 110 V. 

QUESTÃO 84
Letra C. 

18
24

26 25 19 7

19 7

197
0 1

0 1

,

mol

mo

⋅ ≅

=

g g our puro

g
g

mo
mol

⋅ ⋅ = ⋅6 10 6 1023 22átomos átomos

QUESTÃO 85
Letra D.

Prófase I, em que os cromossomos homólogos sofrem 
permuta gênica ou crossing-over. Evento esse que garante 
a variabilidade genética.

QUESTÃO 86
Letra B.

pV m
M
RT

m

m

=

⋅
=

=

− −

1 2 12 2

0 08 300
1 2

1 1

, ·
mol

, · ·mol · ·
,

atm L g

atm L K K
g

QUESTÃO 87
Letra C.

O modelo autossômico recessivo é gerado quando existem 
pais heterozigotos para o caráter em questão e os filhos 
marcados como doentes recebem um alelo recessivo do pai 
e um alelo recessivo da mãe. Com fenótipos diferentes não 
é possível estabelecer essa análise.
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QUESTÃO 88
Letra E.

Como os ruminantes não têm a capacidade de diferir a 
celulose sozinhos, se associam com bactérias. As bactérias 
que se alojam em seu rúmen possuem celulase, enzima 
capaz de degradar a celulose. Trata-se de um mutualismo, 
uma vez que a bactéria recebe alimento e consegue 
sobreviver nesse ambiente, enquanto o ruminante ganha 
seu alimento já digerido.

QUESTÃO 89
Letra E.

O trem de levitação magnética flutua através da ação do 
campo magnético dos ímãs nos trilhos.

QUESTÃO 90
Letra B.

3 3
0 6

0 6 3 0
3 0

0 6

3 2
mol
, mol

, mol , mol
, mol

, mol.

Pb mol Pb NO→ ( )
→

=
⋅

=

X

X

A quantidade de matéria de nitrato de chumbo II  
(0,6 mol) seria obtida se a reação tivesse aproveitamento ou 
rendimento total (100%). No entanto, no enunciado se diz 
que o rendimento é de apenas 75%. Devemos então efetuar 
o cálculo envolvendo o rendimento percentual dado:

Rendimento de 100%  ——  0,6 mol dePb(NO3)2

Rendimento de 75%  ———   y

y = 0,45 mol


