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QUESTÕES 

1. Um dos mais conhecidos derivados do petróleo é a gasolina. 

Ela é encontrada nos postos de abastecimento de veículos e 

contém certo teor de álcool. Pode se determinar o volume de 

álcool na gasolina acrescentando água na mistura. Com 

relação à mistura citada, podemos afirmar que: 

A) a água não se mistura com o álcool, por isso, forma uma 

única fase. 

B) gasolina + álcool constituem uma mistura heterogênea. 

C) gasolina + álcool + água formam uma mistura heterogênea 

de duas fases. 

D) gasolina + álcool + água formam uma mistura heterogênea 

de três fases. 

E) água + gasolina + álcool constituem uma mistura 

homogênea. 

___________________________________________________ 

2. João é josé estão resolvendo como carregar um carrinho de 

mudanças. João quer usar uma rampa bem comprida e pouco 

inclinada para empurrar os móveis para dentro do caminhão. 

José quer uma rampa mais curta, fazendo um ângulo maior 

com o chão. Em que situação a força utilizada será menor? 

A) Na situação indicada por josé a força será menor. 

B) Na situação indicada por João a força será menor. 

C) Nas duas situações, na de João e de josé as forças serão 

iguais. 

D) Na situação indicada por josé a força será menor além do 

consumo de energia também menor. 

E) Nenhuma das situações empregadas servirão para mover o 

objeto em questão.  

 

___________________________________________________ 

3. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a 

ser superado para que o homem possa viver em condições 

extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo 

dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada 

uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o 

processo de troca de calor envolvido. 

I. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades 

vazadas, para facilitar fluxo de energia térmica até o 

congelador por [...] 

II. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no 

vácuo é por [...]. 

III. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes 

duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por [....]. 

 

Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para 

preencher as lacunas corretamente são: 

 

A) condução, convecção e radiação. 

B) condução, radiação e convecção. 

C) convecção, condução e radiação. 

D) convecção, radiação e condução. 

E) radiação, convecção e condução. 

___________________________________________________ 

4. As células são as menores unidades funcionais de um ser 

vivo. Dessa forma, comparando uma célula procariótica com 

células eucarióticas vegetal e animal, em comum as três 

apresentam: 

A) mitocôndrias, centríolos e flagelos. 

B) membrana plasmática, ribossomos e cromatina. 

C) membrana esquelética, ribossomos e cromatina. 

D) parede celular celulósica, membrana plasmática e 

lisossomos. 

E) núcleo, membrana plasmática e cromatina. 

___________________________________________________ 

5. Os pesquisadores Robert Simmons e Lue Scheepers 

questionaram a visão tradicional de como a girafa desenvolveu 

o pescoço comprido. Observações feitas na África 

demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 

metros, geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. 

O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates 

corpo a corpo pelos machos na disputa por fêmeas. As fêmeas 

também preferem acasalar com machos de pescoço grande. 

Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa 

ficou grande devido à seleção sexual; machos com pescoços 

mais compridos deixavam mais descendentes do que machos 

com pescoços mais curtos. 

(Simmons and Scheepers, 1996. American Naturalist Vol. 148: pp. 771-786. 

Adaptado) 

 

Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolve um 

pescoço comprido, é CORRETO afirmar que: 

A) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o 

pescoço comprido pela lei de uso e desuso. As girafas que 
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esticam seus pescoços geram uma prole que já nasce com 

pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das 

gerações, o pescoço, em média, aumenta de tamanho. 

B) na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire 

o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de 

girafas com esse genótipo. Aquelas com pescoço comprido 

conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, e 

deixam, portanto, mais descendentes. 

C) na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire 

o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Aquelas com 

pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas 

inacessíveis às outras, e deixam, portanto, mais descendentes. 

D) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o 

pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas 

com esse genótipo. Aquelas com pescoço comprido 

conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras, e 

deixam, portanto, mais descendentes. 

E) na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o 

pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. 

As girafas que esticam seus pescoços geram uma prole que já 

nasce com pescoço mais comprido e, cumulativamente, 

através das gerações, o pescoço, em média, aumenta de 

tamanho. 

___________________________________________________ 

6. A fibrose cística é uma doença genética de herança 

autossômica recessiva, que afeta principalmente os pulmões, o 

pâncreas e o sistema digestivo. Pessoas com a doença 

produzem muco mais espesso que o usual, o qual propicia a 

proliferação de micro-organismos nas vias respiratórias, 

podendo causar infecções, como pneumonia e bronquite. 

Considere o heredograma abaixo de uma família com casos 

desta doença, nos quais os homens e as mulheres afetados com 

a doença estão representados, respectivamente, pelos 

quadrados e círculos em cinza: 

 

Com base na análise do heredograma, é possível concluir que: 

A) o casal representado na linha III tem 100% de chance de ter 

filhos com fibrose cística. 

B) o indivíduo I-3 é homozigoto dominante para o gene da 

fibrose cística. 

C) os indivíduos I-1 e III-2 têm o mesmo genótipo para 

fibrose cística. 

D) o casal representado pelos indivíduos II-1 e II-2 tem 25% 

de probabilidade de gerar filhos com fibrose cística. 

E) o casal representado pelos indivíduos I-3 e I-4 tem 75% de 

probabilidade de ter filhos sem fibrose cística. 

___________________________________________________ 

7. "Se olharmos para o céu numa noite clara sem lua, os 

objetos mais brilhantes que vemos são os planetas Vênus, 

Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número 

muito grande de estrelas que são exatamente iguais ao nosso 

Sol, embora muito distantes de nós. Algumas dessas estrelas 

parecem, de fato, mudar sutilmente suas posições com relação 

umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol." 

(HAWKING, S. W. Uma breve história do tempo: do Big Bang aos Buracos 

Negros. Trad. de Maria Helena Torres. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. p. 61.) 

 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

I. O movimento da Terra ao qual o autor se refere determina 

uma órbita elíptica em que o planeta ora se afasta, ora se 

aproxima do Sol. 

 

II. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela 

sucessão dos dias e das noites. 

III. As posições relativas de planetas e estrelas permitem, há 

muitos séculos, a orientação no espaço terrestre; a constelação 

do Cruzeiro do Sul, no hemisfério Sul, e a Estrela Polar, no 

hemisfério Norte, são pontos de referência para esse tipo de 

orientação. 

IV. A distribuição semelhante das temperaturas, determinante 

da vida em distintos lugares da superfície terrestre, está 

relacionada, entre outros fatores, à forma esférica da Terra e 

ao ângulo de incidência dos raios solares. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

C) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

___________________________________________________ 

8. Um dos temas ambientais mais discutidos hoje é o 

aquecimento global, um fenômeno de aumento na temperatura 

média do planeta, causado pelo incremento de gases estufa à 

atmosfera, em uma taxa maior que o natural. Assinale a 
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alternativa que contenha apenas ações que promovam a 

redução no aquecimento global. 

A) Sequestro de carbono, carros movidos a diesel, geração de 

energia eólica e aterros sanitários com captação de metano. 

B) Consumo de carnes bovinas, carros movidos a etanol, 

geração de energia eólica e aterros sanitários com captação de 

metano. 

C) Sequestro de carbono, carros movidos a etanol, queima de 

combustíveis fósseis e aterros sanitários com captação de 

metano. 

D) Sequestro de carbono, carros movidos a etanol, geração de 

energia eólica e aterros sanitários com captação de metano. 

E) Reflorestamento de áreas desmatadas, carros movidos a 

etanol, geração de energia eólica e incineração de lixo. 

 

___________________________________________________ 

9. Em uma aula de ciências sobre formação vegetal dos 

biomas brasileiros, a professora destacou que, em uma região, 

a flora convive com condições ambientais curiosas. As 

características dessas plantas não estão relacionadas com a 

falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em 

sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas 

plantas possuem adaptações ao fogo. As características 

adaptativas das plantas que correspondem à região destacada 

pela professora são: 

A) Raízes escoras e respiratórias. 

B) Raízes tabulares e folhas largas. 

C) Casca grossa e galhos retorcidos. 

D) Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. 

E) Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. 

___________________________________________________ 

10. A teoria das placas tectônicas foi importante passo para 

comprovar os processos de deriva continental. A principal 

evidência dessa teoria apontou que 

A) a crosta terrestre é responsável pela origem da 

movimentação da astenosfera. 

B) a crosta terrestre é fragmentada em porções litosféricas que 

se movimentam. 

C) o manto possui a capacidade de influenciar os agentes 

exógenos do relevo. 

D) o núcleo emite ondas sísmicas que provocam a 

movimentação da crosta terrestre, representada pelas placas 

tectônicas atmosféricas. 

E) o manto apresenta dinâmicas climáticas que interferem na 

vegetação do globo e nas porções litosféricas. 

 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 C 2 B 3 D 4 B 5 D  

6 C 7 D 8 D 9 C 10 B 


