
Caderno N1001

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Ciências
1ª série do Ensino Médio

2012

2° BIMESTRE

Orientações
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Após transcrever as respostas para o Cartão de Respostas, repasse todas as respostas 
também para essa folha. Em outro momento, essa folha será utilizada para que seja 
realizada a correção da prova junto ao seu professor.
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BL01B10

ATENÇÃO, ALUNO!

Agora, você vai responder a questões de Biologia.

Questão 01 B100010RJ

Observe o esquema abaixo.
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Disponível em: <estudodebiologiabruder.blogspot.com>. Acesso em: 16 maio 2012.

Esse esquema representa um processo de divisão celular que resulta na produção de
A) células germinativas.
B) células somáticas.
C) espermatogônias.
D) gametas.
E) ovogônias.

Questão 02 B100009RJ

O esquema abaixo representa o processo de síntese proteica.

Disponível em: <http://turmadomario.com.br/cms/index.php/Conteudo/DNA.html>. Acesso em: 16 maio 2012. *Adaptado para fi ns didáticos.

Esse processo tem a função de 
A) decodifi car em proteína a informação contida em um gene.
B) duplicar as moléculas de DNA durante a divisão celular.
C) produzir os genes responsáveis pela síntese de proteínas.
D) traduzir o código genético em moléculas de RNA mensageiro.
E) transcrever a molécula de DNA em RNA ribossômico.
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Questão 03 B100005RJ

As imagens abaixo mostram as formas pelas quais podem ser encontradas a vagem e a semente de uma 
espécie de ervilha. 
  

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/fi guras/Genetica/ervilha.jpg>. Acesso em: 15 maio 2012. *Adaptado para fi ns didáticos.

O que determina uma ou outra forma das semente e vagem  
A) é a capacidade de adaptação da espécie de ervilha ao meio.
B) é a intensidade da incidência de raios solares na espécie de ervilha.
C) é a posição em que a espécie de ervilha se encontra no ambiente.
D) são as informações contidas no código genético da espécie de ervilha.
E) são os tipos de nutrientes que a espécie de ervilha absorve.

Questão 04 B100007RJ

O esquema abaixo mostra algumas etapas do desenvolvimento embrionário humano.

Disponível em: <http://www.terra.com.br/revistaplaneta/edicoes/454/artigo180208-3.htm>. Acesso em: 16 maio 2012. *Adaptado para fi ns didáticos.

Na fase de mórula, cada célula do embrião
A) desenvolve-se em uma camada germinativa.
B) especializa-se em célula do Sistema Nervoso.
C) forma uma cavidade denominada blastocele.
D) pode ser fertilizada pelo espermatozoide.
E) tem o potencial de gerar um feto humano.

Questão 05 B100002RJ

Os neurônios constituem a unidade estrutural e funcional do Sistema Nervoso. São especializados em 
receber, processar e enviar informações através de mecanismos químicos, como as sinapses.
O neurônio é
A) um órgão.
B) um tecido.
C) uma célula.
D) uma enzima.
E) uma organela.
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Questão 06 B100008RJ

O esquema abaixo mostra as fases do ciclo de vida de uma samambaia.

Disponível em: <http://www.editoramarcelonotare.com/images/Ciclo_Microsorum.
jpg?879>. Acesso em: 14 maio 2012.  *Adaptado para fi ns didáticos.

Nesse ciclo, a variabilidade genética que garante a diversidade das samambaias no ambiente é promovida 
pela fase de número 
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 07 B100011RJ

A forma de reprodução mais comum nas bactérias é a assexuada, por bipartição: o material genético 
bacteriano é duplicado e logo após ocorre a fi ssão desse organismo formando duas novas células. 
Algumas bactérias, porém, reproduzem-se sexuadamente, por conjugação. 
Quando se compara esses dois processos nas bactérias, constata-se que
A) a bipartição é um mecanismo mais complexo.
B) a bipartição ocorre de forma mais lenta.
C) a conjugação demanda maior gasto energético.
D) a conjugação gera maior quantidade de descendentes.
E) a conjugação promove menor diversidade. 
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Questão 08 B100006RJ

Leia o texto abaixo.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) prevê que pouco mais de 1 milhão de pessoas receberão, 
nos próximos dois anos, o diagnóstico da doença. Estima-se que os novos casos devam atingir 
50,8% dos homens, sendo o câncer de próstata o mais comum entre eles. Nas mulheres, nas 
regiões Sul e Sudeste, o câncer de mama está em primeiro lugar, enquanto que nas populações 
mais carentes o de colo de útero lidera o ranking.

Disponível em: <www.inca.gov.br/>. Acesso em: 17 maio 2012.

A doença relatada nesse texto se desenvolve no organismo a partir 
A) da morte das células de alguns tecidos.
B) da multiplicação das células por meiose.
C) da proliferação das células reprodutoras.
D) do descontrole nas divisões mitóticas.
E) do mecanismo de apoptose das células.

Questão 09 B100004RJ

O esquema abaixo representa um processo celular.

Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo14.php>. Acesso em: 1 mar. 2012. *Adaptado para fi ns didáticos.

Esse processo representa uma
A) citocinese.
B) fagocitose.
C) meiose.
D) mitose.
E) pinocitose.
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ATENÇÃO, ALUNO!

Agora, você vai responder a questões de Física.

Questão 10 F100003RJ

Isaac Newton foi um dos principais precursores do Iluminismo e deu, ainda, grandes contribuições para 
o desenvolvimento da Ciência.
Dentre as contribuições de Newton para a Ciência, destaca-se 
A) a conclusão de que todos os corpos do Universo que possuem massa atraem outros corpos que 
também possuem massa.
B) a descoberta de que todos os planetas movem-se em órbita elíptica em torno do Sol, em vez de órbitas circulares.
C) a formulação do princípio da atração e repulsão, no qual cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais 
diferentes se atraem.
D) o estabelecimento de que uma pequena mudança no início de um evento pode acarretar consequências 
desconhecidas no futuro.
E) o estudo da mecânica quântica que engloba os sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou 
abaixo da escala atômica.

Questão 11 F100004RJ

O Sistema Internacional de medidas conhecido como SI estabelece unidades de medidas padronizadas. 
No SI, a unidade de medida de força é o Newton, representado pela letra N. 
Essa unidade também pode ser descrita, nesse Sistema, como
A) g x cm/s
B) g x cm/s2

C) kg x m/s
D) kg x m/s2

E) kgf x m/s

Questão 12 F100002RJ

Em uma cozinha, uma mesa e uma geladeira se atraem com força gravitacional F, conforme mostra o 
esquema abaixo.

Disponível em: <http://sonhosdecasal.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html>. Acesso em: 10 maio 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Se a distância entre a mesa e a geladeira for reduzida à metade, a nova força de atração gravitacional 
entre elas será
A) 2F
B) 4F
C)

2
F

D)
4
F

E) F2
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Questão 13 F100001RJ

Em uma prova de arremesso de disco, um atleta necessita girar o seu corpo para exercer um impulso, 
fazendo com que o objeto adquira movimento ao ser abandonado. Se essa prova fosse feita em um local 
onde a gravidade é nula, a trajetória descrita por esse disco seria uma
A) circunferência.
B) elipse.
C) hipérbole.
D) parábola.
E) reta.

Questão 14 F100005RJ

Em Júpiter, a aceleração da gravidade tem um valor aproximado de 26 m/s2, já na Terra, essa aceleração 
é de 10 m/s2.
Quanto pesará em Júpiter uma pessoa que pesa na Terra 500 N?
A) 192 N
B) 260 N
C) 500 N
D) 1 300 N
E) 1 800 N

Questão 15 F100006RJ

Os esquemas abaixo representam pares de forças atuando sobre alguns objetos.

 

I II III IV V

Desses pares de forças, os que representam pares de ação e reação são
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.
E) III e V.
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Questão 16 F100007RJ

Uma estudante foi corrigida por seu professor de Física quando disse que o seu peso era de 60 kg. O 
professor explicou-lhe que essa medida corresponde, na verdade, a sua massa e que as grandezas 
físicas peso e massa são bastante diferentes.
Uma dessas diferenças está no fato de
A) a massa ser medida em Newtons e o peso em quilogramas.
B) a massa ser uma característica do corpo e do local e o peso apenas do corpo.
C) o peso ser medido por meio de uma balança e a massa através de dinamômetro.
D) o peso ser uma força gravitacional e a massa a quantidade de matéria.
E) o peso ser uma grandeza escalar enquanto a massa é vetorial.

Questão 17 F100008RJ

Reconhecendo a diferença entre os conceitos de peso e massa, uma pessoa ficou curiosa por saber 
quantos Newtons pesa sua caixa de livros cuja massa é de 13 kg. 
Essa pessoa recorreu, então, a um instrumento de medição apropriado e constatou que a caixa de livros 
pesa, considerando a aceleração gravitacional igual a 10m/s2,
A) 1,3 N
B) 3 N
C) 13 N
D) 23 N
E) 130 N

Questão 18 F100009RJ

Pedro aplica uma força constante na horizontal e no sentido da esquerda para direita em um corpo que 
está em movimento retilíneo, com velocidade constante, e, também, no sentido da esquerda para direita. 
A partir do instante que Pedro aplica essa força, ele constata que, durante o movimento, há
A) aumento da velocidade de forma constante e manutenção do sentido.
B) aumento da velocidade de forma constante e mudança de sentido.
C) diminuição da velocidade até 0 e manutenção do sentido.
D) diminuição da velocidade até 0 e mudança de sentido.
E) manutenção da velocidade e mudança de sentido.
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ATENÇÃO, ALUNO!

Agora, você vai responder a questões de Química.

Questão 19 Q100009RJ

Atualmente, não há dúvidas de que toda matéria seja formada por minúsculas partículas, denominadas 
átomos. Para explicar a constituição da matéria, em 1808, Dalton propôs um modelo atômico baseado 
nas Leis de Proust e Lavoisier. 
Para Dalton, os átomos 
A) formam moléculas quando se unem.
B) perdem ou ganham elétrons.
C) podem dar origem aos íons.
D) possuem núcleos com prótons.
E) são indivisíveis e indestrutíveis.

Questão 20 Q100001RJ

Ao longo da história muitos cientistas se preocuparam em explicar como a matéria é constituída. Para 
isso, eles propuseram modelos atômicos que partiram, geralmente, de experiências como a representada 
no esquema abaixo.

 
O cientista que utilizou essa experiência foi
A) Amedeo Avogadro, que distinguiu átomos de moléculas.
B) Ernest Rutherford, que identificou o núcleo dos átomos. 
C) John Dalton, que baseou o modelo em dados experimentais.
D) Joseph Thomson, que demonstrou a natureza elétrica da matéria.
E) Niels Bohr, que postulou sobre os estados estacionários dos elétrons.
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Questão 21 Q100006RJ

O açúcar comum, quando submetido ao aquecimento, pode se transformar em carvão. Com base nisso, 
foram realizados dois experimentos cujos dados estão representados na tabela abaixo. 

Experimento Açúcar  →  carvão  +  água
I       342 g          144 g      198 g
II      171 g           72 g      99 g

A análise dessa tabela permite concluir que a proporção e a conservação das massas ocorrem. Isso se 
deve ao fato de que, segundo Dalton, em uma reação química, os átomos
A) alteram o tamanho.
B) aumentam a massa.
C) são consumidos.
D) são produzidos.
E) se rearranjam.

Questão 22 Q100003RJ

A teoria quântica afirma que a matéria tem propriedades associadas às ondas, razão pela qual o modelo 
de átomo foi baseado nessa teoria. O chamado “Princípio da Incerteza” determina que o elétron não 
possui posição exata na eletrosfera, nem velocidade e direção definidas. 
Em relação aos modelos atômicos anteriores, este modelo acrescenta a ideia de
A) elétrons em movimento.
B) energias quantizadas.
C) núcleos atômicos.
D) orbitais atômicos.
E) subníveis eletrônicos.

Questão 23 Q100007RJ

O carbono apresenta 15 isótopos, sendo dois deles estáveis. O C-12 é adotado como base para a 
determinação da massa atômica de todos os elementos químicos, e o C-14 é um isótopo radioativo usado 
na determinação da idade de fósseis.
A diferença entre esses dois isótopos está no número de 
A) elétrons.
B) íons positivos.
C) nêutrons.
D) níveis eletrônicos.
E) prótons.
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Questão 24 Q100007RJ

Entender a natureza da matéria sempre foi uma preocupação dos cientistas. Para isso, foram propostos 
alguns modelos atômicos como os de Dalton, Thomson, Bohr, entre outros. 
O esquema que representa o modelo atômico proposto por Bohr é

A) B)

C) D)

E)

Questão 25 Q100005RJ

Os íons do elemento estrôncio são utilizados em medicina para controlar certos distúrbios nervosos. 
Os elétrons do íon estrôncio (Sr+2) estão distribuídos em
A) 1s22s22p63s23p64s23d104p6

B) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2

C) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2

D) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s25p2

E) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s25p4

Questão 26 Q100014RJ

A localização dos elementos na Tabela Periódica fornece informações sobre as suas características químicas. 
Os símbolos dos elementos que representam, respectivamente, um gás nobre, um metal alcalino, um 
metal alcalino terroso, um halogênio e um calcogênio, são
A) Cl; Li; K; Se e Kr
B) He; Cs; F; Mg e Te
C) Ne; Na; Ca; Br e O
D) K; Rb; Cs; Fr e Ga
E) Te; Ra; Fe; I e Mn
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Questão 27 Q100004RJ

A Tabela Periódica é uma forma de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades. 
A partir da localização de um elemento nessa tabela, é possível saber o número de elétrons do seu último 
nível de energia e o número de camadas que ele possui, inferindo algumas propriedades do elemento. 
O elemento que possui seis níveis eletrônicos e cinco elétrons na camada de valência é o
A) antimônio, encontrado no 5º período e coluna 5A da Tabela Periódica.
B) bismuto, encontrado no 6º período e coluna 5A da Tabela Periódica.
C) cromo, encontrado no 6º período e coluna 6B da Tabela Periódica.
D) iodo, encontrado no 6º período e coluna 5B da Tabela Periódica.
E) telúrio, encontrado no 5º período e coluna 6A da Tabela Periódica.
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