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Orientações
 Você está recebendo um caderno com 27 questões.
 Você dispõe de 2 horas para responder a todas as questões.
 Leia com atenção cada questão antes de respondê-la.
 Cada questão tem uma única resposta correta.
 Ao terminar a prova, passe suas respostas para o Cartão de
Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Não
rasure seu Cartão de Respostas.
 Depois, passe suas respostas para folha de rascunho. Ela servirá
para você acompanhar as questões junto ao professor.
Boa prova!
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FOLHA DE TRANSCRIÇÃO

Caro(a) Aluno(a),
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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N1101

ATENÇÃO, ALUNO!
Agora, você vai responder a questões de Biologia.
Questão 01

B110006RJ

Os seres vivos obtêm energia a partir da matéria orgânica que se encontra no organismo, comumente, na
forma de macromoléculas. Essas moléculas grandes devem ser quebradas em moléculas menores e a
energia resultante dessas reações de quebra é utilizada para as diversas atividades celulares.
Participam diretamente desse processo os sistemas
A) circulatório, endócrino e urinário.
B) digestório, respiratório e circulatório.
C) nervoso, digestório e urinário.
D) respiratório, endócrino e nervoso.
E) sensorial, linfático e locomotor.
Questão 02

B110003RJ

A imagem abaixo mostra uma célula.

Disponível em: <http://www.glogster.com/media/4/13/97/24/13972410.gif>. Acesso em: 17 maio 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Essa célula possui características próprias que permitem caracterizá-la como pertencente ao
A) tecido epitelial.
B) tecido hematopoiético.
C) tecido hepático.
D) tecido linfoide.
E) tecido nervoso.
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Questão 03

B110009RJ

Leia o texto abaixo.
Um organismo nunca está em estado normal quando corre, pula, luta ou salta, já que todo
exercício físico é uma sobrecarga ao corpo, provocando alterações bioquímicas, cardiorrespiratórias
e musculares. Essas alterações fisiológicas indicam que a questão prioritária do corpo é obter
energia para conseguir se manter em esforço.
Disponível em: <http://super.abril.com.br/esporte/fisiologia-esforco-biomecanica-psicologia-ciencia-constroi-atletas-439787.shtml>. Acesso em:
18 maio 2012.

Essa energia é obtida a partir
A) da água pelo processo de hidratação.
B) da glicose pelo processo de nutrição.
C) do ácido láctico durante a fermentação.
D) do exercício físico durante a locomoção.
E) do gás oxigênio durante a respiração.
Questão 04

B110001RJ

A microscopia eletrônica demonstra que existem, basicamente, dois tipos de células: as procariotas e
as eucariotas. Essa classificação é feita com base na complexidade nuclear, embora existam outras
características que diferenciem esses tipos celulares.
Uma dessas características é a presença de
A) citoplasma nas células procariotas.
B) material genético nas células eucariotas.
C) membrana plasmática nas células procariotas.
D) mitocôndrias nas células eucariotas.
E) ribossomos nas células procariotas.
Questão 05

B110008RJ

O esquema abaixo mostra dois conjuntos de células originados a partir das células-tronco.

Disponível em: <http://www.lance-ufrj.org/ceacutelulas-tronco.html>. Acesso em: 18 maio 2012.

Qual é a principal diferença entre as células dos conjuntos I e II?
A) No conjunto I, as células são complexas e, no conjunto II, são simples.
B) No conjunto I, as células são indiferenciadas e, no conjunto II, são especializadas.
C) No conjunto I, as células são macroscópicas e, no conjunto II, são microscópicas.
D) No conjunto I, as células são anucleadas e, no conjunto II, são nucleadas.
E) No conjunto I, as células são eucariotas e, no conjunto II, são procariotas.
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Questão 06

B110002RJ

O núcleo e o citoplasma são compartimentos celulares distintos que precisam interagir constantemente
para o funcionamento normal da célula. A comunicação entre eles ocorre através de orifícios denominados
poros nucleares.
A partir dessa comunicação, ocorre
A) a endocitose.
B) a respiração.
C) a síntese de proteínas.
D) o reconhecimento de antígenos.
E) o transporte passivo.
Questão 07

B110004RJ

Foi solicitado que um estudante identificasse se a célula representada no esquema abaixo seria animal
ou vegetal.

Disponível em: <http://www.coladaweb.com/biologia/biologia-celular/>. Acesso em: 17 maio 2012.

Esse estudante conseguiu identificar adequadamente o tipo de célula representada no esquema, pois
constatou que ela é
A) animal por apresentar cloroplastos.
B) animal por possuir carioteca.
C) animal por possuir membrana plasmática.
D) vegetal por apresentar nucléolo.
E) vegetal por apresentar parede celular.
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Questão 08

B110010RJ

A Teoria Endossimbiótica sugere que as células eucariotas surgiram a partir da associação de células
procariotas simbióticas, como mostra o esquema abaixo.

Disponível em: <http://curlygirl.no.sapo.pt/eucariotica.htm>. Acesso em: 18 maio 2012.

Essa associação entre células procariotas simbióticas contribuiu para
A) a diminuição da complexidade celular.
B) a reprodução dessas células.
C) o aumento da diversidade da vida.
D) o desaparecimento dessas células.
E) o surgimento das bactérias.
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Questão 09

B110011RJ

O esquema abaixo mostra a principal reação de combustão que ocorre nas células.

Disponível em: <http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/8q_02_06.jpg>. Acesso em: 17 maio 2012. Adaptado.

Nesse esquema, o combustível indicado por x corresponde
A) à glicose, carboidrato formado na fotossíntese.
B) ao amido, presente em pães, massas e cereais.
C) aos lipídeos, substâncias altamente energéticas.
D) às proteínas, formadas por vários aminoácidos.
E) às vitaminas, compostos reguladores do metabolismo.
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ATENÇÃO, ALUNO!
Agora, você vai responder a questões de Física.
Questão 10

F110002RJ

Em uma panela de pressão, usada para cozimento de alimentos, existe uma válvula que gira quando a
temperatura no interior da panela aumenta em função da energia recebida da chama do fogão. Essa válvula
possui furos convenientemente instalados que fazem com que o vapor aquecido saia tangencialmente,
fazendo-a girar.
Esse fenômeno ocorre devido à
A) dilatação térmica da válvula.
B) diminuição da pressão no interior da panela.
C) transferência de calor da chama para a válvula.
D) transformação do calor em trabalho.
E) variação do volume no interior da panela.
Questão 11

F110008RJ

O termo “Efeito Estufa” é empregado, normalmente, com uma conotação negativa, indicando que algo de
errado está acontecendo com a atmosfera terrestre.
No entanto, a ausência desse fenômeno provocaria
A) a perda de calor do planeta Terra para o espaço sideral.
B) a perda de gases que protegem a Terra contra raios UV.
C) o aumento da temperatura interna do planeta Terra.
D) o aumento das substâncias poluentes na atmosfera terrestre.
E) o aumento de fenômenos meteorológicos no planeta.

Questão 12

F110001RJ

Uma pessoa aquece uma barra metálica segurando-a com a mão como mostra a imagem abaixo.

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/transmissao-energia-termica.htm>. Acesso em: 12 maio 2012. *Adaptado para fins didáticos.

Com o passar do tempo, observa-se que toda a barra fica aquecida e a pessoa não consegue segurá-la
mais. Isso ocorre devido ao fenômeno da
A) compressão térmica.
B) condução de calor.
C) convecção térmica.
D) irradiação do calor.
E) vaporização térmica.
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Questão 13

F110005RJ

Uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente, utilizando parte desse calor na realização de
trabalho e liberando o calor restante para uma fonte fria.
Esse processo ocorre devido à
A) conservação da energia no sistema.
B) diminuição da energia interna.
C) manutenção do equilíbrio térmico.
D) variação da entropia na máquina.
E) variação de pressão no sistema.
Questão 14

F110007RJ

Um recipiente isolado termicamente contém uma pedra de gelo e certa quantidade de água no estado
líquido. A pedra de gelo recebe calor da água e começa a derreter, mas o gelo não pode devolver o calor
para a água e retornar ao estado sólido.
Esse processo é irreversível porque
A) a energia do sistema não se conserva.
B) a entalpia final do sistema é maior que a inicial.
C) a quantidade de matéria não se conserva.
D) a temperatura do sistema é mantida constante.
E) a variação de entropia é positiva.
Questão 15

F110003RJ

Devido à grande disponibilidade de água em seu território, o Brasil utiliza, prioritariamente, a fonte
hidroelétrica para a produção de energia.
As usinas hidroelétricas funcionam transformando, primariamente, a energia
A) cinética em energia elétrica.
B) cinética em energia térmica.
C) elétrica em energia potencial gravitacional.
D) potencial gravitacional em energia cinética.
E) potencial gravitacional em energia elétrica.
Questão 16

F110006RJ

O Efeito Estufa é um fenômeno natural, responsável por manter a Terra aquecida, criando, assim,
condições para a existência da vida nesse planeta.
Os riscos do efeito estufa estão relacionados à sua intensificação, causada por atividades humanas que
depositam na atmosfera
A) elementos que reagem com os gases do ar, liberando calor.
B) gases que retêm a radiação solar na superfície da Terra.
C) materiais radioativos que se desintegram, liberando calor.
D) substâncias que permitem a passagem da radiação ultravioleta.
E) vapores d’água que absorvem e armazenam o calor do Sol.
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Questão 17

F110009RJ

A geladeira de uso doméstico é um exemplo de máquina térmica muito utilizada no dia a dia. Seu princípio
de funcionamento é basicamente retirar o calor do seu interior e liberá-lo no meio externo. Internamente,
os alimentos perdem calor para o ar frio vindo do refrigerador.
O processo de resfriamento do interior da geladeira acontece, principalmente, por
A) condensação.
B) condução.
C) convecção.
D) evaporação.
E) radiação.
Questão 18

F110010RJ

Alguns equipamentos domésticos utilizam energia elétrica proveniente dos circuitos residenciais,
transformando-a em outras formas de energia. Um desses equipamentos é o forno de micro-ondas, que
transforma a energia elétrica em energia de radiação eletromagnética.
Ao ser ligado, o forno de micro-ondas transforma a energia de radiação eletromagnética, primeiramente,
em energia
A) cinética das moléculas de água.
B) cinética dos grãos dos alimentos.
C) cinética do prato no interior do forno.
D) térmica dos grãos dos alimentos.
E) térmica do recipiente dos alimentos.
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ATENÇÃO, ALUNO!
Agora, você vai responder a questões de Química.
Questão 19

Q110002RJ

A reação entre ferro metálico e oxigênio é representada pela equação abaixo.
4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2 O3
Nessa reação, a oxidação de 112 g de ferro produzem 160 g de óxido férrico.
Qual a massa, aproximada, de oxigênio necessária para que essa reação seja completa?
A) 16
B) 32
C) 48
D) 80
E) 96
Questão 20

Q110003RJ

O gás butano é um dos constituintes do gás de cozinha. A queima desse gás produz gás carbônico e
água, como mostra a equação abaixo.
2 C4H10(g) + X O2 → 8 CO2(g) + 10 H2O(v)
Nessa equação, o valor do coeficiente X, para que essa equação esteja balanceada é
A) 4
B) 6,5
C) 8
D) 13
E) 16
Questão 21

Q110014RJ

A equação abaixo representa a produção do ácido sulfúrico a partir da reação do trióxido de enxofre com água.
SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(l) + Calor
Qual será, aproximadamente, a quantidade em mol de ácido sulfúrico produzido a partir da reação
industrial, com 100% de aproveitamento, de 8 Toneladas de trióxido de enxofre?
A) 1 x 105 mol de H2SO4
B) 1 x 106 mol de H2SO4
C) 8 x 105 mol de H2SO4
D) 9,8 x 105 mol de H2SO4
E) 9,8 x 106 mol de H2SO4
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Questão 22

Q110005RJ

O volume molar de um gás é o volume ocupado por um mol desse gás, a uma determinada pressão e
temperatura.
Qual o volume, aproximado, ocupado por uma amostra constituída de 8,8 g de gás carbônico que se
encontra nas CNTP?
A) 0,20 L
Dado: Volume Molar = 22,71L
B) 2,27 L
C) 4,54 L
D) 22,71 L
E) 45,42 L
Questão 23

Q110006RJ

Muitos gases são armazenados em cilindros que mantêm a pressão e a temperatura constante. Um cilindro
de 17,5 L, contém 32 g de um determinado gás que exerce 623 mmHg de pressão a uma temperatura de
77 ºC.
Qual a massa molar aproximada desse gás?
A) 17 g
Dado: Constante universal dos gases perfeitos (R) = 62,3
B) 30 g
C) 34 g
D) 44 g
E) 64 g
Questão 24

Q110009RJ

A equação química não balanceada, que representa a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e
o hidróxido de alumínio é representada abaixo.
____HCI(aq) + ____AI(OH)3 (aq) → ____AICI3(aq) + ___H2O(l)
Os números inteiros que, respectivamente, acertam essa equação, de acordo com o modelo de Dalton, são
A) 1; 1; 1 e 1.
B) 2; 2; 2 e 2.
C) 2; 1; 1 e 2.
D) 3; 1; 1 e 3.
E) 3; 2; 3 e 2.
Questão 25

Q110007RJ

A massa molar indica a massa existente em um mol de qualquer substância calculada em relação ao
isótopo do átomo de carbono. Cada substância tem uma massa molar que depende dos átomos que a
constitui.
A massa, em gramas, de um mol de Al2(SO4)3 é de, aproximadamente,
A) 123
B) 150
C) 167
D) 315
E) 342
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Questão 26

Q110004RJ

Mol é uma unidade muito utilizada pelos químicos e é uma das unidades básicas do Sistema Internacional
de Unidades.
A quantidade de matéria, em mol, existente em 17,1 g de sacarose, C12H22O11, é
A) 0,01
B) 0,05
C) 2,00
D) 20,0
E) 171,0
Questão 27

Q110001RJ

O gás de acetileno queima a elevadas temperaturas e por isso é muito usado nos maçaricos oxiacetilênicos
capazes de cortar chapas de aço. A combustão completa do acetileno é representada pela equação abaixo.
2 C2 H2(g) + 5 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(v)
A massa, em gramas, de gás carbônico obtida na queima completa de 8 mol de acetileno é de,
aproximadamente,
A) 16
B) 88
C) 144
D) 176
E) 704
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